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Slovo starosty

Vánoční přání
Světla pomalu přibývá. Čtyři svíčky na adventním věnci vystřídá svátečně osvětlený 

a ozdobený štědrovečerní strom. Zazněním zvonečku zahajuje slavnostní večer. Přejme si 
navzájem radostné a pokojné Vánoce. Kéž by nám zůstalo otevřené srdce pro radost a lásku 
i pro další dny v roce. Abychom k sobě nebyli milí jen jednou v roce, ale aby podobných chvil 
v životě přibývalo!

Jak pokračuje příprava kanalizace
V současné době probíhá kompletní dokončení projektové dokumentace pro zadání 

stavby.
Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj, která vstoupila v platnost 1.9.2012, musí 

být před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby hotová dokumentace pro provádění 
stavby. Tato dokumentace bude vypracována na přelomu února a března a po odsouhlasení 
na SFŽP by už nemělo nic bránit vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Busta Karla Pokorného
V noci ze 17.7.2012 na 18.7.2012 odcizil před budovou Obecního úřadu v Pavlicích 

neznámý pachatel ze žulového podstavce bronzovou bustu pavlického rodáka sochaře Karla 
Pokorného. Tato skutečnost byla 18.7.2012 nahlášena na PČR, Obvodní oddělení Jevišovice. 
Zároveň bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele.

7. září 2012 bylo na Obecní úřad doručeno sdělení PČR, Obvodní oddělení Jevišovice 
o odložení trestní věci podezření ze spáchání přečinu krádeže podle § 250.
Škoda, kterou neznámý pachatel způsobil, je vyčíslena následovně:
 cena materiálu 80 000,- Kč,
 práce sochaře 100 000,- Kč,
 umělecká cena - tu by musel určit znalec v oboru sochařství, ale podle odborníků se pohybuje 

v řádech statisíců.
Na podzim mě kontaktoval p. Stanislav Miller, sochař z Jemnice, který navštívil sochařku 

z Brna, jež tuto bustu vytvořila. Podařilo se mu i dohledat sádrový odlitek. Zastupitelstvo obce 
v součastné době řeší jeho nabídku na vytvoření nové busty, už ne z bronzu, ale z pryskyřice, 
která se nevyplatí krást. Cena za dodání busty, včetně osazení na stávající podstavec pomocí 
nerezových trnů by se pohybovala kolem 60 000,- Kč.

Jiří Holík, starosta

Krásné a klidné prožití vánočních svátků,
pohodu, štěstí a zdraví v novém roce 2013 Vám přeje
starosta, zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu.
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Škola

Je neuvěřitelné, jak ten čas letí a my už máme skoro čtyři měsíce školy za sebou. 
S nástupem podzimu jsme pořádali Broučkiádu spojenou s výstavou vydlabaných dýní, 
které navodily atmosféru Halloweenu. Samotný průvod broučků s lucerničkami se vydařil, 
zvláště díky velké účasti a příznivému počasí.

Další zajímavou akcí byl projektový den „Zdravíčko“, který pro naše žáky z velké části 
připravili pedagogové a studentky střední zdravotnické školy. Je to projekt, který má vést děti 
ke zdravému životnímu stylu. Snad nejvíc žáky bavila výroba zdravé svačiny, nápojů a také 
pohybové hry. K uklidnění a relaxaci přispěla tvorba mandal s poslechem relaxační hudby.

Když už se na okolní krajinu snesla zima, zahájili jsme advent zpíváním u stromečku. 
A hned další neděli jsme uspořádali ve spolupráci s Jednotou Orel Pavlice Mikulášskou besídku. 
Věříme, že pásmo básniček, písní, pohádek a tance potěšilo všechny, kteří se druhou adventní 
neděli sešli v místní sokolovně.

Nyní nás ještě čeká vánoční besídka u stromečku, kterou si užijeme v mateřské 
i v základní škole. Děti se už těší na dárky, které najdou pod stromečkem.

