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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

volební období 2010 – 2014 se pomalu blíží ke svému konci, proto se pokusím 

o krátkou rekapitulaci toho, co se za tyto čtyři roky v naší obci uskutečnilo. 

V roce 2011 úspěšně proběhla rozsáhlá rekonstrukce základní školy, při které došlo 

k vybudování nového sociálního zařízení pro žáky a učitele z původního školního bytu. 

Přemístěním kotelny se rozšířily šatny a vstupní prostor. Starý plynový kotel byl 

nahrazen za nový a úspornější. Na školním dvoře byla provedena demolice chátrající 

budovy bývalých záchodů a nahradila ji nová zastřešená pergola. Celý dvůr byl 

vydlážděn a došlo k výměně školních vrat. 

V sokolovně byla provedena oprava topení a přemístěna některá topná tělesa 

z důvodu zamrzání při velkých mrazech. 

V podzimních měsících byla provedena demolice stodoly p. Kocha, kterou obec 

odkoupila z důvodu vedení hlavního řádu kanalizace. 

Na hřbitově došlo k opravě a nátěru střech hřbitovní kaple a márnice, fasády 

márnice a nově natřeny byly také obě vstupní brány. 

V dubnu se v sokolovně uskutečnilo setkání seniorů, které se v jarních měsících 

koná každý rok. 

O první neděli adventní se poprvé, za Vaši hojné účasti, v Pavlicích rozsvítil 

Vánoční strom. 

V roce 2012 byla provedena výměna oken v budově obecního úřadu, zdravotního 

střediska, knihovny a druhé části budovy Mateřské školy. Ve školce došlo ještě 

k výměně dveří na zahradu, podařilo se opravit a vydláždit venkovní terasu a na zahradě 

byl postaven nový domeček pro děti. 

Na sloupech veřejného osvětlení byly vyměněny dosluhující rozvaděče veřejného 

osvětlení. 

Díky našim hasičům se podařilo pokácet dvě staré lípy na hřbitově a jedna 

u kostela. 

V sokolovně bylo provedeno zateplení stropu. 

V roce 2013 se podařilo realizovat rekonstrukci sociálního zařízení v budově 

Mateřské školy a zateplení stropu této budovy. 

Před budovou Jednoty došlo k pokácení starých tújí a uskutečnila se výsadba nové 

zeleně. 

Na budově základní školy byla provedena oprava fasády včetně montáže 

odvětrávaného soklu. 



- 2 - 

Od 1. června došlo ke změně svozové firmy na tuhý domovní odpad. Touto 

změnou jsme dosáhli úspory cca 70 000,- Kč za rok. 

Začal se zpracovávat nový Územní plán obce Pavlice. 

V říjnu se naše obec zapojila do projektu společného nákupu elektrické energie 

a zemního plynu měst a obcí. V naší obci bylo dosaženo přímé meziroční úspory ve výši 

41 700  ,- Kč. 

V roce 2014 začala od měsíce února výstavba kanalizace. Tato stavba je jednou 

z nejvýznamnějších v historii naší obce a pevně věřím, že po zdárném dokončení v roce 

2015 bude pro nás všechny vyřešen problém s vyvážením domovních jímek a septiků. 

Celkové náklady na odkanalizování obcí Pavlice, Grešlové Mýto, Ctidružice, 

Hostim a vybudování společné čistírny odpadních vod činí 189 430 693,- Kč. 

Podíl naší obce na celkových nákladech je 61 925 693,- Kč. 

Z vlastních zdrojů potřebujeme zaplatit 17 000 000,- Kč. 

V červenci byla podepsána smlouva o úvěru ve výši 14 000 000,- Kč 

na spolufinancování projektu „Formanská cesta – splašková kanalizace a ČOV“ mezi 

obcí Pavlice a Komerční bankou. Tato smlouva o úvěru je na dobu dvaceti let 

s maximální roční splátkou 1 000 000,- Kč. 

V květnu byl zahájen prodej zmrzliny v nevyužité části budovy autobusové 

zastávky. 

Do dalšího období jsou připraveny projekty na rekonstrukci místních komunikací 

po kanalizaci a projekt na opravu vodní nádrže v dolní části obce. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům obecního zastupitelstva za jejich práci 

pro rozvoj obce a děkuji i Vám všem občanům za Vaše názory, připomínky a náměty. 

