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Krásné a klidné prožití vánočních svátků, 

pohodu, štěstí a zdraví v novém roce 2016 Vám přeje 
starosta, zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu. 

 

 

Slovo starosty 

Kanalizace 

Vážení občané, 

stavební práce na kanalizaci jsou hotovy. Čeká nás teď další, neméně náročná etapa, 

a to administrativa. Vše vyhodnotit, vyúčtovat atd. 

K dnešnímu dni je ke kanalizaci připojeno 115 nemovitostí – tj. 57% z celkového 

počtu. Byl bych velmi rád, kdyby se toto číslo někdy na přelomu května a června blížilo 

100%. 

Zatím splašky můžete do kanalizace vypouštět bezplatně. V současné době to vypadá 

tak, že se stočné začne vybírat ve druhé polovině prvního čtvrtletí roku 2016. Budete o tom 

včas informováni. 

Mnozí z Vás obdrželi nebo v blízké době obdrží dopis ze Stavebního úřadu na Šumné, 

že byl vydán územní souhlas pro stavbu vaší kanalizační přípojky. Tento dopis si doma 

uschovejte. Na druhé straně tohoto dopisu je uvedeno, že byl vyměřen správní poplatek 

ve výši 500,- Kč. Nic na Šumnou neplaťte. V příštím týdnu nebo v 1. lednovém týdnu začnu 

ty z Vás, kteří máte územní souhlas vydaný, obcházet a tento souhlas (modré desky) Vám 

předám. Při tom od Vás zároveň vyberu 1952,- Kč (1452,- Kč je cena vlastního projektu 

a 500,- Kč výše zmíněný poplatek stavebnímu úřadu). 

Kdo ještě neobdržel modré desky s žádostí o územní souhlas k podpisu, nebojte se, 

nezapomněli jsme na Vás. Během ledna budou hotovy. Pak Vám je doručím k podepsání. 

Zákaz podomního prodeje 

Na základě nekorektního chování podomních prodejců, zvláště těch, 

kteří v podzimních měsících nabízeli v naší obci dodávky elektrické energie, a stížností 

některých z Vás na jejich chování, vypracovalo zastupitelstvo obce a následně schválilo 

Nařízení obce Pavlice č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád. Tímto tržním řádem se 

zakazuje podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb na celém území obce Pavlice bez 

ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu. Tržní řád nabude účinnosti dne 

23.12.2015. S kompletním zněním Tržního řádu se můžete seznámit na internetových 

stránkách obce: http://www.pavlice.cz/urad-a-obec/vyhlasky.html nebo do něj můžete 

nahlédnou v úředních hodinách na Obecním úřadě. 

Ing. Pavel Nechvátal, starosta 
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Škola 

Letošní školní rok v naší škole probíhá ve znamení rozvoje čtenářské gramotnosti. 

Z projektu EU jsme získali prostředky na vybavení školní knihovny, což znamenalo 

nakoupit knihy skoro za sto tisíc korun. K tomu potom patřilo vytvoření tematických plánů 

pro čtyřicet čtenářských dílen a větší část jich také s dětmi realizovat a to vše v rozmezí čtyř 

prvních měsíců tohoto školního roku. Rozhodně ta práce stojí za to, protože výchova 

ke čtenářství je důležitou složkou vzdělávání dětí. Projekt nám dále umožnil studijní pobyty 

učitelek v zahraničí, které byly dobrou motivací a zdrojem inspirace. 

Věnovali jsme se také organizaci různých akcí pro veřejnost. Nejdříve 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 a hledání ukrytých martinských rohlíčků. Ty byly tak 

dobře schované, že jsme je ani nemohli najít. Začátek Adventu jsme přivítali také již tradičně 

zpěvem u stromečku a vystoupením pro veřejnost na besídce, kterou připravujeme 

ve spolupráci s tělovýchovnou Jednotou Orel Pavlice. 

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

učíme. Výuka je doplněna projektovým vyučováním, letos to je projekt „Řemesla a tradice“. 

V jazyce anglickém se žáci 3., 4. a 5. ročníku zapojili do projektu eTwinning  „Christmas 

wisches exchange“. Nyní se už těšíme na besídku u stromečku a na nejkrásnější svátky 

v roce. Ať se vydaří všem občanům a v roce 2016 přejeme zdraví a životní optimismus.  

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 

Jezulátko položené v jesličkách prý zaplakalo a chtělo se vrátit do nebe. Důvod? 

Stromeček a funkci rozdávat dárky prý mu převzal na Východě děda Mráz, na Západě Santa 

Claus. A ti dva se nepohodli s Mikulášem. 