Všem občanům přejeme krásné svátky a zdravíčko v novém roce.
PaedDr. Tamara Kučerová, ředitelka

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

Farnost

Vánoční zamyšlení
V našich krajinách existuje mnoho koled. Slovo koleda běžně užíváme, ale většinou se 

nám již vytratil jeho sociální vznik a filologický původ. Koleda je počeštěný latinský výraz 
calendae, který znamená první den v měsíci. První den v roce byl pro vesnického učitele, 
který byl většinou i tzv. regens chori (něm. Chorregent), ředitel chóru, tj. kostelního pěveckého 
sboru (odtud také vychází pojmenování kantor), důležitým datem. Chodil si vybírat od sedláků 
příspěvky v naturáliích za svou činnost a spolu se svými žáky zazpíval vánoční skladby, aby si 
snáze něco dobrého „vykoledoval“. Jiné národy, kde toto sociální pozadí nebylo, tolik 
vánočních písní nemají. V Itálii prakticky zní skoro jenom jedna pověstná, složená sv. Alfonsem 
z Liguori: Tu scendi dalle stelle, Sestup k nám z hvězd! Zpívá se už před vánocemi, poněvadž 
neznají ani naše adventní roráty.

Sestup k nám z hvězd! I v pohanské mytologii sestupovali někdy bohové na zem. 
Ale nikdy se nestávali lidmi! Přebývali tu, zůstávali chvíli v pozemském prachu a pak pospíchali 
co nejdříve pryč. Ukazovali lidem, že je jiný nadzemský život, na Olympu nebo nad oblaky. 
Ale nedávali smysl tomuto životu zde pod hvězdami. Jeden filosof si v tomto duchu stěžuje: 
„Není těžké věřit v zázraky, není těžké věřit v Boha a posmrtný život, ale je velmi těžké uvěřit, 
že náš všední denní život má smysl a že dokonce může být něčím velikým“. Křesťanské 
poselství vánoc je po této stránce velmi originální. Ježíš přichází z nebe daleko vyššího než byl 
řecký Olymp, daleko čistšího, než všechny představy mohou vyjádřit. Ježíš také vystupuje 
nazpět na toto nebe. Ale jeho sestup i vzestup má jediný cíl: přinést nebe na zemi, ukázat lidem, 
že to, co je lidské a všední, může být současně Boží, tedy veliké a nesmrtelné. Betlémská stáj se 
stala nesmrtelnou ne proto, že byla z kamene, ale proto, že v ní byl Bůh, který je Láska. I naše 
denní práce a námahy se stávají věčnými hodnotami, je-li v nás a v nich láska. Není třeba 
žádných mimořádných a nápadných skutků, není třeba vybočovat z rámce obyčejného lidského 
života. Jen jedno je bezpodmínečně nutné: láska, se kterou člověk plní své každodenní 
povinnosti, a je úplně jedno, kam je postaven: je-li ve škole nebo na pracovišti, u plotny nebo 
na poli, slouží-li nemocným nebo sám leží nemocen v posteli… Bůh nehledí na velikost našich 
skutků, nýbrž pouze na lásku, se kterou je konáme. 

Křesťanské Vánoce jsou svátky, kdybychom si měli i toto připomenout a žít. Vždyť 
velikost vánočního „obdarování“ není v počtu a nákladnosti darů, ale v lásce s jakou je dávám.

P. Robert Prodělal
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SDH Pavlice

Hasičská sezona v plném proudu – druhá část
Druhá polovina hasičské sezóny odstartovala 28.7. denním závodem v Mramoticích. 

Po technických závadách na časomíře a stálém opakování pokusů nám nebyl uznán ani jeden 
z vítězných útoků a tak jsme odjížděli s posledním místem. 

Druhý den, v neděli, jsme se vypravili druhým směrem na Vysočinu, kde SDH Lesůňky 
pořádali soutěž na hasičském hřišti v Šebkovicích. Zde se nám také nezadařilo, ale už vlastní 
vinou a útok jsme nedokončili. První víkend v druhé polovině sezony tedy nezačal nejlépe. 

Následující týden jsme se vydali do Žerotic, kde se konal v krásném prostředí zříceniny 
hrádku již 12. ročník putovního poháru. Po napínavém boji si naše družstvo odvezlo tento hezký 
pohár i s věcnými dary. Ještě téhož večera proběhlo klání družstev o pohár SDH Jamolic. Vidina 
snadného umístění na nejvyšších místech se ukázala klamná a odjížděli jsme domů 
s bramborovou medailí.

