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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané! 

Ve dnech 10. a 11. října proběhly volby do zastupitelstva obcí, které rozhodly o novém 

složení zastupitelstva naší obce. To se sešlo 10. listopadu na svém ustavujícím zasedání. 

Na něm jsem byl zvolen do funkce starosty. Já i celé zastupitelstvo se vynasnažíme, 

abychom Vaši důvěru nezklamali. Chtěl bych také poděkovat svému předchůdci panu Jiřímu 

Holíkovi za vše, co pro obec vykonal. 

Hlavním úkolem, který nás všechny čeká v příštím roce je dobudování splaškové 

kanalizace. Pokud počasí dovolí, budou opět v pondělí 5. ledna 2015 pracovníci firmy 

SYNER VHS Vysočina pokračovat v její výstavbě – konkrétně v lokalitě „u hřbitova“ 

a od autobusové zastávky ke kamenolomu. 

Vím, že stavební práce v kombinaci s deštivým počasím mnoha z vás přináší 

nepříjemnosti hlavně při příchodu či příjezdu k vašim domovům. Dělníci se snaží výmoly 

a sesedající se zeminu průběžně dosypávat. Celá vesnice trpí i velkým množstvím jízd 

těžkých nákladních vozidel a stavební techniky. Všechny Vás prosím o velkou míru 

pochopení a trpělivosti. Vybudování kanalizace bude znamenat zlepšení kvality života nás 

všech. 

Jednou za dva týdny probíhají takzvané kontrolní dny. Na nich se schází starostové 

obcí se zástupci zhotovitele, projektantů a stavebního dozoru. Výstavba splaškové kanalizace 

i čističky odpadních vod probíhá dle plánu. Problémy, které se vyskytnou, jsou operativně 

řešeny a odstraňovány. Jedním z problémů, který se v současnosti usilovně řeší, je datum 

připojení čerpacích stanic a čističky k elektrické síti. 

Pravděpodobně v březnu nebo dubnu 2015 si budete moci na obecním úřadě 

po zaplacení jejich ceny vyzvednou stavební projekty na přípojky svých domů. O všem 

budete ještě s dostatečným předstihem informováni. 

Do konce září 2015 by mělo být umožněno všem občanům napojit své domy 

ke kanalizaci. 

Z dalších větších akcí bych byl rád, kdyby se v příštím roce povedlo dodělat fasádu 

a nátěr na budově ZŠ. Budu usilovat o to, abychom na tento i další projekty získali pokud 

možno co nejvíce finančních prostředků z EU i od našich ministerstev a fondů. 

Pokud byste měli nějaké náměty či názory na to, co by se mělo v naší obci změnit, 

vylepšit, vybudovat apod. stavte se za mnou na OÚ, pište na email starosta@pavlice.cz nebo 

volejte na telefon 724 177 016. Pokud to bude jen trochu možné a bude to v mých silách 

a pravomocích, pokusím se Vám vyhovět. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám i vašim blízkým jménem svým i jménem zastupitelstva 

obce a zaměstnanců OÚ klidné svátky, hodně zdraví a úspěchů do nového roku 2015. 

Ing. Pavel Nechvátal, starosta 
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Škola 

Školní rok je už v plném proudu a my, i když se pilně věnujeme v prvé řadě výuce, 

máme pořád dost energie organizovat nejrůznější školní akce pro naše žáky i pro širší 

veřejnost. Se začátkem podzimu to byla Drakiáda, Broučkiáda a vítání Martina na bílém 

koni. Jak se blížila zima, zahájili jsme Advent zpíváním u stromečku a ve spolupráci 

s tělovýchovnou jednotou Orel Pavlice jsme uspořádali Mikulášskou besídku. Ještě nás 

ve škole i školce čeká vánoční nadělování u stromečku a pak už se děti mohou těšit na letos 

dlouhé vánoční prázdniny. 

Daří se nám i v oblasti získávání dotací. Nejdříve jsme získali z Programu rozvoje 

venkova prostředky na nákup zařízení k ozvučení našich akcí. 

Dále jsme se stali partnery v projektu „S Evou a Edou zdravě a bezpečně“. Díky 

tomuto projektu dostaneme sportovní vybavení, výukový materiál a dále můžeme financovat 

mimoškolní zájmové aktivity (kroužek florbalu, projektové dny, rehabilitační sestra 

v hodinách TV). 

Další projekt „ICT jako nástroj inovace výuky“ je zaměřen na rozvoj IT kompetencí 

učitelů a žáků.  Škola v rámci projektu nakoupí vybavení a učitelé budou mít zajištěno 

vzdělávání v dané oblasti. 

A v neposlední řadě nám byl schválen grant K1 mobility Erasmus + Comenius, díky 

kterému může učitelka angličtiny v průběhu letních prázdnin absolvovat dva studijní pobyty 

ve Velké Británii. 

