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Slovo starosty 

Vážení občané, 

letošní velmi suché léto se pomalu chýlí ke konci. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti 

informoval, co se v naší obcí událo nebo se v nejbližší době chystá. 

Jak jsem již zmínil v úvodní větě, i naši obec postihlo sucho. Na hřbitově došla ve studni 

voda již na začátku června. Díky panu Svobodovi, který do studny vodu navážel, jsme všichni 

mohli hroby alespoň trochu zalévat. Pokud někdo přišel a voda nebyla, tak se mu omlouvám 

a prosím za pochopení. V současnosti se pracuje na projektové dokumentaci a povolení 

ke zbudování vodovodní přípojky ke hřbitovu, aby byl záložní zdroj vody a při takto extrémním 

suchu se mohla použít voda z řádu. Snad bude potřeba co nejméně. 

Stejně tak pan Svoboda zaléval i nově vysázené stromky. Na některých místech byla doseta 

tráva. Ta bohužel zatím moc neroste. 

Svazek obcí při formanské cestě, jehož je naše obec členem, obdržel v měsíci červenci 

dotaci z Operačního programu životní prostředí na pořízení nádob na tříděný odpad. Nyní se 

chystá výběrové řízení na dodavatele těchto nádob. Pokud vše půjde dobře, tak na podzim každá 

domácnost zdarma obdrží jednu žlutou 240 litrovou nádobu na plast a jednu modrou 240 litrovou 

nádobu na papír. O všem budete ještě informováni. Cílem toho všeho je, co nejvíce odpadu 

vytřídit, aby každý do klasické popelnice na směsný komunální odpad odhazoval co nejméně 

odpadu. Jeho uložení na skládce (a v blízké budoucnosti spalování) je velmi drahé. Zde bych Vás 

chtěl poprosit – pokud nemáte popelnici plnou, tak ji nenechávejte vyvážet. Jednou, dvakrát 

vynechte a nechte ji vyvézt až bude plná. Platí se totiž i za manipulaci s popelnicí. To se týká 

i nádob na bioodpad. 

I v letošním roce se pracuje na úpravě místních komunikací a veřejných prostranství. 

Žulovou kostkou bude zadlážděno prostranství okolo plakátovací vývěsky. Bude upraveno 

několik míst, která při silných deštích vymílá voda. 

Také bych se rád zmínil o zdravotním středisku. To je vymalováno zevnitř i zvenku. 

Do ordinace lékaře a čekárny ještě bude vyroben nový nábytek. Na tuto akci dostala naše obec 

50 % dotaci z Jihomoravského kraje. Stejně tak je vymalována knihovna a vstup do ní včetně 

všech dveří. Ty už po renovaci přímo volaly. 

V následujících měsících přibydou k dětskému hřišti stoly s lavicemi, stojan na kola, 

odpadkové koše a několik stromečků. Na zvelebení prostředí u dětského hřiště jsme obdrželi 

dotaci 70 % ze Státního zemědělského a intervenčního fondu. Pokud finanční situace dovolí, 

tak se v blízké budoucnosti děti dočkají i několika dalších herních prvků. 

A jako vždy apeluji na těch několik jedinců, kteří se ještě nepřipojili ke kanalizaci, aby tak 

učinili co nejdříve. Pokud tak neučiní a nebudou mít doklad o likvidaci odpadních vod, vystavují 

se postihu od Odboru životního prostředí Obce s rozšířenou působností Znojmo. 

Ing. Pavel Nechvátal, starosta 
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Škola 

A je to tu zase. Konec nebo začátek? Přece obojí, konec prázdnin a začátek školy. Pokud 

byly prázdniny úžasné, plné skvělých zážitků, tak nám ten konec nebude až tak vadit, protože 

budeme mít na co vzpomínat. Takže tu máme začátek, tedy začátek školy, který je mnohými 

dětmi toužebně očekáván. Na co se můžeme těšit letos? V letošním školním roce budeme 

pokračovat v činnosti Čtenářského klubu a Klubu zábavné logiky a deskových her. Budeme mít 

také celoroční projekt nazvaný „Největší Čech“, ve kterém se seznámíme s osobnostmi české 

historie, vědy a kultury. Rozvoji finanční gramotnosti je věnovaný projekt „Jsem hlava rodiny“. 

Budeme se také věnovat volbě povolání, environmentální výchově a výchově ke zdravému 

životnímu stylu. V jazykovém vzdělávání, kterému se na naší škole věnujeme už od prvního 

ročníku, začneme využívat metodu CLIL, tedy vzdělávání nejazykových předmětů v cizím 

jazyce. Zapojíme se také do projektů eTwinning, které jsou zaměřeny na jazykové vzdělávání 

a na spolupráci se školami z EU. Určitě se budou konat i naše tradiční akce, které pořádáme pro 

širší veřejnost. Je toho hodně, co nás čeká. Ale především nás čeká svět knih a nových vědomostí, 

do kterého vstoupíme 4. září, kdy nám letos začíná škola. Takže připravte si školní aktovky 

a brzy na shledanou. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 

Milí čtenáři, 

v minulých příspěvcích jsem se zmiňoval o prožívání času. Teď prožíváme období 

dovolených, kdy si chceme odpočinout, nabrat nových sil, objevit nová místa. Je to správně 

a můžeme zažít i mnoho nového v poznání toho, že Bůh je s námi stále a i tam, kdekoli se právě 

nacházíme. 