18. srpna se konala soutěž o putovní pohár SDH Blížkovice, kde náš tým skončil
na pěkném druhém místě s jedním z nejlepších časů této sezóny. Večer téhož dne jsme se vydali 
na soutěž do Černína, zde se naše družstvo umístilo na 10. místě ze 16.  Následující víkend 
ve Výrovicích se nám taky nevedlo nejlépe a v konkurenci dobrých týmů družstvo obsadilo 
7. místo z 12-ti.

Poslední prázdninový den jsme se vydali do Únanova, kde jsme vybojovali 3. místo 
na soutěži O pohár koupaliště Pohoda. Ve Slupi, kde jsme se v posledních třech letech umístili 
postupně na třetím, druhém a prvním místě, jsme letos 1. září skončili na nebodovaném místě, 
protože nebyl dokončen ani jeden útok.

Poslední závod, který se konal, byl Pohár velitele okrsku č. 8, Rudolfa Součka. Tato 
soutěž je mezi námi velice oblíbená, protože je velice netradiční. Všichni soutěžící kromě 
strojníka si před startem losují, s jakým nářadím poběží. Zde se ukáže přizpůsobivost 
a trénovanost jednotlivých soutěžících. Naše družstvo ukázalo dobrou připravenost, 
i když oslabeno o jednoho člena, dokázalo vyhrát.

SDH Pavlice absolvoval v této pro nás úspěšné sezóně 25 soutěží. Chtěli bychom 
poděkovat v prvé řadě rodinám, které měly s námi trpělivost, ostatním soutěžním družstvům 
za výpomoc na soutěžích, všem příznivcům hasičského sportu a samozřejmě také sponzorům, 
kteří nás v této sezóně podporovali.

Doufáme, že na úspěchy navážeme i příští rok a v dobré formě se ukážeme například 
na domácí soutěži, která se bude konat již tradičně první týden v červenci.

Soutěžní tým SDH Pavlice

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

Orel

Rádi bychom Vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků a samozřejmě i vše dobré 
do nového roku.

Spolek Orla v Pavlicích pro Vás letos připravil reprezentační ples, dětský karneval, 
společné pouťové veselí, den dětí, zájezd do Prahy, volejbalové turnaje, posvícenskou zábavu 
a mikulášskou besídku.

Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2012 a pevně věříme, že ji opět projevíte i v roce 
následujícím. V našem úsilí hodláme pokračovat a proto dovolte, abychom Vás a Vaše

ratolesti pozvali na nejbližší akce. Dětský karneval a orelský ples se budou konat v měsíci 
únoru.

Těšíme se na brzká shledání!
Za Orel Pavlice Anna Březinová
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Víte, že…

… v roce 1930 byla provedena elektrizace obce. Síť byla zapnuta 18. června.

… nejvíc obyvatel měly Pavlice v roce 1928, a to 751.

… ve školním roce 1909/10 navštěvovalo pavlickou školu 210 žáků (104 dívek a 106 hochů).

… prvním pavlický duchovním byl Donulus Schwarz (1785 – 1801).

… místní hřbitov byl o polovinu rozšířen v roce 1938.

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

A ještě jednou busta Karla Pokorného

Vážení spoluobčané, jak jste se již dočetli v článku pana starosty na první straně tohoto 
zpravodaje, není pravda, že by busta sochaře Karla Pokorného byla nalezena ve sběrně surovin 
a že by policie dopadla viníky. Nevíme, kdo a proč tyto lži rozšiřoval! Chceme však znát Váš 
názor na tento problém.

Myslíte si, že by zastupitelstvo mělo pořídit pryskyřicovou „repliku“ busty Karla 
Pokorného v ceně cca 60 000,- Kč? Jaký je váš názor? Jak by mělo prostranství před OÚ 
vypadat? Prosím ozvěte se nám na email: pavlicky.zpravodaj@seznam.cz nebo své názory 
napište na papír a v obálce nadepsané „Busta Karla Pokorného“ vhoďte do schránky na OÚ. 
Případně sdělte své názory jednotlivým zastupitelům. Vyjádřete se prosím v co nejhojnějším 
počtu, ať k Vašemu názoru může zastupitelstvo přihlédnout při svém rozhodování. Děkujeme!

Zastupitelé obce