Jiří Holík, starosta 

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

Škola 

Ve škole už zaznělo poslední zvonění, ztichly chodby školy a je tedy čas 

rekapitulovat uplynulý školní rok.  Byl plný povedených setkání, např. Drakiáda 

a Broučkiáda. Připravili jsme vystoupení na Mikulášskou besídku, pro seniory 

a na závěrečnou Akademii. V průběhu čtyř projektových dnů jsme „Cestovali po ČR“. 

Bavili jsme se na plese v ZŠ a na karnevalu v MŠ. Teplo jsme vítali pálením čarodějnic 

a kuličkiádou. Čtenářskou gramotnost jsme u žáků rozvíjeli společným čtením, 

které jsme zakončili spaním ve škole – Nocí s Andersenem věnované Josefu Ladovi. 

Žáci vyšších ročníků celý rok osídlovali planetu čtenářů (pole na planetě získali 

přečtením knížky nebo splněním úkolu spojeného s literaturou). Rozvíjíme nejen 

čtenářství, ale také tvůrčí psaní. Žáci 3. – 5. ročníku společně vytvořili knihu nazvanou 

„Máme rádi zvířata“. Zcela nové bylo zapojení do projektů eTwinning partnerství škol. 

Pracovali jsme společně s dětmi ze třinácti evropských zemí na projektech „Hands 

on Europe“, „Friends“ a „We and our pets“. Dokonce jsme měli štěstí a nepršelo nám 

na dopravní den a ověřili jsme si schopnost jízdy na kole podle pravidel. 

Určitě nebylo vyjmenováno vše, co jsme si užili během celého školního roku. 

Ale dnes už pracujeme na přípravě roku dalšího. A co nás čeká? Opět se vydáme 

na cestu, i když se při tom ze školy nevzdálíme. Tentokrát to bude projekt „Cestujeme 

po Evropě“. Během celého roku „procestujeme“ většinu zemí Evropy, seznámíme se 

s jejich  reáliemi, historií a kulturou. Přírodu budeme pozorovat v projektu „Poznej je, 

když kvetou“.  Dále se zaměříme na finanční gramotnost, ekologii a zdravý životní styl. 
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To vše společně s našimi žáky, na které se už těšíme a se kterými prvního září slavnostně 

zahájíme nový školní rok.  

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Orel 

Orel Jednota Pavlice Vás všechny srdečně zve na POSVÍCENSKOU ZÁBAVU, 

která se koná 18.10.2014 od 20:00 v pavlické sokolovně. K tanci a poslechu hraje 

skupina Víkend. 

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

Farnost 

Vlídnost, pokora, klid života 

V neděli 15. června 2014, po polední modlitbě Anděl Páně, papež František při své 

promluvě k poutníkům ocenil mnohdy skrytou práci žen, které v domácnostech 

vypomáhají s úklidem, hlídáním dětí a ošetřováním starých či nemohoucích lidí. Jako již 

tolikrát papež František mluvil z vlastní zkušenosti. Tato skutečnost vyšla najevo letos 

počátkem července při natáčení rozhovoru pro argentinský deník El Clarin. Novinář 

Pablo Calvo při audienci v Domě sv. Marty vyslovil svůj podiv nad tím, že Petrův 

nástupce zvyklý přijímat hlavy států se zmínil o práci služebných. Papež František 

namísto odpovědi vytáhl z náprsní kapsy taláru medailku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 

kterou mu před smrtí darovala pradlena z domu Bergogliových. 

“Tato paní pomáhala mé mamince s prádlem, když ještě neexistovaly pračky 

a pralo se ručně“, vypráví papež František. „Bylo nás pět dětí, maminka byla na práci 

sama, a tato paní k nám docházela třikrát týdně. Pocházela ze Sicílie, emigrovala 

do Argentiny poté, co její manžel zemřel ve válce. Přijela bez majetku, ale prací 

dokázala svou rodinu uživit. Mně tehdy bylo deset let, pak se rodiče přestěhovali a už 

jsme se dále nevídali“. Po mnoha letech se však Jorge Bergoglio, už jako kněz a jezuita, 

s touto domácí pomocnicí opět setkal. „Vždy jsem prosil o milost, abych ji ještě jednou 

