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Slovo starosty 

Vážení občané, 

na úvod musím opět apelovat na ty z vás, kteří jste ještě nepřipojili své domy 

ke splaškové kanalizaci, abyste tak učinili co nejdříve. 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. V současné chvíli je ke kanalizaci 

připojeno 83% nemovitostí. 

S koncem prázdnin končí i práce na opravách místních komunikací v obci. Na podzim 

nás ještě čekají terénní úpravy. Snad vše stihneme. Pokud finance dovolí, budou další úpravy 

a opravy následovat i v dalších letech. 

Poslední část mého příspěvku začnu slogany z reklamy: „Nebuďte líní, třiďte odpad“ 

a „Nebuďte líní, třiďte správně.“ Náklady na likvidaci komunálního odpadu jsou významnou 

částkou, která zatěžuje obecní rozpočet. Proto bych Vás chtěl velmi poprosit, abyste 

co nejvíce odpadu vytřídili. A nekončily tak třeba plasty v popelnicích na komunální odpad. 

Myslím, že v naší obci máme velké možnosti, jak odpad třídit. Ať už jsou to „sběrná hnízda“ 

na plasty, papír, sklo, kovy nebo sběrný dvůr. Ten je pro Vás otevřen každé úterý a pátek 

od 14:00 do 18:00 a sobotu od 8:00 do 13:00. 

Zůstává mi kolikrát až rozum stát, když u kontejnerů na plast za obecním úřadem najdu 

magnetofon, dětské brusle, rozbitý slunečník, sádrovou sošku nebo dokonce v kbelíku mrtvou 

kočku!!! Stejně tak je zarážející, že někdo donese k Jednotě ke kontejneru na sklo tři pytle 

s láhvemi a sklenicemi, ale už je mu zatěžko to vše přesypat do kontejneru. Nebo nedávno 

nalezené porcelánové nádobí, tentokrát pro změnu u hasičské zbrojnice. Samostatnou 

kapitolou jsou dva kontejnery u hřbitova, které slouží pro ukládání věnců a plevele 

ze hřbitova. Přesto si někdo pravidelně dává tu námahu a vyhazuje do nich v igelitových 

pytlících odpadky z koše v domácnosti a nosí tam i papírový sběr. 

Proto si dovolím připomenout, co do jednotlivých kontejnerů patří a co ne: 

Žlutý kontejner na plasty 

ANO 

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, 

obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, 

mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další 

výrobky z plastů, kartonové obaly od nápojů (Tetra Pak). Pěnový polystyren sem 

vhazujeme v menších kusech. 

NE 

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, 

obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny 

či novodurové trubky. 
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(PET láhve prosím pořádně sešlápněte, aby se jich do kontejneru vešlo co nejvíce. Zvláště 

bych o to chtěl poprosit tu osobu, která do kontejneru za obecním úřadem vyhazuje 

nesešlápnuté dvoulitrové PET láhve od piv Zlatopramen a Kozel!) 

Modrý kontejner na papír 

ANO 

Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, 

cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také 

vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze 

bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během 

zpracování samy oddělí. 

NE 

Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv 

znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské 

pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice. 

Zelený kontejner na sklo 

ANO 

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, 

alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád 

či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není 

nutné rozbíjet, bude se dále třídit! 

NE 

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla 

nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo 

patří zpět do obchodu. 

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného 

sklo barevné.  

Neustále pracujeme na zlepšení podmínek nakládání s odpadem všech občanů naší 

obce. Nyní jsem ve fázi zjišťování, co vše musíme splnit, abychom ve spolupráci se svozovou 

firmou dostali dotaci, na nákup žlutých popelnic na plast a modrých na papír, které by dostala 

každá domácnost. Bude to ale  ještě běh na dlouhou trať. Snad se šťastným koncem. 

