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Slovo starosty 

Vážení občané, 

pomalu nám končí rok 2016, a tak mi dovolte malou rekapitulaci a ohlédnutí. 

Hlavním a asi nejviditelnějším počinem tohoto roku byla oprava místních komunikací. 

Tu, dle mého názoru, nejvíce ocení ti občané Pavlic, kteří ještě na jaře chodili ke svým 

domům po nezpevněných, někdy blátivých a někdy zase prašných cestách. I v příštím roce 

bych byl rád, kdyby se v opravách a vylepšování veřejných prostranství pokračovalo. 

Další významnou akcí letních prázdninových měsíců byla rekonstrukce kuchyně 

v mateřské škole. Byly nainstalovány nové rozvody vody, položena nová dlažba, stěny byly 

obloženy novými obklady a vymalovány. Z rozpočtu školy byl zakoupen nový nábytek. Celá 

místnost neuvěřitelně prokoukla a může se hrdě hlásit k 21. století. Tato oprava byla částečně 

spolufinancována z dotace od Jihomoravského kraje, zbytek byl hrazen z rozpočtu obce. 

Také na obecním úřadě jsme se pustili do oprav. Vymalována byla zasedací místnost, 

chodba, WC, a jedna kancelář. Nově byly natřeny všechny dveře. V opravách budeme 

pokračovat i v příštím roce. 

Poslední velkou akcí letošního roku bylo pokácení stromů na zahrádce MŠ a aleje před 

hřbitovem. Vím, že ne všichni s tímto krokem souhlasili. Dle mého názoru byl však tento 

krok nutný. Při silnějším větru nebo námraze hrozilo, že by suché větve mohly na někoho 

spadnout a ohrozit jeho zdraví. V jarních měsících budou vysazeny stromy nové. 

Z dalších akcí bych zmínil instalaci dvou nových kotlů v sokolovně, zakoupení 

zametače nebo rozdání nádob na bioodpad do všech domácností či zakoupení nových 

zásahových obleků pro jednotku SDH. Na nákup obleků přispěl částkou 30 000,- Kč 

Jihomoravský kraj. 

I v letošním roce proběhlo v naší obci mnoho kulturních akcí. O jejich uskutečnění 

a zdárný průběh se starají členové místních spolků, zaměstnanci školy a školky. Některé akce 

jsou pořádány pod hlavičkou obce. Jen namátkou si dovolím jmenovat: karneval pro děti, 

plesy, setkání seniorů, pouťové veselí, hasičské soutěže, volejbalové, nohejbalové i fotbalové 

turnaje, posvícení, zahájení adventu, či mikulášská besídka. Chtěl bych poděkovat všem, 

kteří se na jejich pořádání a organizaci podílejí. 

Na závěr 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 necelých 86% nemovitostí. 

Pokud byste měli nějaké náměty 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. 
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Vážení spoluobčané, přeji Vám i vašim blízkým jménem svým i jménem zastupitelstva 

obce a zaměstnanců OÚ klidné svátky, hodně zdraví, pohody a úspěchů do nového roku 2017. 

Ing. Pavel Nechvátal, starosta 

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

Škola 

Druhá čtvrtina školního roku 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. Ve škole připravujeme i veřejná vystoupení. První bylo při zahájení Adventu 

a rozsvícení stromečku. Druhé vystoupení připravujeme v době předvánoční ve spolupráci 

s jednotou Orel Pavlice. 

Daří se nám i v oblasti získávání dotací. Byla nám schválena více než půlmilionová 

dotace z Operačního programu pro Výzkum, vývoj a vzdělávání. Díky této dotaci máme 

v naší mateřské škole pro tento rok školního asistenta, ve škole probíhá Klub čtenářů, Klub 

zábavné logiky a deskových her a další aktivity, jako je například tandemová výuka během 

projektových dnů. 

Letošní projekt „Napříč kontinenty“ nás už zavedl na dva světadíly – Asii a Austrálii. 

V průběhu jsme se dozvěděli nové informace, zahráli si hry v tělocvičně, žáci si připravili 

zajímavé prezentace a prokázali kreativitu ve výtvarné dílně. Pěkným zpestřením byl 

vzdělávací program nazvaný „Setkání s tóny přírodních národů“. Děti se seznámily 

s etnickými hudebními nástroji s přirozeným laděním představující všechny živly, zvířata 

a jiné zvuky přírody. 

Naše práce by nebyla možná bez podpory rodičů a obce, za kterou upřímně děkujeme. 

Přejeme všem občanům krásné vánoční svátky a v roce 2017 zdraví a životní optimismus. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 

Milí čtenáři! 

Dovolte mi, abych se vám krátce představil a uvedl se do života ve farnosti. 

