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Slovo starosty 

Formanská cesta – splašková kanalizace a ČOV 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás informoval o stavu a průběhu projektu odkanalizování naší obce. 

Po dlouhých letech příprav, dohadů a jednání konečně žádost našeho Svazku uspěla. 

V následujících řádcích se Vám pokusím současný stav nastínit. 

V průběhu letošního roku byla vypsána nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

„Formanská cesta-kanalizace a čistírna a ČOV“, jejímž zadavatelem byl Svazek obcí při 

formanské cestě. 

Do této nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce se přihlásilo 13. zájemců, 

kteří splnili požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů. Do uplynutí lhůty pro 

podání nabídek podalo svou nabídku 7. uchazečů. Vybrána byla nabídka uchazeče, 

který splnil všechny požadavky zadávací dokumentace a podal nejnižší nabídkovou cenu: 

SDRUŽENÍ KANALIZACE FORMANSKÁ POŠTA, 

Vedoucí účastník sdružení – SYNER VHS Vysočina a.s. 

Celková hodnota díla pro celé sdružení je 189 430 097,- Kč bez DPH. 

Na základě výsledku této veřejné zakázky byla podepsána smlouva o dílo a 28.11.2013 

se uskutečnilo předání staveniště, čímž byla stavba „Formanská cesta-splašková kanalizace 

a ČOV“ zahájena. 

V zimních měsících od prosince do března budou vybudovány hlavní trasy stokové sítě 

splaškové kanalizace od ČOV v Grešlovém Mýtě na začátek obcí Hostim a Ctidružice. Hlavní 

trasy stokové sítě splaškové kanalizace v jednotlivých obcích se začnou budovat od měsíce 

dubna 2014. 

Součástí stavby splaškové kanalizace v obci jsou také odbočení pro napojení 

jednotlivých objektů. To znamená, že každý objekt bude mít zřízeno své místo pro napojení 

Krásné a klidné prožití vánočních 
svátků, pohodu, štěstí a zdraví v novém 

roce 2014 Vám přeje starosta, zastupitelé 
a zaměstnanci obecního úřadu. 
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a potrubí bude vyvedeno stavební firmou za okraj vozovky, popřípadě za poslední překážku 

u vozovky (myšleno podzemní síť – např. dešťová kanalizace) a tam ukončeno zátkou. 

Prodloužení přípojky od okraje vozovky do objektu a propojení na stávající odpady je 

záležitostí vlastníka objektu. 

Při stavbě kanalizační přípojky je nutno respektovat Stavební zákon, tzn., že každá 

přípojka musí mít příslušné povolení od stavebního úřadu – to představuje mít zpracován 

projekt, podat žádost o stavební povolení, vyjádření příslušných správců sítí, které propojka 

kříží, a další dle požadavků příslušného stavebního úřadu. 

V průběhu měsíců prosince, ledna a února navštíví každého vlastníka nemovitosti 

projektanti firmy POERY Brno, kteří zakreslí přesné umístění odbočení z hlavního řádu 

k jednotlivým nemovitostem. V případě Vašeho zájmu tato firma vypracuje projektovou 

dokumentaci domovní přípojky na soukromé části k jednotlivým nemovitostem. Cena 

projektové dokumentace je dohodnuta za jednotnou cenu 1 200,- Kč za jednu přípojku. 

V lednu a únoru 2014 budu přítomen v kanceláři OÚ každou středu od 16:00 do 19:00 

zejména k vyjasnění záležitostí ohledně vedení hlavních tras stokové sítě v naší obci 

a odboček pro napojení jednotlivých objektů domovních přípojek po soukromé části. 

Po etapě kanalizace je naplánována rekonstrukce komunikací. 

I v letošním roce se mnohé podařilo 

 Rekonstrukce sociálního zařízení mateřské školy. 

 Zateplení stropu mateřské školy. 

 Výměna plynového kotle v budově OÚ. 

 Oprava fasády základní školy – bude dokončeno na jaře 2014. 