Během podzimu by se měly na třech sběrných místech v obci (u obchodu, u hasičské 

zbrojnice a za obecním úřadem) objevit popelnice, do kterých můžete odkládat v PET lahvích 

tuky z vaření. Více o této problematice v následujícím článku. 

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním? 

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. 

S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je mohou 

nalévat do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládat do určených separačních nádob. 

Tyto označené nádoby (240l zelené plastové popelnice) najdete na místech určených ke sběru 

tříděného odpadu. Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván 

do WC,výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či 

později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. 

Tuky a oleje do kanalizace nepatří! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde 

k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů 

v domácnostech. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, 

kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků 

tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují 

korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se 

střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací 

prostředky) a splaškové vody vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém. Pokud jde 

o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení životnosti 

a akceschopnosti odpadních potrubních systémů v domácnostech. 

Ing. Pavel Nechvátal, starosta 



- 3 - 

Škola 

Zpravidla od poloviny srpna je ve všech domácnostech, kde vyrůstají děti školou 

povinné, skloňováno slovo škola ve všech pádech. Přípravy vrcholí a někteří se už nemohou 

prvního září ani dočkat. Možná jsou napjatí, co nového je letos čeká. 

Letošní celoroční projekt bude nazvaný „Napříč kontinenty“. Budeme cestovat všemi 

kontinenty, poznávat jejich obyvatelstvo, kulturu a hospodářství. Nové jsou dva kluby (Klub 

čtenářů a Klub zábavné logiky a deskových her), které budou díky dotaci EU příští dva roky 

ve škole fungovat. Nebudou chybět ani tradiční mimoškolní aktivity – kroužek keramiky, 

angličtina, florbal, hra na flétnu a kytaru. Nová je také školní kuchyně, protože během 

prázdnin proběhla její celková rekonstrukce, která zahrnovala opravu vodoinstalace, nové 

obklady a z velké části výměnu vybavení. Celá akce proběhla za velké podpory zřizovatele. 

V srpnu bylo zakončeno dvouleté projektové období projektu Erasmus+, ve kterém 

jsme uskutečnili tři mobility ve Velké Británii. Dvě byly zaměřené na jazykové vzdělávání 

a třetí mobilitou byl metodický kurz. Byla to úžasná zkušenost a celou řadu nových nápadů 

a metod uplatníme přímo ve výuce. 

  
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 

Mnoho z nás se těší na dovolenou. Konečně! A co nejdelší! Ale co je to vlastně 

dovolená? Ono totiž záleží na tom, co tím slovem budeme rozumět. 

Dovolená může být od toho, že se musíme někoho dovolovat. A někdo mi dovolí, 

abych měl dovolenou. Anebo si o dovolené mohu všechno dovolit. Pokud to ovšem dovolí 

moje kapsa. Takže kapsa je nakonec jediná, koho se musím dovolovat, co si mohu dovolit. 

A tak s úsilím pracujeme a často se i honíme a štveme, abychom kapsu více naplnili, a tak si 

pak o dovolené mohli více dovolit a nemuseli se už ani kapsy příliš dovolovat, co si můžeme 

dovolit. A pak si už bez velkých zábran dovolujeme skoro všechno a nikoho se nedovolujeme. 

Přiznám se, toto pojetí mi moc ale nesedí. 

Pro toto období volna ze zaměstnání se mi mnohem více líbí termín „rekreace“. Podle 

mě je to slovo, které vyjadřuje mnohem víc než slovo „dovolená“. Možná se nám vybaví 

význam tohoto původem latinského slova „kreace“, což je tvoření, tvořivost nebo stvoření. 

Člověk kreativní pak je člověkem tvůrčím. „Re-kreace“ pak znamená nejenom obnovení 

našich sil, ale především obnovení naší tvořivosti, návrat ke tvoření. 

