
- 1 - 

 

Slovo starosty 

Vážení občané, 

na úvod musím napsat malé upřesnění informace z minulého zpravodaje. Psal jsem, 

že každá domácnost na podzim obdrží žlutou a modrou nádobu na tříděný odpad. Bohužel 

úřednický šiml opět zaúřadoval a nestihl nám vydat jedno potvrzení, které Svazek obcí při 

formanské cestě potřebuje, aby nám Státní fond životního prostředí mohl proplatit 85 % ceny 

nádob. 15. listopadu se pokladna uzavřela a otevře se až 15. února příštího roku. Takže 

tentokrát snad už definitivně v březnu či dubnu příštího roku nádoby „přijedou“… 

Na jaře příštího roku bude také zadlážděno žulovými kostkami prostranství okolo 

plakátovací plochy, které se letos nestihlo. 

Ještě bych se rád zmínil o jedné věci, která není moc viditelná a která se nám v letošním 

roce podařila dotáhnout, ale o to větší radost z ní mám. Jedná se o směnu části katastru 

s Vranovskou Vsí. Tento „problém“ se táhl dlouhá léta. Vždy ztroskotal na nepochopení, 

nesmyslných podmínkách, požadavcích, čí osobních antipatiích. Trpěli tím ti obyvatelé 

Vranovské Vsi, kteří mají dům na katastru Vranovské Vsi, ale dvorek a zahradu na katastru 

pavlickém. Nemohli si tak svůj dům rozšířit nebo přistavět garáž apod. Stejně tak celá obec 

Vranovská Ves neměla žádnou lokalitu, kam by se v budoucnu mohla dál rozšiřovat. Obec 

Pavlice dala Vranovské Vsi 109 289 m2 v místech za domy na „Jevišovické“ ulici a dostala 

127 744 m2 mezi Trojákem a Kraví horou. Celkem se tak náš katastr zvětšil o 18 455 m2. 

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 2018. 

Ing. Pavel Nechvátal, starosta 

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

Škola 

Školní rok je v plném proudu a my se můžeme zamyslet nad tím, co se nám už podařilo 

uskutečnit. V mateřské škole jsme uspořádali tvořivé odpoledne s rodiči s podzimní 

tématikou. Připravili jsme také adaptační program pro děti, které se do školky teprve chystají. 

Je to dobrá forma, jak seznámit ty nejmenší s prostorami školky a s jejich budoucími 

učitelkami. Začátek předškolního vzdělávání je tak pro ně mnohem jednodušší, protože se 

odehrává ve známém prostředí. 

Předškolní děti navštěvují pravidelně každý měsíc základní školu, kde mají připravený 

odpolední program zaměřený na rozvoj všech kompetencí potřebných pro vstup do školy. 

V základní škole probíhá celoroční Projekt „Největší Čech“, ve kterém se seznamujeme 

s osobnostmi naší historie i současnosti. Projekt zahrnuje pohybovou a dramatickou výchovu, 

přírodovědné pokusy a v neposlední řadě i počítačovou gramotnost (tvorbu powerpointových 

prezentací). 
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Během podzimu jsme také uskutečnili tradiční akce pro veřejnost. Společně jsme 

pouštěli draky a uspořádali Broučkiádu s lampionovým průvodem a výstavou dýní 

na zahrádce v MŠ. Dále tradiční vystoupení k Adventu a Mikulášskou nadílku. 

Všechny tyto aktivity se nám daří především díky dobrému týmu a skvělé spolupráci 

s rodiči našich žáků a naším zřizovatelem obcí Pavlice. 

PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka 

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

Farnost 

Milí čtenáři zpravodaje, 

zase se přiblížil konec občanského roku, kdy budeme bilancovat uplynulý rok. 

Ale v církevním kalendáři je to trochu jinak. Tam je konec roku vždy v sobotu před 1. nedělí 

adventní. Protože centrem církevního roku jsou dva okruhy, a to doba vánoční a doba 

velikonoční. Od toho se vše odvíjí. Na každou tuto dobu je také třeba se připravit, a to tedy 

před Vánoci dobou adventní. 