Kolik zmatků tak vnesli do milé atmosféry vánočních svátků! Kde je tomu začátek? 

U dobrého biskupa Mikuláše. Odedávna je patron námořníků. V Amsterodamu v Holandsku 

velmi vykvetl jeho kult. Na jeho svátek býval ve městě veliký trh a dětem se odtud přinášel 

dárek „od sv. Mikuláše“. Byli to původně Holanďané, kdo založili New York a rozšířili 

mikulášské zvyky i v Americe. Ale jejich potomci už zapomněli na jejich původ, a protože 

se to všechno dělo v blízkosti Vánoc, z biskupa Mikuláše se stal Santa Claus. A americké 

zvyky se snadno rozletí světem. Ale komunistům na Východě vadil svátek Vánoc, a tak 

najednou jakýsi děda Mráz, který v přírodě jinak všechno živé hubí, začal rozdávat dárky. 

Jezulátko tu najednou ztrácí místo. Ale… Ježíšek z Betléma mohl rozdávat dárky 

pod stromeček, protože je sám dostával od dobrých pastýřů, kterým andělé zvěstovali mír 

pro všechny lidi dobré vůle. 

Ale to se dnes jeví lidem jako zastaralé poselství. Uprostřed zmatku dnešní doby 

slyšíme však často také o míru. Věříme tomu? Myslím, že lidé dnes neuvěří snadno těm, 

kdo hlásají ideály. Mluví se o krizi všech institucí. Ale přesto všechno, je-li člověk normální, 

má rád sám sebe a chtěl by uskutečnit všechny možnosti, které má v sobě. Potřebuje k tomu 

Boha? Mnoho lidí v něj nevěří. Jeden z originálních ruských myslitelů Pavel Florenskij 

napsal, že i ti, co v Boha věří, nejsou na tom lépe. Říci jenom „Věřím v Boha“ je prý skrytý 

ateismus. Já, dodává Florenskij, věřím víc, vyznávám, že se Bůh stal člověkem a tam jej 

najdu, ne nad hvězdami nebo v abstraktních ideálech. Musím jej najít v člověku a pak najdu 

také opravdového člověka v druhém i v sobě. To pak je podstata křesťanských vánoc: 

„Narodil se Kristus Pán…, nám, nám, narodil se.“ 

P. Robert Prodělal 
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Orel 

Nezadržitelně se blíží konec roku, který byl pro Orla významným mezníkem. Dvacáté 

výročí znovuobnovení naší jednoty jsme oslavili nemalým počtem společenských událostí. 

Děkujeme za vaši přízeň a podporu. Věříme, že nám zůstanete nakloněni i v nadcházejícím 

roce a podpoříte nás návštěvou nejbližších orelských akcí – srdečně vás zveme 31. ledna 

na dětský karneval a 6. února na 21. representační ples. 

 Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně štěstí, zdraví 

a osobní spokojenosti. 

Bc. Tereza Nachtneblová , kulturní referent Orel Pavlice 

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

 

Knihovna 

Letošní rok byl pro knihovnu přelomový. Podařilo se mi v květnu dokončit její 

automatizaci prostřednictvím regionálního knihovního systému Clavius REKS, do kterého se 

naše knihovna zapojila v roce 2012. Všechny knihy z vlastního fondu i všechny zapůjčené 

knihy z výměnného fondu MěK Znojmo již mohou uživatelé vyhledávat v on-line katalogu 

na webových stránkách knihovny www.knihovnapavlice.webk.cz. Na tyto stránky se 

dostanete také přes odkaz Obecní knihovna na webových stránkách obce. Během 

automatizace jsem navrhla na vyřazení celkem 841 knih, které byly opotřebované, zastaralé, 

poškozené a dlouhé roky nepůjčované. Jejich vyřazení bylo na základě seznamu řádně 

schváleno zastupitelstvem obce.  

Po dokončení vkládání knih do katalogu jsme v květnu, ve spolupráci s kolegy 

z Městské knihovny Znojmo, provedli první automatizovanou revizi knihovního fondu 

pomocí čárových kódů. Přes prázdniny dále následovalo vytvoření databáze čtenářů a jejich 

výpůjček. Celé úsilí bylo završeno spuštěním automatizovaných výpůjček od září. Abych 

vyšla čtenářům co nejvíce vstříc, zachovala jsem souběžné půjčování knih i přes knižní 

lístky. 

