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Slovo starosty 

Stručně ke kanalizaci 

Výstavba splaškové kanalizace se i v naší obci pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. 

Zbývá už „jen“ opravit povrchy místních komunikací po výkopech. (Na závěr budou také 

dosypána a upravena místa podél komunikací a některé zbylé zelené plochy.) Při tom budou 

znovu usazovány (někdy zvyšovány, někdy snižovány) poklopy šachet. Šachty se poté musí 

zevnitř „vymazat“ a zkontrolovat, aby těsnily. Až tyto práce budou hotové, můžou se začít 

připojovat první nemovitosti k hlavnímu řádu a vypouštět splašky. Pokud vše půjde podle 

plánu, mohly by se první domy začít připojovat ve druhé polovině měsíce září. 

Vlastní připojení domu bude vypadat tak, že majitel domu si vybuduje svoji přípojku 

nebo pokud si na to sám netroufá, zadá tuto práci odborné firmě. Až bude mít majitel tuto 

přípojku hotovou, nahlásí se na obecním úřadě. Další týden se pak u něj zastaví pověřený 

pracovník Svazku obcí při formanské cestě, který zkontroluje „přípojný“ bod do hlavního 

řádu a zkontroluje, zda do splaškové kanalizace není svedena i dešťová voda, která do ní 

nepatří. Proto prosím nezasypávejte místa styku veřejné a soukromé části přípojky. 

Ti z Vás, kteří ještě nepodepisovali žádosti o územní souhlas na vybudování soukromé 

části přípojky, nebojte se, nezapomněli jsme na Vás. Projektant na nich usilovně pracuje. 

Až budou hotovy, tak se u Vás zastavím a vše vyřídíme. O všem budete včas informováni. 

Pomalu také končí doba nepohody spojená se stavbou. Doba bláta, ztížených přístupů 

do domů a prachu, kterého jsme si během letošního obzvláště suchého léta užili až až. Každé 

projíždějící auto (hlavně nákladní) víří mračna jemného prachu. Nezbývá nám všem, než 

zatnout zuby a ještě chvíli vydržet. Možná ulehčí vědomí, že v tom nejsme sami. Jistě jste si 

všimli, že kanalizace se v poslední době buduje v mnoha vesnicích nejen v okolí, ale po celé 

republice. 

Voda na hřbitově 

Vzhledem k dlouhodobým problémům s pumpou na místním hřbitově bylo přistoupeno 

k instalaci nového elektrického čerpadla. Nyní stačí postavit  konev pod trubku, zmáčknout 

bílé tlačítko na zdi a přidržet ho, než se voda napustí. Věřím, že nám čerpadlo bude sloužit co 

nejdéle. 

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se podílejí na organizování všech veřejných 

akcí v naší obci. 

Doufám, že jste si všichni během prázdnin a dovolených odpočinuli a načerpali síly 

do zbytku roku. Dětem, obzvláště prvňáčkům, přeji, aby úspěšně zahájili a zvládli celý školní 

rok. 

Ing. Pavel Nechvátal, starosta 
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Škola 

Když se na konci června zavřou dveře školy za posledním žákem, který spěchá 

s vysvědčením v ruce vstříc prázdninám, upadne budova jenom do zdánlivého klidu. Velice 

brzy se začne s nezbytnými úpravami a úklidem. Nejdříve jsme se pustili do renovace 

podlahy v mateřské škole. Což zahrnovalo drenáže po obvodu stěn, novou izolaci, OSB 

desky, podlahovou krytinu Thermofix a koberec. Výsledkem bude určitě zlepšení ovzduší 

(zbavili jsme se plísně v původní dřevotřísce) a bezpečnost dětí, které nebudou zakopávat 

o narušené linoleum. 

I budova základní školy doznala změn. Fasáda školy dostala nový nátěr, podlahy tříd 

byly vybroušeny a nově nalakovány. V tělocvičně byly vyměněny radiátory tak, aby se vešly 

do výklenků oken a mohly být zakryty zábranami proti úrazu dětí a zároveň nebylo zamezeno 

temperování místnosti. Nyní se už pouze dokončí úklid a jsme připraveni na návrat žáků.  