Takže nyní něco k této době. Máme možnost si při ní připomenout dobu před narozením 

Ježíše Krista. Dobu kdy Bůh připravoval svůj lid na narození svého Syna. Je to připomínka 

doby, kdy ještě nebyl Kristus na tomto světě, tedy doby očekávání lidí i proroků, kteří se 

těšili, že přijde Vykupitel a spasí svůj lid. A pak je tu také bezprostřední příprava na oslavu 

Narození Páně. To je ten poslední týden adventní doby, a to od 17.do 24.prosince. Vánoce 

pak chceme prožít jako lidé, kteří chtějí aspoň částečně napodobit Boha v jeho dobrotě k nám 

lidem a chceme Ho napodobovat v jeho dobrotě k našim blízkým. Rád bych se s Vámi podělil 

o část kázání sv. papeže Lva Velikého: „Když někdo miluje Boha, stačí mu, jestliže se líbí 

tomu, kterého miluje. Pán říká: Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Poněvadž je mnoho 

druhů bohatství a různé jsou předměty potěšení, je poklad každého určován jeho vlastní 

touhou. Takže dychtění jen po věcech pozemských neučiní nikoho trvale šťastným, 

ale ubohým.“ A to je i pro nás připomínkou, že jistě můžeme mít radost z věcí tohoto světa, 

zvlášť děti u stromečku. Ale trvalé štěstí je v něčem a Někom jiném. A není to jen v množství 

věcí, co máme nebo kolik peněz máme na účtu. Ale je to i v tom, jak dokážeme naplnit také 

to, že my lidé můžeme věcí a majetku užívat jako nástroje k něčemu dobrému a zbožnému. 

A na to je doba vánoční dost krátká. Čili máme se o to snažit po celý rok. 

Takže přeji Vám i sobě požehnané prožívání doby adventní, abychom mohli i dobře 

prožívat Vánoce nejen o svátcích, ale stále. Můžeme totiž žít v tom vědomí, že Syn Boží se 

stal člověkem, abychom my lidé mohli mít účast na jeho božství. A že jeho narození je 

počátkem našeho vykoupení, které se, ale jak víme neobejde bez naší spolupráce s Bohem. 

K tomu Vám i sobě přeji a vyprošuji hodně síly a požehnání a také pomoci Ducha svatého. 

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

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

Orel 

Členové místního orelského spolku Vám přejí požehnané a radostné Vánoce, pohodové 

chvíle se svými blízkými, mnoho úsměvů darovaných i obdařených a samozřejmě lásku, 

štěstí, zdraví do nového roku. 

Dovolím si přidat 2 pozvánky na následující rok. Orelský ples se bude konat v sobotu 

10. 2. 2018 ve 20:00, zahraje skupina Klaxon, ani letos nepřijdete o bohatou tombolu 

a šmrncovní předtančení. Pro děti připravujeme dětský karneval, který plánujeme na neděli 

28. 1. 2018 ve 14:00. Děkujeme za přízeň a těšíme se na vaši účast. 

Datum Připravovaná akce Místo 

28.1. Dětský karneval Sokolovna 
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10.2. 23. Reprezentační ples (skupina Klaxon) Sokolovna 

5.5. 

Tradiční pouťové veselí 

- odpolední stavění májky u sokolovny 

- večerní zábava 

Sokolovna 

19.5. Turnaj – volejbal Orlovna 

23.6. Turnaj – nohejbal Orlovna 

25.8. Turnaj – volejbal Orlovna 

20.10. Posvícenská zábava Sokolovna 

8.12. Turnaj – stolní tenis Orlovna 

9.12. Mikulášská besídka (vystoupení žáků ZŠ Pavlice) Sokolovna 

Podrobnosti předem na plakátech. Pořádající si vyhrazuje právo na změnu. 

Ing. Anna Kulhánková, kulturní referentka Orla Pavlice 

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

Knihovna 

V úterý 21. 11. 2017 jsme se se starostou obce Ing. Pavlem Nechvátalem zúčastnili 

Slavnostního setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje v Moravské zemské 

knihovně v Brně, kde jsme převzali pro Obecní knihovnu v Pavlicích ocenění 

za nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v obci a podporu 

kulturního a společenského života. Na toto ocenění je každoročně nominována pověřenou 

knihovnou jedna knihovna z každého okresu Jihomoravského kraje.  

Že naše knihovna není jen místem, kam si čtenáři přichází půjčovat a vracet knihy 

dokazuje spousta akcí, které zde během roku proběhly. Od ledna do března si děti chodily 

spolu hrát do knihovny stolní hry, které dostaly pod stromeček. Poslední březnový den jsme 

s dětmi ze základní školy četli při baterce v rámci celostátní akce Noc s Andersenem. 