Pokácení lip u hasičské zbrojnice 

Vzhledem ke špatnému zdravotnímu a bezpečnostnímu stavu stromů bylo přistoupeno 

k jejich pokácení. V jarních měsících příštího roku budou vysazeny nové, již vzrostlé stromy. 

Poslední letošní vývoz komunálního odpadu 

Upozorňujeme občany, že poslední letošní vývoz popelnic v 52. týdnu nebude 

ve čtvrtek 26.12.2013, ale v pátek 27.12.2013!!! 

Jiří Holík, starosta 

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

Škola 

Podzim v naší škole byl opravdu pestrý. Nejdříve jsme pouštěli draky, a i když vítr moc 

nefoukal, užili jsme si krásného počasí a společně strávených chvil. Potom jsme se jako 

broučci rozloučili s podzimem a v lampionovém průvodu jsme si posvítili na poslední cestu 

před uložením k zimnímu spánku. Na zahrádce naší mateřské školy jsme obdivovali nápadité 

dýně, které rodiče s dětmi vytvořili. Další už tradiční akcí je přivítání Martina na bílém koni, 

které pro nás připravil pan Maxera (patří mu naše upřímné poděkování) a hledání ukrytých 

martinských rohlíčků. Začátek Adventu a příchod Mikuláše s čerty jsme přivítali také již 

tradičně zpěvem u stromečku a vystoupením pro veřejnost na Mikulášské besídce. 

Ve škole se ale nepřipravují jenom kulturní akce, ale především se na plné obrátky 

učíme. Výuka je doplněna projektovým vyučováním. V jazyce anglickém se žáci 3., 4. a 5. 

ročníku zapojili do dvou projektů eTwinning (Friends, Hands on Europe). Výstupy obou 

projektů zveřejníme na internetových stránkách školy. Zajímavý celoroční projekt je nazvaný 

„Cestujeme po České republice“. První projektový den jsme věnovali našemu kraji a dvěma 

sousedním (Vysočina, Zlínský). Zajímavé byly prezentace, které vytvořili sami žáci o svých 

obcích, můžete si je prohlédnout na www.zspavlice.cz. Nyní se už těšíme na besídku 

http://www.zspavlice.cz/
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u stromečku a Vánoce. Ať se vydaří všem občanům a v roce 2014 přejeme zdraví a životní 

optimismus. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 

Přicházejí vánoční svátky a s nimi jejich poselství, že „Bůh se stal člověkem“. Přišel 

na svět ve chlévě, v chudobě, uprostřed lidské lhostejnosti. Přinesl lidem naději, že jejich 

život má smysl, že se nepropadá někam do prázdnoty vesmíru; že člověk zde není náhodou, 

ale každá chvíle jeho života má význam a že stojí za to žít, a žít pravdivě. 

„Přinesl spásu, která záleží v odpuštění hříchů, zazářil těm, kdo žijí v temnotě a stínu 

smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“ 

Narodil se, žil a zemřel proto, aby člověk věděl, že je Bohem milován – i přes svou 

nedokonalost. A že jedině tehdy, když jej budeme následovat a budeme žít tak jako žil On – 

tedy pro druhé, nalezneme štěstí, které hledáme pro druhé i pro sebe. 

A dokážeme tedy pochopit smysl Vánoc dnes? Jedině tak, že se vynasnažíme 

překonávat své sobectví a lhostejnost. A nezapomeňme, že obnova nezačíná v nápravě těch 

druhých, ale u mne samotného. „Nestačí na tmu nadávat, je třeba zapálit alespoň malé 

světélko,“ říkával často pan kardinál Tomášek. 

Zkusme i my (alespoň na chvíli) svítit pro druhé. 

P. Robert Prodělal 

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

Orel 

Blíží se konec roku, a proto mi dovolte ohlédnout se za uplynulými orelskými 

aktivitami v naší obci. V letošním roce jsme pro Vás připravili opět řadu kulturních 

i sportovních akcí a za sebe mohu říct, že jich opravdu nebylo málo. 