Stále se snažíme vnést do výuky zajímavé aktivity, které by děti bavily a dále 

motivovaly k učení. Velice se nám osvědčilo projektové vyučování. Naše letošní „Cestování 

po Evropě“ nás už zavedlo k našim čtyřem sousedům a nyní už připravujeme projektový den 

po Anglii, Francii, Nizozemí a Švýcarsku. Naše práce by nebyla možná bez podpory rodičů 

a obce, za kterou upřímně děkujeme. Přejeme všem občanům krásné vánoční svátky a v roce 

2015 zdraví a životní optimismus. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 

Na začátku křesťanství nestojí příchod Ježíše Krista, ale touha po jeho příchodu. Proto 

také liturgický rok nezačíná Vánocemi, ale Adventem, dobou těšení, nedočkavosti, tajemné 

nenaplněné radosti. Bohužel to často neodpovídá našemu adventnímu naladění – komu 

by přinášelo tajemnou nenaplněnou radost shánění jídla a dárků v přeplněných obchodech, 

generální úklid a zabíjení kaprů? A tak mnohem častěji než výraz touhy slyšíme 

i od křesťanů povzdech: „už aby ty vánoce byly za námi“, případně horší verzi: „já ty vánoce 

upřímně nesnáším“. Vykradené vánoce, ze kterých zbyla nepodstatná slupka několika dárků, 

shon, starosti a touha mít to za sebou. A tak musíme v sobě pracně hledat zbytky dítěte, 

abychom zahlédli kouzlo a poezii Vánoc, nebo křesťana, abychom uviděli jejich podstatu. 

Snad je to i v jistém smyslu totéž… 

Kdyby byl Pán Bůh člověk, už dávno před Ježíšovým narozením by visely 

přinejmenším po celém Betlémě, Nazaretě a Jeruzalémě plakáty, proroci a andělé 

by prorokovali o Ježíšově narození do všech detailů, aby nemohlo být pochyb… Ale Pán 

Bůh naštěstí není člověk, není vůbec závislý na lidském poznání a uznání. Místo 

bombastického sebezjevování tady nastupuje jemná božská pedagogika, která naplňuje Boží 

přítomností každou lidskou duši zvlášť podle toho, jak je na jeho příchod připravena. Bůh 

přichází jen tam, kde je očekáván, cestami, kterými může být poznán, v té míře, jak veliká je 

propast duše toužící po naplnění. Jedno staré rčení říká: „Jaký byl náš Advent, takové budou 

i naše Vánoce“. 
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Nepřeji nám pod stromeček množství krásně zabalených dárků, protože je už možná 

někdy bereme příliš samozřejmě a snad si jich nedokážeme ani moc vážit. Přeji sílu 

k odpuštění a smíření a čas pro naslouchání druhým. Přeji odvahu k nasazení všech vlastních 

schopností, talentu i vynalézavosti k tomu, aby se ten druhý dokázal usmát a znovu pocítit, 

že ho má někdo rád a že o něho stojí. 

P. Robert Prodělal 

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

Orel 

Milí Pavličtí, 

přeji Vám krásné vánoční svátky plné rodinné pohody, klidu a splněných přání, 

do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů. 

Rok 2015 je pro místní jednotu Orla velmi významný,  slaví totiž 20 let od svého 

znovuzaložení. Snad nám i nadále zachováte přízeň, kterou jste nám věnovali v minulých 

letech. Přijměte ode mne pozvání na události v roce 2015, které jsou v plném proudu 

příprav: 

Datum Připravovaná akce Místo Pozn. 

1.2. dětský karneval Sokolovna zábavné odpoledne plných her, zábavy a pamlsků 

14.2. 20. reprezentační ples Sokolovna skupina Sabrin band, předtančení, bohatá tombola 

11.4. turnaj - stolní tenis Orlovna souboj amatérských sportovních nadšenců 

2.5. tradiční pouťové veselí Sokolovna stavění májky, pouťová zábava, skupina Family 

30.5. turnaj - volejbal Orlovna amatérská smíšená družstva 

6.6. turnaj - nohejbal Orlovna souboj amatérských sportovních nadšenců 

22.8. turnaj - volejbal Orlovna amatérská smíšená družstva 

17.10. posvícenská zábava Sokolovna skupina Credit, zavádění 

6.12. Mikulášská besídka Sokolovna vystoupení ZŠ Pavlice a mikulášská nadílka 

12.12. turnaj - stolní tenis Orlovna souboj amatérských sportovních nadšenců 

Podrobnosti předem na plakátech, pořádající si vyhrazuje právo na změnu. 