V dubnu proběhlo velikonoční tvoření. V květnu knihovnu navštívily děti ze školky 

a v listopadu děti s rodiči tvořily vánoční výzdobu. Zapojili jsme se také do celostátní 

facebookové fotografické soutěže Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) 

o nejlepší čtenářskou babičku. Tímto děkuji paní Vilmě Březinové za účast i všem, 

kteří hlasovali.  

Návštěvníci si určitě všimli, že během letních prázdnin došlo k vymalování knihovny 

a byl proveden nový nátěr dveří. 

Chtěla bych upozornit čtenáře, že ve dnech 21. a 28. 12. 2017 bude knihovna uzavřena 

a od ledna 2018 bude opět otevřeno každý čtvrtek od 16.15 – 18.15 hodin. 

Děkuji vedení obce za podporu a všem uživatelům za přízeň. Přeji Vám krásné prožití 

Vánoc a v novém roce 2018 hodně zdraví, štěstí a úspěchů. 

Ing. Jana Nachtneblová, knihovnice 

 

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

TJ Pavlice 

Po několikáté pauze byla opět obnovena činnost mládeže v oddílu TJ Pavlice. Vše 

začalo již v únoru tréninky v hale v Hostimi a až nám umožnilo počasí, tak i na fotbalovém 

hřišti v Pavlicích. Díky velkému zájmu dětí se nám podařilo přihlásit dvě kategorie. A to 

mladší přípravku pro děti narozené po 1.1.2009 a kategorii mladších žáků pro děti narozené 

po 1.1.2004 V srpnu vypukla podzimní část fotbalové sezóny. 

Kategorie mladších žáků zakončila podzimní část s bilancí 2 výher a 6 proher. 

Nejlepším střelcem se stal Marek Svoboda, který dokázal dát v 10 zápasech 15 gólů.
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Mladší přípravka zakončila podzimní část s bilancí 9 výher 1 remízy a 12 proher. 

Nejlepším střelcem se stal Lukáš Svoboda, který vstřelil ve 22 zápasech 40 gólů. 

Chtěl bych poděkovat firmě TAM Pavlice za sponzorský dar v podobě druhé sady 

branek. A všem ostatním, kteří se nějak podíleli a pomohli. Obzvlášť rodičům, kteří neúnavně 

víkend co víkend cestují s dětmi na zápasy. V případě zájmu kontaktujte Václava Březinu 

na tel. čísle 721002738 nebo Marka Svobodu na tel. čísle 731891590. 

Bc. Václav Březina, TJ Pavlice 

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

SDH Pavlice 

Pro členy SDH a jejich příznivce: v sobotu 6.1.2017 v 14:00 hodin se koná v Hospodě 

Na Kopci výroční valná hromada SDH Pavlice. 

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

Ohlédnutí za jezdeckou sezonou 2017 

Jako každý rok, jsme se s našimi koňmi zúčastnili mnoha závodů po naší republice, 

ale také v zahraničí, jako je Rakousko, Polsko, nebo Maďarsko. U nás jsme startovali 

na MČR ve všestrannosti, kde jsme získali krásné 5. místo. Oblastní mistrovství v drezuře 

bylo pro naše zástupce vítězné. Také soutěž o drezurní pohár Vysočiny, kde naše klisna 

Gianina vyhrála a společně s jezdcem Jiřím Maxerou obhálila loňský titul. Na závěr sezony 

jsme se jako už několik let podíleli na velmi důležité akci pro naše nejmenší, a to v roli 

svatého Martina na bílém koni :-). 

I přes občasné zdravotní komplikace našich čtyřnohých sportovců jsme dospěli k závěru 

sezony ve zdraví, a tak všichni mohou odpočívat a čerpat síly do další jezdecké sezony. 

Krásné svátky všem přeje tým Sportovní stáje Pavlický dvůr 

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

Různé 

Uzavření OÚ během vánočních svátků 

Oznamujeme občanům, že ve dnech 27., 28. a 29.12.2017 bude OÚ uzavřen. Děkujeme 

za pochopení. 

 

Uzavření sběrného dvora 

V úterý 26. prosince 2017 bude sběrný dvůr v Pavlicích uzavřen! V soboty 23. a 30. 

prosince 2017 bude provoz sběrného dvora dle normální pracovní doby, tj. od 8:00 do 13:00. 

 

Tříkrálová sbírka 

V neděli 7.1.2017 proběhne v naší obci opět Tříkrálová sbírka. Jejím účelem je pomoc 

rodinám a lidem v nouzi. 

Nezůstaňte lhostejní a zapojte se do pomoci bližním prostřednictvím Charity ČR. 
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