Teď bych rád napsal o působení Božím ve světě. Jak víme, při zvonění zvonů ráno, 

v poledne a večer si připomínáme vtělení Boží tím, že říkáme Slovo se stalo Tělem. Tedy 

neviditelný Bůh se stává viditelným a s tím souvisí i to o čem chci také pojednat. 

Jsou to svátosti nebo také viditelná znamení, která nám připomínají neviditelnou milost, 

kterou znamenají a zároveň ji udělují. 

První svátostí, tedy znamením Boží lásky k nám, je křest. K platnosti křtu se žádá, aby bylo 

správně vykonáno viditelné znamení: aby křtící lil na křtěného vodu a pronášel slova křtící 

formule. To je to viditelné - voda a slova, a to neviditelné co působí je, že se člověk znovu rodí 

nadpřirozeně a zapojuje se do Božího života a stává se Božím dítětem. Dále se ruší tzv. „dědičný 

hřích“ - tedy nedostatek milosti posvěcující, zaviněný hříchem prvních lidí. Zní to možná učeně, 

ale je to právě symbolické. Když se zašpiníme, potřebujeme se umýt. Tak je to i se křtem. Ten 

můžeme přijmout jen jednou v životě. Pokud uděláme chybu – zhřešíme, máme další možnost 

dalšího očištění ve svátosti smíření - svaté zpovědi. 

Další svátostí, kterou máme možnost přijmout v dospělosti je svátost biřmování, na kterou 

se někteří mladí z naší farnosti skoro celý rok připravují. Tak bych jen připomněl něco k této 

svátosti. U ní je specifické, že je vázána na biskupa, který je řádným udělovatelem této svátosti. 

Tedy on určuje, kdy a kde bude tato svátost udělena podle žádosti připravujícího kněze, který to 

konzultuje s děkanem. Je třeba tedy požádat o možnost udělení této svátosti ve farnosti, 

která vyhovuje zvláště velikostí kostela. Při této příležitosti se počítá s větším počtem lidí, 

kteří se této slavnosti účastní. 

V životě také potřebujeme přijímat potravu a pít, neboť bez toho nemůžeme existovat. Tak 

i Bůh nám dává pokrm i nápoj na cestu našim životem. A tím je svátost oltářní nebo jak také 

říkáme svaté přijímání. Letos také 2děti poprvé tuto svátost přijaly. 

Pokud už člověk prožívá svůj život ve stáří, pociťuje tak potřebu poznat Boží blízkost 

i v tomto období, kdy se může cítit osamocený nebo různými nemocemi zlomený. Tak i v tomto 

období je nám Ježíš nablízku ve svátosti nemocných. 

Následující svátosti se nazývají také stavovské, mění stav člověka. 
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Je to kněžství, které je službou právě k tomu, aby tyto všechny svátosti, které jsou dány 

lidem, mohly být prostřednictvím kněží udělovány nebo zprostředkovány. 

A manželství, které posiluje manžele k plnění jejich povinností vyplývajících z jejich 

svazku, které ve svátosti manželství dostává nadpřirozenou pečeť u pokřtěných. 

Tolik jen něco málo o svátostech jako projevech Boží blízkosti k člověku. Pokud někdo 

z vás chce některou ze svátostí přijmout, kontaktujte mě, abychom se mohli domluvit na jejich 

udělení. 

S přáním všeho dobrého P. Mgr., IcLic. Jiří Ochman, farář, tel. 603714433 

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

Orel 

Pozvánka na posvícení v Pavlicích 

V sobotu 14. října 2017 se pořádá tradiční posvícenská zábava. Hudebníci ze skupiny 

Credit Moravské Budějovice zahrají v místní sokolovně od 20 hod. Srdečně zve spolek Orel 

Pavlice a těší se na vaši účast. 

Ing. Anna Kulhánková, kulturní referentka Orla Pavlice 

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

TJ Pavlice 

MUŽI – IV.A TŘÍDA, SEZÓNA 2017/2018 – ROZPIS PODZIMNÍ ČÁSTI 

den datum začátek utkání výsledek body 
neděle 20.8. 16:30 Olbramkostel – Pavlice 0:3 3 
sobota 26.8. - VOLNO   

neděle 3.9. 16:00 Hluboké Mašůvky – Pavlice   

sobota 9.9. 16:00 Vrbovec-Dyjákovičky B – Pavlice   
sobota 16.9. 15:30 Pavlice – Vranov nad Dyjí   

neděle 24.9. - VOLNO   
sobota 30.9. 15:00 Pavlice – Těšetice   

neděle 8.10. 15:00 Havraníky – Pavlice   

sobota 14.10. 15:00 Pavlice – FK Znojmo C   
sobota 21.10. 14:30 Grešlové Mýto – Pavlice   

sobota 28.10. 14:00 Pavlice – Konice   

 