Přeji nám všem, aby tak každá naše rekreace byla skutečnou re-kreací. Skutečným 

časem nejen k odpočinku, ale i k zamyšlení a návratu ke krásám stvoření a znovu vnímáním 

těchto krás. A také rozhodnutím pro aktivní spoluúčast na přetváření a dotváření našeho okolí, 

světa, kde žijeme. 
P. Robert Prodělal 

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

Orel 

Milí spoluobčané, 

přináším novinky o činnosti pavlického Orla během prázdnin a o nejbližších 

plánovaných akcích. Jednota Orel v Pavlicích jednoznačně prožívá pohodové prázdniny  



Pavlický zpravodaj č.2/2016 byl vydán 26.8.2016 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. 

- 4 - 

(věřím, stejně jako vy!), ale nelení na vavřínech a aktivně organizuje sportovní turnaje a připravuje 

kulturně společenské akce. Všechny naše aktivity lze sledovat na webových stránkách 

www.orelpavlice.cz. Na sportovním poli se událo klání amatérů ve volejbalu a nohejbalu. Další 

volejbalový turnaj amatérských smíšených družstev se uskuteční 10. 9. 2016 v areálu Orlovny. Pro 

zápis týmu nebo bližší informace kontaktujte Martina Svobodu (email: matess9@seznam.cz). 

Je skvělou zprávou, že se podařilo znovuvytvořit družstvo stolního tenisu, a to hlavně díky 

sportovnímu nadšení právě Martina Svobody a dalších místních příznivců. Pod hlavičkou Orla bude 

pingpongový tým účastníkem Městské ligy stolního tenisu Znojmo. Tato soutěž druhé ligy bude 

probíhat od podzimu 2016 v prostorách Orlovny. Zápasy budou zpřístupněny veřejnosti a o jejich 

termínech budeme dále informovat. 

Závěrem bych vás chtěla tradičně pozvat na posvícenskou zábavu, která se uskuteční 15. října 

2016 ve 20 hod v místní sokolovně. Zahraje hudební skupina Credit z Moravských Budějovic. 

Těšíme se na vaši účast. 

S pozdravem za Orla Pavlice Ing. Anna Kulhánková 

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

TJ Pavlice 

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

 

den datum začátek utkání výsledek 

sobota 20.8. 16:30 Pavlice – Štítary B 6:2 

neděle 28.8. - VOLNO - 

sobota 3.9. 16:30 Pavlice – Konice  

neděle 11.9. 13:00 FK Znojmo C – Pavlice  

sobota 17.9. 16:00 Pavlice - Těšetice  

sobota 24.9. 16:00 Suchohrdly B – Pavlice  

sobota 1.10. 15:30 Pavlice – Olbramkostel  

neděle 9.10. 15:00 Šatov B – Pavlice  

sobota 15.10. 15:00 Pavlice – Vranov nad Dyjí  

neděle 23.10. 14:30 Grešlové Mýto – Pavlice  

sobota 29.10. 14:00 Pavlice – Hluboké Mašůvky  

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

Různé 

Sběr použitého ošacení 

Diakonie Broumov pořádá v pondělí 26.10.2016 sběr použitého ošacení. Věci prosíme zabalte 

do igelitových pytlů nebo krabic a položte před dům. Ve 13:00 vesnici objede pan Svoboda 

s obecním traktůrkem a balíky posbírá. Následně pak budou předány Diakonii Broumov. Co můžete 

odložit: veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 

utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí 

potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici, vatované a péřové přikrývky, polštáře 

a deky, peří, obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou), kabelky, batohy, drobné 

předměty z domácnosti, hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové, menší elektrospotřebiče – 

mohou být i nefunkční, knihy, časopisy. Co nelze odložit: ledničky, televize, počítače, matrace, 

koberce, nábytek, znečištěný a vlhký textil. 


	Slovo starosty
	Žlutý kontejner na plasty
	Modrý kontejner na papír
	Zelený kontejner na sklo

	Škola
	Farnost
	Orel
	TJ Pavlice
	Různé