Každý školní rok je jiný. Ten letošní bude výrazně zaměřen na podporu čtenářské 

gramotnosti. Z projektu operačního programu pro vzdělávání jsme získali více než sto tisíc 

korun na nákup knih a zavedení čtenářských dílen. Dále budeme během roku pracovat 

na projektu Tradice a řemesla, nezanedbáme ani finanční gramotnost a výchovu k volbě 

povolání. Je tedy jasné, že budeme mít velmi pestrý a zajímavý program, na který se můžeme 

těšit. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 

Nejen křesťané často žijí v zajetí dvou snah: „Dělej co je správné, a nebo naprav co je 

špatné“. Bible ale hovoří o zcela něčem jiném, v podstatě říká: „Uvolni to, co je v tobě 

dobré.“ Tuto snahu aplikovanou na prázdniny pěkně vyjadřuje anglické označení prázdnin 

„holiday“, což doslova znamená „svatý den“. Prázdniny by tedy měly být svatými dny. 

Ale… Stalo se, že hodný student a přísný ředitel církevního gymnázia se octnou před 

nebeskou branou. Aby mohli vejít, musí sv. Petrovi odpovědět na otázku. Petr říká studentovi 

„V Palermu je kostel připomínající jistý počet mučedníků. Jak se jmenuje?“ Student 

odchovaný ředitelem, který je znám svojí láskou k italštině a Itálii hbitě odpoví: „Je to chrám 

Deseti tisíc mučedníků.“ Petr pokývne uznale hlavou a pustí ho do nebe. Pak se obrátí 

k řediteli gymnázia a s nepatrným úsměvem mu pošeptá: „A vy, pane řediteli, mi řeknete 

laskavě všechna jejich jména …?“ 

Svatými se nestáváme proto, že se všechno naučíme a známe „předvařené“ správné 

odpovědi, ale ze zcela jiného důvodu. Jeden duchovní autor říká, že „žít křesťanský život 

v přítomnosti, je jako navlékat nit do jehly“. Svatými se stáváme skrze trpělivou touhu 

po dobru. Pěkně to v době renesance vystihl jeden římský světec - Filip Neri, který se věnoval 

především dětem z ulice. Často jim říkával: „Buďte dobří, když můžete.“ Co víc si máme 

o prázdninách přát? A nejen o nich! 

P. Robert Prodělal 

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

Orel 

Během letní sezony došlo k celkové regeneraci umělých povrchů na obou kurtech 

v areálu orlovny. Také se nám podařilo k objektu vybudovat kanalizační přípojku. Pavlická 

orelská jednota má za sebou i řadu sportovních klání. Pořádala celkem 3 turnaje ve volejbalu 

(květen, srpen) a nohejbalu (červen) a pouťovou zábavu se stavěním májky. 
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Do konce roku se ještě plánujeme podílet se ZŠ a MŠ Pavlice na organizaci mikulášské 

besídky. Amatérští nadšenci si mohou změřit síly a vyzkoušet své dovednosti ve stolním 

tenisu (orlovna, 9:00 12. 12. 2015). 

Závěrem Vás chci srdečně pozvat na nejbližší akci, a to posvícenskou zábavu. 

Uskuteční se 17. 10. 2015 ve 20:00 v sokolovně. K tanci i poslechu zahraje skupina Credit. 

Ing. Anna Kulhánková, kulturní referent Orel Pavlice 

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

TJ Pavlice 

den datum začátek utkání výsledek 

sobota 22.8. 13:30 IE Znojmo C – Pavlice 3:1 

sobota 29.8. 16:30 Pavlice – Vranov n/D  

neděle 6.9. 16:30 Konice – Pavlice  

sobota 12.9 16:00 Suchohrdly B – Pavlice  

sobota 19.9. 16:00 Pavlice – Olbramkostel  

sobota 26.9. 16:00 Únanov B – Pavlice  

sobota 3.10. 15:30 Pavlice – Štítary B  

neděle 11.10. 15:00 Havraníky - Pavlice  

sobota 17.10. 15:00 Pavlice – Grešlové Mýto  

neděle 25.10. 14:00 Slatina – Pavlice  

sobota 31.10. 14:00 Pavlice – Hatě B  

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

SDH 

Stejně jako v minulých letech, tak i letos je v činnosti sportovní tým SDH Pavlice. 

Oproti loňskému roku dostálo malých změn složení týmu. Svoji činnost ukončil jeden z členů, 

avšak nikdo nový nepřibyl. Tímto děkujeme klukům z SDH v Černíně, bez kterých bychom 

se nemohli zúčastnit pravděpodobně většiny závodů. 

Teď k samotné činnosti týmu. Sezónu jsme zahájili 23. května na Memoriálu br. 