ROZPIS MLADŠÍ PŘÍPRAVKA PAVLICE - PODZIM 2017 

den hodina domácí - hosté hřiště výsledek body 

27.8. 10:00 Pavlice - Moravský Krumlov Blížkovice 1:17 0 
 11:00 Pavlice - 1. SC Znojmo Blížkovice 0:22 0 

 12:00 Blížkovice - Pavlice Blížkovice 5:2 0 

2.9. 9:00 Šanov - Pavlice Tasovice   
 10:00 Tasovice - Pavlice Tasovice   

9.9. 9:00 Mramotice/Olbram. - Pavlice Mramotice   
 10:00 Hl. Mašůvky/Přimětice - Pavlice Mramotice   

16.9. 10:00 Pavlice - FK Znojmo B Blížkovice   
 11:00 Pavlice - FK Znojmo A Blížkovice   

23.9. 9:00 Jaroslavice - Pavlice Vrbovec   
 10:00 Vrbovec-Dyjákovičky - Pavlice Vrbovec   

1.10. 9:00 1. SC Znojmo - Pavlice Husovy Sady   

 10:00 Moravský Krumlov - Pavlice Husovy Sady   

8.10. 9:00 Pavlice - Šanov Pavlice   
 10:00 Pavlice - Tasovice Pavlice   

 11:00 Pavlice - Blížkovice Pavlice   

14.10. 10:00 Pavlice - Hl. Mašůvky/Přimětice Blížkovice   

 11:00 Pavlice - Mramotice/Olbram. Blížkovice   

22.10. 14:00 FK Znojmo A - Pavlice Oblekovice   
 15:00 FK Znojmo B - Pavlice Oblekovice   

29.10. 9:00 Pavlice - Vrbovec-Dyjákovičky Pavlice   
 10:00 Pavlice - Jaroslavice Pavlice   
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ROZPIS MLADŠÍ ŽÁCI PAVLICE - PODZIM 2017 

den hodina domácí - hosté hřiště výsledek body 

27.8 10:00 Pavlice - Starý Petřín/Vranov Pavlice 8:3 3 
2.9 14:00 Dobšice - Pavlice Dobšice   

10.9  VOLNO    

17.9 10:00 Jevišovice/Mikulovice  Pavlice Jevišovice   

24.9 12:30 Blížkovice - Pavlice Blížkovice   

30.9 13:00 Starý Petřín/Vranov  Pavlice Starý Petřín   

8.10 13:00 Pavlice - Dobšice Pavlice   

15.10  VOLNO    

22.10 10:00 Pavlice - Jevišovice/Mikulovice Pavlice   

29.10 13:00 Pavlice - Blížkovice Pavlice   

Kontakt mladší žáci: Václav Březina - tel. 721 002 738. 

Kontakt mladší přípravka: Marek Svoboda - tel. 731 891 590. 

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

Různé 

Na závěr se ještě jednou zastavím u letošního sucha. Pro zajímavost uvádím v tabulce 

záznamy vedené kronikářem obce Pavlem Nechvátalem od července 2005. V závorce je v zimních 

měsících uvedeno množství napadlého sněhu v cm. Dle orientační pomůcky je 1 cm sněhu přibližně 

1 mm vody. Srovnejte letošní rok s nejsušším rokem v tabulce, rokem 2015. 

* údaje do 26.8. 

Pranostika: „Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.“ 

Ing. Pavel Nechvátal, starosta 

 leden únor březen duben květen červen 

2005 x x x x x x 

2006 0 (20) x x 37 106 95 

2007 13 (32) 23 (10) 42 (17) 1 94 76 

2008 16 12 38 (6) 29 41 29 

2009 16 (5) 42 (18,5) 83 (2) 10 63 140 

2010 9 (53) 17 (10,5) 11 (15) 76 90 108 

2011 16 (5) 4 44 (1,5) 17 69 70 

2012 33 (5) 5 (13) 4 (4) 37 52 57 

2013 20 (21) 28 (33) 8 (49) 26 102 132 

2014 24 (2) 13 11 16 90 20 

2015 21 (16) 0 (3) 30 9 43 26 

2016 6 (11) 50 12 (14) 38 54 80 

2017 0 (21) 7,5 (1) 24,25 57,5 22,25 32,5 

 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 

2005 12 96 36 6 8 (2,5) 24 (22) x 

2006 40 154 5 11 18 (5) 6 (2) přes 492 (27) 

2007 43 37 113 44 37 (17) 12 (6) 535 (82) 

2008 74 44 57 17 31 (3) 25 413 (9) 

2009 107 63 24 23 48 (6,5) 34 (13) 653 (45) 

2010 102 172 105 14 24 (13) 9 (42) 737 (133,5) 

2011 65 63 39 37 6 15 (1,5) 445 (8) 

2012 70 49 39 38 22 20 (12,5) 426 (34,5) 

2013 15 72 56 43 14 18 (7) 534 (110) 

2014 123 72 171 20 52 29 (1) 641 (3) 

2015 20 26 21 53 32 (6) 20 301 (25) 

2016 95 30 6 46 29 12 (5) 458 (30) 

2017 78,75 35,5*     258,25 (22) 
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