První z nich byl orelský reprezentační ples. Našim nejmenším jsme také neodepřeli 

trochu toho pravého dětského skotačení na dětském karnevale. V květnu proběhlo pouťové 

veselí se stavěním májky a společným svátečním obědem. Na podzim se konala velice 

povedená posvícenská zábava s hojnou účastí a začátkem prosince nás navštívil sv. Mikuláš, 

který obdaroval všechny hodné děti na mikulášské besídce, která se již tradičně připravila 

ve spolupráci se Základní a mateřskou školou v Pavlicích. 

Hlavním posláním občanského sdružení Orel je podpora sportu pro všechny. Mezi akce 

sportovního rázu se řadí dva zdařilé volejbalové turnaje. Nově se podařilo uspořádat klání 

amatérských družstev v nohejbalu. Oblíbenou záležitostí se stalo cvičení na fitbalových 

míčích a také nás těší vysoká návštěvnost posilovny. A 14. prosince změří síly příznivci 

stolního tenisu. Úspěšnost turnajů a kulturních iniciativ nám dává znát, že naše úsilí má 

smysl. Budeme se tedy snažit i v další sezóně pro Vás uskutečnit co nejvíce ze zmíněných 

akcí. 

Ráda bych Vás samozřejmě pozvala na nejbližší plánované události. Jako první se bude 

konat dětský karneval, předběžné datum konání bylo stanoveno na 18. ledna. V zápětí se 

můžete těšit na 19. Orelský ples, který se uskuteční 15. února. Všechny velmi rádi uvítáme! 

Děkujeme za Vaši podporu a přízeň v tomto roce, a pokud máte nějaké dotazy, 

připomínky či nápady, nemeškejte a obraťte se na nás. Na závěr Vám přeji krásné a příjemné 

prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku. 

Tereza Nachtneblová, kulturní referent za Orel Pavlice 
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TJ Pavlice 

Družstvo mužů TJ Pavlice skončilo po podzimní části sezóny 2013/2014 na pěkném třetím místě. 

Škoda jen třech zbytečně prohraných utkání. Pohled na tabulku by mohl být ještě radostnější. Zlepšit by se 

mohla i účast na trénincích. 

 Tým Z V R P Skóre Body +/- 

1. Křepice 9 8 0 1 29: 9 24 12 

2. Blížkovice B 9 6 0 3 31: 15 18 6 

3. Pavlice 9 6 0 3 28: 17 18 3 

4. Únanov B 9 6 0 3 18: 11 18 3 

5. Hluboké Mašůvky 9 5 1 3 21: 16 16 1 

6. Olbramkostel 9 4 0 5 29: 10 12 0 

7. Štítary B 9 3 2 4 22: 24 11 -1 

8. Slatina 9 3 1 5 18: 34 10 -5 

9. Grešlové Mýto 9 1 1 7 10: 30 4 -11 

10. Vranov nad Dyjí 9 0 1 8 7: 47 1 -11 

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

Radar 

V následující tabulce vidíte počet automobilů, který projel naší obcí ve směru od Znojma 

do Moravských Budějovic v měsíci říjnu letošního roku v jednotlivých dnech. Celkový počet vozidel 

v tomto měsíci a směru byl 153 897. 
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******************************************************************************** 

Sběrný kontejner na textil 

Za budovou OÚ je umístěn kontejner, do kterého můžete odkládat čistý a suchý textil (veškeré oděvy, 

bytový textil – záclony, závěsy, povlečení potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných igelitových 

pytlích/taškách (pro snadnější manipulaci!), dále také spárované (= svázané) boty, hračky (plastové, 

elektronické, plyšové). Tyto věci jsou určené k ekologické likvidaci, popřípadě k dalšímu využití jako např. 

distribuci do rozvojových zemí nebo na výrobu čistících prostředku atd. Do kontejneru nepatří znečištěný 

nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, 

elektrospotřebiče. Kontejner provozuje firma WTORPOL. 

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

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

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