Skaláka ve Skalici s časem 15,90s na 2B hadice. Do dne 16. srpna jsme se zúčastnili celkem 

15 soutěží. Za zmínku stojí vítězství v kategorii PS8 v Černíně, kde jsme brali první místo 

za čas 21,12s. Další vydařenou soutěží byl Pohár starosty obce Křepice, kde jsme dokázali 

poprvé vyhrát putovní pohár. Vyrovnanost soutěže dokládá fakt, že jsme druhý tým 

Mikulovic porazili o pouhé tři setiny. 

Mimo jiné se i letos konala soutěž v požárním sportu v Pavlicích. Jednalo se již o čtvrtý 

ročník „O putovní pohár SDH Pavlice“. Letos se tento pohár podařilo vyhrát týmu z Petrovic. 

Domácí tým skončil na třetím místě. Zajímavostí je, že tento pohár má v každém roce jiného 

vítěze. Pro rekapitulaci: 2012 – Pavlice, 2013 – Únanov, 2014 – Rácovice, 2015 – 

Petrovice B. 

Pokud se chcete dozvědět více o činnosti sportovního týmu SDH Pavlice, navštivte 

webové stránky www.sdhpavlice.cz. 

Bc. Václav Březina, SDH Pavlice 

http://www.sdhpavlice.cz/


Pavlický zpravodaj č.2/2015 byl vydán 28.8.2015 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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Knihovna 

Otevírací doba: každý čtvrtek od 16.15 – 18.15 hodin. 

Od 27. 8. 2015 budou připraveny nové knihy z výměnného fondu MěK Znojmo. 

Těší se na Vás Jana Nachtneblová. 

www.knihovna.pavlice.webk.cz 

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

Různé 

Úhrn dešťových srážek v Pavlicích 

Častým tématem hovorů letošního léta byl déšť. Zaprší, nezaprší, mám zalévat, nemám 

zalévat apod. Proto zde pro zajímavost uvádím tabulku, ve které vidíte, kolik v Pavlicích napršelo 

v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu v roce letošním a pro porovnání ve čtyřech letech 

předchozích. Je vidět, že letos napršelo oproti stejnému období loni poloviční množství… 

Ve sledovaných měsících letošního roku nejvíce srážek spadlo v noci z neděle 16.8. na pondělí 

17.8. – 41,5 mm. Srážky zaznamenal obecní kronikář pan Pavel Nechvátal. Rád bych Vás 

upozornil, že na různých místech v obci se množství srážek může mírně lišit. 

 květen červen červenec srpen celkem 

2011 69,5 mm 69,75 mm 64,75 mm 63 mm 267 mm 

2012 52,5 mm 57,25 mm 69,75 mm 49,25 mm 228,75 mm 

2013 102,5 mm 131,75 mm 15,5 mm 71,5 mm 321,25 mm 

2014 89,5 mm 22,75 mm 142,25 mm 82,25 mm 336,75 mm 

2015 44 mm 26 mm 19,5 mm 78,5 mm *) 168 mm 

*) údaje do 25.8.2015 

Vaše cesty k bezpečí 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal brožurku s užitečnými radami, 

jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás v běžném životě mohou potkat. 

Obsah brožurky vychází z našeho informačního projektu „Vaše cesty k bezpečí“ a obsahuje 

všechna témata, která jsme v rámci tohoto projektu doposud vydali. Je rozdělena do 3 kapitol - 

ochrana obyvatelstva, požární prevence a bezpečnost občana a obsahuje celkem 33 témat. Témata 

jsou doprovázena fotografiemi, které pomohou zejména těm občanům, kteří mají lepší vizuální 

paměť. Touto brožurkou, stejně jako i celým projektem, Vás provázejí příslušnice Krajského 

ředitelství HZS Jm kraje, Krajského ředitelství policie Jm kraje a pracovnice Diecézní charity 

Brno - oblastní charity Břeclav, známé také jako „chytré blondýnky“. Naším hlavním cílem je 

pomoci Vám připravit se na stále častější a rozmanitější formy ohrožení, které nám život přináší. 

Doporučujeme Vám, abyste si brožurku přečetli, a máte-li možnost, vytiskli a uložili doma 

na místě, kde ji v případě nouze snadno naleznete. Nastane-li ve Vašem životě nějaká nepříjemná 

událost, budete na ni tak lépe připraveni a méně překvapeni. 

Jménem všech partnerů projektu Vám přejeme klidné dny bez mimořádných událostí. 

pracovníci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS JMK 

Více o projektu „Vaše cesty k bezpečí“ se dozvíte na internetových stránkách: 

http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci, ze kterých byl tento článek převzat. 

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

Fotografie z některých událostí a akcí v Pavlicích najdete na internetových stránkách obce: 

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