potkal“, svěřuje se papež v rozhovoru. „Když prala, hodně nás toho naučila. Vyprávěla 

o válce, o tom, jak se na Sicílii obdělává půda. Byla to velice chytrá a hospodárná žena, 

nikdy se nedala podvést. Mluvila na nás směsicí italštiny a španělštiny. Navštěvoval jsem 

jí pak ještě dalších deset let, až do její smrti. Pár dní předtím, než zemřela, vytáhla 

z kapsy tuto medailku se slovy: „Chci, abyste si jí vzal“. Tuto medailku nyní nosí Petrův 

nástupce stále při sobě a každé ráno i večer ji políbí. „Vždy se mi přitom vybaví obraz 

té ženy. Jmenovala se Concepción Maria Minuto. Ale byla to úplně anonymní postava, 

nikdo ji neznal. Z tohoto důvodu tedy chovám velké sympatie ke všem ženám, 

které vykonávají službu v domácnosti“, uzavírá římský biskup pro argentinský list. 

„Vlídnost, pokora, klid života“ - těmito kvalitami vystihuje papež Bergoglio svou 

syntézu lidskosti. Činí tak slovy argentinského klasika, romanopisce Ricarda Güiraldese 

(1886 – 1927), který ve svých románech zachytil život na jihoamerické pampě. 

“V "Donu Segundu Sombrovi" je krásné místo, kde hlavní protagonista pohlíží na celý 

svůj život. Vypráví, že v mládí byl jako divoce se valící skalisko, které vše strhává 

s sebou, v dospělosti řeka, která plyne kupředu, a ve stáří také cítil pohyb, avšak pomalý. 

Tento obraz básníka a romanopisce Ricarda Güiraldese bych rád použil – zejména ono 

poslední adjektivum „poklidný“. Schopnost pohybovat ve shovívavosti a pokoře, životní 

klid.“ 
P. Robert Prodělal 
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TJ Pavlice 

Muži – IV.A třída, sezóna 2014/2015 – podzim 

den datum začátek utkání výsledek 

neděle 10.8. 16:30 Grešlové Mýto – Pavlice  0:6 

neděle 17.8. 16:30 Pavlice – Slatina 7:2 

neděle 24.8. 16:30 Konice – Pavlice 2:1 

neděle 31.8. 16:30 Pavlice – Hatě B  

sobota 6.9. 16:30 Blížkovice B – Pavlice  

neděle 14.9. 16:00 Pavlice – Suchohrdly B  

neděle 21.9. 10:15 Štítary B – Pavlice  

sobota 27.9. 13:00 IE Znojmo C – Pavlice  

neděle 5.10. 15:30 Pavlice – Vranov nad Dyjí  

neděle 12.10.  volno  

neděle 19.10. 15:00 Pavlice – Únanov B  

sobota 25.10. 14:30 Olbramkostel – Pavlice  

neděle 2.11. 14:00 Pavlice – Hluboké Mašůvky  

neděle 9.11. 14:00 Pavlice – Grešlové Mýto  

 

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

Úhrn srážek v roce 2014 

leden únor březen duben 

24 mm + 2,5 cm sněhu 13,5 mm 10,25 mm 16 mm 

květen červen červenec srpen do 26.8. 

89,5 mm 22,75 mm 142,25 mm 59,25 mm 

 

Celkový úhrn srážek v Pavlicích za období od 1.1.2014 do 26.8.2014 včetně činí 

377,5 mm (+ 2,5 cm sněhu v lednu). Měření provedl obecní kronikář pan Pavel 

Nechvátal. Nejdeštivějšími dny byla středa 30.7. a čtvrtek 31.7., kdy bylo naměřeno 

za oba dva dny celkem 46,5 mm. Naměřené hodnoty se mohou v jednotlivých částech 

obce mírně lišit. 

V následující tabulce vidíte porovnání, kolik napršelo v celé republice, v kraji 

a v naší obci v období od ledna do července včetně letošního roku. 

Česko 371 mm *) 

Jihomoravský kraj 270 mm *) 

Pavlice 318,25 mm 

*) zdroj: Český hydrometeorologický ústav 

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

Fotografie z některých událostí a akcí v Pavlicích najdete na internetových 

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