Jmenuji se Jiří Ochman, pocházím ze Znojma. Moje maminka pocházela z Citonic, 

kde jsem měl babičku a dědečka, a oni měli hospodářství. I když za mého mládí už jen 

ve zmenšené formě. Dříve rodiče mojí maminky hospodařili asi na 20 hektarech polí, což už 

bylo považováno dřívějším režimem za to, co bylo označováno slovem kulak. Ale za mého 

mládí, narodil jsem se v roce 1965, už byla všechna pole v družstvu a my měli jen malou 

záhumenku, jak to bývalo povoleno do půl hektaru. Rád jsem jezdíval do Citonic, kde bývalo 

nějaké to prasátko v chlívku, koza, králíci a slepice. Tím bylo dáno i to, že jsem po skončení 

základní školy ve Znojmě nastoupil na Střední zemědělskou technickou školu ve Znojmě. 

A po biřmování, když mě Duch svatý více vedl k naslouchání hlasu Božímu, jsem 

po skončení střední školy a maturitě podal přihlášku na bohosloveckou fakultu 

v Litoměřicích. Tam byl jediný seminář a škola, která připravovala na kněžské povolání. 

Po absolvovaní 4. ročníku jsem byl povolán na základní vojenskou službu na dva roky 

do Humenného a jiných míst na Slovensku. 

Když jsem se vrátil z vojny v roce 1990, tak už se otevřela i fakulta v Olomouci, 

kde jsem dokončil magisterská  studia. A po půlroční jáhenské službě jsem byl 7. září 1991 

vysvěcen v brněnské katedrále na kněze. Potom jsem působil na mnoha místech naší diecéze 

a od roku 2004 v Jevišovicích, Biskupicích a Radkovicích. A od 1.8. 2016 jsem ustanoven 

v Pavlicích a Hostimi. 

Na faře v Jevišovicích je velká zahrada. A proto zde mám ovečky (čtyřnohé), které mi 

pomáhají s údržbou trávníku v požadované výšce, jako ta nejlepší sekačka. Spravuji ještě 
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farnost Jevišovice, kam patři i obce Bojanovice, Střelice a Černín a město Jevišovice 

s domovem důchodců (100 klientů), kde mívám pravidelně bohoslužby i návštěvy 

nemocných. A v kaplích v Bojanovicích a v Černíně jsou také pravidelné bohoslužby. Z toho 

vyplývá, že mám více práce než můj předchůdce, který míval Pavlice a Hostim s přilehlými 

obcemi. I zde je dostatek práce. Tím nechci říct, že nemám na vás čas, ale je třeba se učit 

vyhledávat možnosti setkání na bohoslužbách nebo po kontaktu telefonickém, případně 

návštěvou  na pozvání. 

A nyní co se týče duchovního povzbuzení. Pomalu se nám uzavřel rok milosrdenství, 

který vyhlásil současný papež František. Nevím, jak jsme ho využili k obnově svého vztahu 

k Bohu, sobě i lidem kolem nás, ale víme, že to co je pryč se již nedá vrátit. Je však třeba si 

vzít ponaučení pro přítomný život. A to je, že nejsme Bohu lhostejní. On se k nám snaží 

přiblížit podobně jako to bylo u celníka Zachea, dokonce nabízí i nám - dnes musím zůstat 

u Tebe (v tvém domě) tak i Bůh chce přebývat v lidských srdcích, což nám bude připomínáno 

v době adventní, která nás má připravit na prožívání Boží přítomnosti mezi námi. Bůh se 

tolikrát snažil přiblížit svému lidu a nakonec se nám přiblížil v podobě svého Syna jako 

malého dítěte, jehož narození si znovu budeme připomínat o Vánocích a budeme prosit také 

o to, aby mohl vstoupit i do našich srdcí, domovů i do našich vztahů i do našeho jednání. Přeji 

Vám i sobě, ať prožívání každého dne je našim přibližováním se do otevřené Boží náruče. 

To vám přeje a vyprošuje  P. Jiří Ochman, farář 

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

Orel 

Vážení spoluobčané, 

přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí 

a osobních úspěchů. 

Na počátku roku 2017 jsme si pro vás v Orlu připravili dvě tradiční akce: dětský 

karneval a reprezentační ples. Samozřejmě přijměte srdečné pozvání! Dětský karneval se 

bude konat v neděli  29. ledna 2017 ve 14 hod. Orelský ples naší jednoty se uskuteční 

v sobotu 18. února ve 20:00. O zábavu se postará hudební skupina Klaxon. Je připraveno 

představení společenských tanců, občerstvení i bohatá tombola. 