Do knihovního fondu jsem v roce 2015 zakoupila 40 nových knih jak pro děti, tak pro 

dospělé čtenáře, celkem v hodnotě 7500,- Kč. Jejich seznam můžete najít na webových 

stránkách knihovny a samozřejmě také v on-line katalogu (jedná se např. knihy od autorů: 

Táňa Keleová-Vasilková, Robert Galbrait, Alena Jakoubková, Philipp Vandenberg, Agatha 

Christie, Ladislav Špaček, Astrid Lindgrenová, Božena Němcová a další). Podněty pro 

nákup  knih pro rok 2016 uvítám. Tituly zakoupených nových knih budou opět průběžně 

zveřejňovány na webových stránkách. 

V roce 2015 bylo v knihovně zaregistrováno 38 čtenářů, kteří si půjčili 1075 

dokumentů. 

Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 16.15 – 18.15 hodin. 

Chtěla bych popřát všem svým současným a budoucím čtenářům i nečtenářům krásné 

prožití Vánoc, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2016. 

Vaše knihovnice Ing. Jana Nachtneblová 

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

SDH 

Druhá polovina sezóny začala dvěma soutěžemi, v Blížkovicích a Černíně. 

V Blížkovicích se nám posledních pár let nepodařilo vyhrát a ani letošek na tom nic 

nezměnil. Naopak soutěže v Černíně se pro nás stávají zemí zaslíbenou. Podařilo se nám 

zvítězit v čase nového rekordu na 2B hadice. 

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


Pavlický zpravodaj č.3/2015 byl vydán 17.12.2015 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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Následující víkend proběhly závody na Grešlovém Mýtě a ve Výrovicích. 

Na Grešlovém Mýtě jsme zvítězili po desáté za sebou a určitě příští rok vyrazíme tuhle šňůru 

natáhnout. Večerní soutěž ve Výrovicích pro nás skončila třetím místem, ale vítězstvím 

v kategorii nejrychlejšího proudaře. Poslední prázdninový víkend začal soutěží v Únanově 

a začal úspěšně. Podařilo se nám zvítězit a vyhrát také nejrychlejšího proudaře. Druhý den 

jsme se vydali již na tradiční kombinaci dvou závodů a to do Havraníků, kde jsme obhájili 

první místo a putovní pohár. Poté večer jsem se vydali do Slupu, kde jsme skončili na třetím 

místě. 

Poslední soutěž v roce 2015 v Jaroměřicích nad Rokytnou náš tým, po nepříliš 

povedeném útoku, mezi kvalitními družstvy,skončil na 8. místě. 

Něco málo ze statistik. Zúčastnili jsme se celkem 22 soutěží, z toho 17 umístění 

na bedně vítězů. Sezóna byla zakončena poslední zářijový víkend na chatě na Vranovské 

přehradě. Tato akce se stala příjemnou tradicí jak se rozloučit se sportovní sezónou. 

Pro členy SDH a jejich příznivce: v sobotu 2.1.2016 ve 14:00 hodin se koná v hospodě 

Na kopci výroční valná hromada SDH Pavlice. 

Bc. Václav Březina 

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

TJ Pavlice 

Muži – IV.A třída, sezóna 2015/2016 – tabulka po podzimní části 

 Tým Z V R P Skóre B +/- 

1. Únanov B 11 9 2 0 44:12 29 14 

2. Štítary B 11 9 1 1 44:22 28 10 

3. Hatě B 11 8 0 3 36:24 24 6 

4. Havraníky 11 6 4 1 44:17 22 4 

5. IE Znojmo C 11 7 1 3 45:23 22 5 

6. Konice 11 6 2 3 38:17 20 2 

7. Pavlice 11 5 1 5 32:26 16 1 

8. Suchohrdly B 11 3 2 6 22:26 11 -3 

9. Gr. Mýto 11 2 0 9 11:44 6 -12 

10. Olbramkostel 11 1 2 8 22:39 5 -10 

11. Slatina 11 1 1 9 16:62 4 -14 

12. Vranov n/D 11 1 0 10 20:62 3 -12 

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

Různé 

Poslední letošní vývoz komunálního odpadu 

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

ve čtvrtek 24.12.2015, ale již ve středu 23.12.2015!!! Děkujeme za pochopení. 

Dovolte mi, abych na závěr poděkoval nejen členům zastupitelstva za přípravu 

a nazdobení vánočního stromu. Ženám za upečení cukroví a přípravu občerstvení. 

Děkuji všem, kteří se podílejí na přípravách a pořádání kulturních či sportovní akcí 

v Pavlicích, i Vám občanům, že tyto akce hojně navštěvujete. Také bych Vás rád pozval 

na 2. pavlický ples, který se uskuteční 20.2.2016. 

Ing. Pavel Nechvátal, starosta 
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