Anna Březinová, kulturní referent Orel Pavlice 

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

TJ Pavlice 

Muži – IV.A třída, sezóna 2014/2015 – tabulka po podzimní části 

 Tým Z V R P Skóre B +/- 

1. Únanov B 13 12 1 0 83:24 37 16 

2. Blížkovice B 13 9 1 3 62:19 28 10 

3. Štířaty B 13 8 1 4 51:44 25 7 

4. Hatě B 13 8 0 5 47:35 24 3 

5. Hl. Mašůvky 13 8 0 5 44:38 24 3 

6. Konice 13 7 0 6 43:44 21 3 

7. Pavlice 13 6 1 6 45:33 19 -2 

8. Olbramkostel 12 5 3 4 35:30 18 0 

9. IE Znojmo C 13 5 2 6 48:53 17 -1 

10. Suchohrdly B 13 3 2 8 27:53 11 -10 

11. Vranov n/D 13 2 3 8 22:58 9 -9 

12. Slatina 13 2 2 9 25:55 8 -13 

13. Gr. Mýto 13 1 0 12 15:61 3 -15 

 



Pavlický zpravodaj č.3/2014 byl vydán 19.12.2014 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 - 

Knihovna 

Knihovna je od roku 2012 zapojena v regionálním knihovním systému (REKS). Celý 

knihovní fond je postupně vkládán do katalogu, který je veřejnosti zpřístupněn na webových 

stránkách www.knihovnapavlice.webk.cz. Prostřednictvím on-line katalogu mohou čtenáři najít 

zatím asi 1300 knih z vlastního fondu knihovny včetně novinek  a  také veškeré knihy zapůjčené 

z  výměnného fondu Městské knihovny Znojmo, které jsou několikrát ročně obměňovány. V roce 

2014 bylo do knihovny zakoupeno 87 nových knih v celkové hodnotě 14 949,- Kč. Požadavky 

na rezervace nebo tipy na nákup knih můžete psát na e-mail: knihovna.pavlice@seznam.cz. 

Otevřeno je každý čtvrtek od 16.15 do 18.15 hodin. Těší se na Vás Jana Nachtneblová. 

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

Proč houká siréna 

Občané mohou zpravidla registrovat dva druhy sirén. 

Zkouška sirén – nepřetržitý tón 140 sec. Siréna houká každou první středu v měsíci 

ve 12:00 hodin. 

Požární poplach: – přerušovaný tón po dobu 1min., 25 sec. houkání, 10 sec. vypnuto a 25 

sec. houkání. 

Na zkoušku sirén jsme si již zvykli a mnohdy ji ani nevnímáme. 

Požární poplach bývá spíše výjimečný, používá se ke svolávání sboru dobrovolných hasičů 

obce. Obec Pavlice má ve své jednotce 12 členů. 

Pokud je zapotřebí pomoc hasičů, krajské operační středisko v Brně vyhlásí poplach 

jednotce spuštěním sirény a zároveň zašle členům jednotky SMS s upřesněním místa a typu 

události. 

Před pár dny se dvakrát v brzkých ranních hodinách a jednou ve večerních rozhoukala 

v naší obci siréna. Někteří občané se domnívali, že sirénu spouští hasiči sami, není tomu tak, 

sirénu spouští krajské operační středisko. V ranních hodinách byla naše jednotka vyslána 

k odstranění stromů z komunikace, ve večerních hodinách k požáru. 

Pavel Křivánek, Velitel jednotky JSDH obce Pavlice 

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

Různé 

Obecní hlášení 

Ti z Vás, kteří máte zájem o zasílání obecního hlášení na váš email, mi pošlete na adresu 

starosta@pavlice.cz zprávu s emailovou adresu, na kterou chcete, aby Vám hlášení bylo posíláno. 

Do předmětu napište „Obecní hlášení“. Na email Vám bude zasíláno hlášení typu: doktor 

neordinuje, nepůjde el. proud, apod. Zasílány nebudou informace, např. že do naší obce právě teď 

přijel prodejce textilu apod. 

Dále pokud chcete být informováni o nových dokumentech na elektronické úřední desce, 

tak se stačí přihlásit na úvodní stránce www.pavlice.cz (informovat o dokumentech). 

Uzavřený sběrný dvůr 

Ve druhém lednovém týdnu (od 5.1. do 11.1.) bude kvůli neprůjezdné příjezdové 

komunikaci z důvodu budování kanalizace uzavřen sběrný dvůr odpadů. 

Poslední letošní vývoz komunálního odpadu 

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

25.12.2014, ale již v úterý 23.12.2014!!! Děkujeme za pochopení. 

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

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

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

http://www.knihovnapavlice.webk.cz/

	Slovo starosty
	Škola
	Farnost
	Orel
	TJ Pavlice
	Knihovna
	Proč houká siréna
	Různé