Novinkou je nabídka výcviku taekwon-da pro všechny věkové kategorie v prostorách 

pavlické orlovny. Naši organizaci oslovil pan Bůžek z Pavlic, který má právě s tímto bojovým 

uměním bohaté zkušenosti. Pro bližší informace je možné kontaktovat přímo p. Bůžka 

(tel: 702 432 688). Máte zájem? Informační schůzka proběhne dne 3.1.2017 od 18 hodin 

v pavlické orlovně. 

Ing. Anna Kulhánková, kulturní referent Orla Pavlice 

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

Knihovna 

Ani v letošním roce se v knihovně nezahálelo. Do knihovny lákaly čtenáře nově 

zakoupené knihy z finančních prostředků obce (v hodnotě 7 500,- Kč) a také spousta novinek 

zapůjčených z výměnného fondu MěK Znojmo. Během roku byla čtenáři několikrát využita 

i meziknihovní výpůjční služba. 

V době letních prázdnin zaznamenala knihovna příjemnou změnu v podobě nově 

natřených regálů. Děkuji všem, kteří se podíleli nejen na natírání regálů, ale i stěhování 

knihovního fondu. 

V rámci spolupráce se základní školou proběhlo na jaře v knihovně již po čtvrté čtení 

s žáky 1. – 5. třídy při Noci s Andersenem. Na podzim se knihovna zapojila do projektu 

regionálního oddělení MěK Znojmo „S mou knihovnou  tam a sem projdeme se pravěkem“. 

Projekt byl financován z grantu MK ČR Knihovna 21. století a dotace JMK na Výkon 

regionálních funkcí. Z prostorových i časových důvodů proběhly 2 lekce přímo ve škole. 
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Při první lekci se žáci 3. – 5. třídy dozvěděli hravou formou od Mgr. Moniky Mažárové 

z Jihomoravského muzea ve Znojmě mnoho informací o pravěku v našem regionu a životě 

pravěkých lidí. Povídání bylo doplněno spoustou názorných ukázek např. pravěkého srpu, 

pěstního klínu  a replikou Mašovické Hedviky, kterou měli děti možnost dotvořit pomocí 

modelíny. Při druhé lekci, kterou vedl Mgr. Pavel Frind z Městské knihovny Znojmo, se žáci 

1. – 5. třídy dozvěděli o různých jednoduchých  nástrojích, o kterých předpokládáme, že je 

mohl pračlověk vyrobit a používat. Nechyběla praktická ukázka hraní na každý nástroj a žáci 

si mohli některé nástroje i vyzkoušet. Fotografie z projektu jsou ke shlédnutí 

na www.knihovnazn.cz/pro-knihovny/projekt-2016. 

Otvírací doba knihovny: každý čtvrtek 16.15 – 18. 15 hod. 

Upozornění pro čtenáře: 22. 12. a 29. 12. 2016 bude ZAVŘENO! 

www.knihovnapavlice.webk.cz 

 

Přeji všem čtenářům a spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. 

Ing. Jana Nachtneblová 

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

TJ Pavlice 

Nábor mladých fotbalistů a fotbalistek 

TJ Pavlice zakládá fotbalové mládežnické družstvo v kategorii přípravek. Určeno pro 

chlapce i dívky ve věku 5 – 10 let. Pomoc rodičů vítána. Předběžný harmonogram: začátkem 

února tréninky v hale, poté podle počasí na fotbalovém hřišti. Podrobnější informace Václav 

Březina tel.: 721 002 738, popř. e-mail:brezina333@seznam.cz. Prosíme o nezávazné 

přihlášení z důvodu zjištění přesného počtu dětí. 

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

 Tým Z V R P Skóre B 

1. Šatov B 9 9 0 0 52:7 27 

2. Konice 9 7 0 2 26:19 21 

3. Pavlice 9 6 0 3 27:20 18 

4. Hluboké Mašůvky 9 6 0 3 26:20 18 

5. IE Znojmo C 9 4 1 4 31:32 13 

6. Štítary B 9 4 1 4 27:31 13 

7. Olbramkostel 9 3 0 6 26:30 9 

8. Grešlové Mýto 9 2 0 7 11:26 6 

9. Těšetice 9 2 0 7 15:32 6 

10. Vranov nad Dyjí 9 1 0 8 18:42 3 

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

SDH 

Pro členy SDH a jejich příznivce: 7.1.2017 v 14:00 se v Hospodě Na Kopci koná 

výroční valná hromada SDH Pavlice. 

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

RŮZNÉ 

Uzavření sběrného dvora 

Ve dnech 24. a 31. prosince 2016 bude sběrný dvůr v Pavlicích uzavřen! 

mailto:brezina333@seznam.cz
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