2003
Rej čarodějnic
Na středu 30. dubna 2003 vyšlo zrovna
moc hezké počasí, a to se hodilo.
Zastupitelstvo Pavlovic spolu s SDH
uspořádalo pro děti a mládež užitečnou
akci. Jednalo se o sběr odpadků kolem
silnice a na frekventovaných částech obce.
Jarní sluníčko nekompromisně odhalilo
všechny skrýše a probouzející se trávě
nepořádek neslušel.
Na akci přišlo 19 dobrovolníků.
Aby úklid nebyl tak jednoúčelový a
nezáživný, byli účastníci rozděleni do 2
družstev, každé z nich absolvovalo jinou
trasu, přičemž se soutěžilo o nejkurióznější nález a také o množství nasbíraného odpadu.
Našla se spousta zajímavých věcí - od ponožek, pneumatik, lahví, hraček až po celkem
čistou zachovalou košili, která v soutěži nakonec zvítězila a navíc se hodila pro další
program.
Jelikož ten den slavily svátek
všechny čarodějnice, nemohlo se na to ani
v naší obci zapomenout. Tak tedy hned po
důkladném úklidu pustily se děti do strojení
čarodějnice, která měla být večer slavnostně
upálena. O stavbu hranice se postarali mladí
hasiči, obecní úřad zajistil kvalitní špekáčky,
aby u ohně nikdo nevyhládl a neutekl domů,
a také limonádu k uhašení žízně. Dále měli
mladí na starost stavbu máje, což při
značných rozměrech a velké síle větru bylo
opravdu umění. Ale nakonec se vše
vydařilo, máj byla vztyčena, hranice postavena a nastrojená ježibaba čekala na vykonání
rozsudku. Ještě před zapálením ohně dostala znovu slovo nejmladší generace. Byla
vyhlášená soutěž o nejhezčí čarodějnici. To byste koukali, jak se holky snažily vypadat!
Přilétlo jich k ohni celkem 6 a byly vyparáděné, až oči přecházely. Nejúžasnější ježibabka si
vysloužila nové koště, které dodal pan Lipinský.
A pak už hasiči odborně zažehli oheň a začala volná zábava. V hasičské zbrojnici se
čepovalo dobré pivo, od ohně se linula vůně špekáčků, fábory z máje radostně šustily. Kolem
rybníka bylo veselo. Tolik lidí se v Pavlovicích už dlouho nesešlo. Mladí, staří probrali
život a starosti i radosti kolem sebe a hodně lidí se divilo, kolik nás tu bydlí!!
J. D.
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28. září
Oslava jubilea se skvěle vydařila
PAVLOVICE – Sedmdesáté výročí
odhalení pomníku padlým v 1. světové
válce si v neděli 28. září připomněli
pavlovičtí občané. Při této příležitosti
také byla sloužena v místní kapličce
slavnostní bohoslužba, kterou celebroval
vlašimský farář Jan Dlouhý.
Oslavu jubilea zahájil starosta obce
Miroslav Pokorný, který záznamem
z obecní kroniky mimo jiné připomněl,
v jak pohnuté době pomník vznikal
a kolik úsilí bylo třeba vynaložit, aby se
na jeho stavbu sehnaly potřebné
finanční prostředky. Po úvodním
proslovu položili věnec k pomníku padlým zástupce starosty obce Jan Dufala a předseda
místního sboru dobrovolných hasičů Pavel Selinger.
Uctění památky padlých pavlovických občanů pokračovalo „minutou ticha“ a státní hymnou.
Pak už vlašimský farář znovuposvětil místní kapličku i sousední pomník a začal celebrovat
bohoslužbu, jež byla zakončena svatováclavským chorálem.
A jak se oslava, kterou uzavřelo poděkování starosty obce všem přítomným, jenž přišli svou
účastí vyjádřit vděčnost svým spoluobčanům za to, že dali svůj život za svobodu, vlastně
vůbec líbila? Jedenaosmdesátiletá Marie Pohorská z Pavlovic byla nadšená: „Vyšlo dokonce i
krásné počasí a oslava se mi moc líbila.“ Prakticky stejný názor měla dvaašedesátiletá Irena
Křížová, která sice pochází ze Slovenska, ale v Pavlovicích žije již třináct let. Také jí se líbila
oslava i bohoslužba, jen prý musí navíc souhlasit s panem farářem, jenž místní občany nabádal
k tomu, aby kapličku využívali ke společným setkáním častěji.

Mgr. Tomáš Lichtenberg

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

Drobné úpravy v obci
Během roku 2003 se v naší obci provedlo několik drobných ale velice prospěšných
akcí.V rámci brigády se uklidilo v okolí hřiště, byly natřeny sloupky a vrátka na hřišti.
Při těchto pracích pomáhaly i děti a místní omladina. V měsíci dubnu Sbor
dobrovolných hasičů zorganizoval sběr železného šrotu. Díky tomu mohl každý uklidit
kolem svého domu všechno zbytečné železí a byl z toho pro hasiče i dost dobrý užitek.
Jednou z nepěkných vizitek Pavlovic byl pozemek naproti spodní autobusové zastávce.
Toto místo si přímo říkalo o odklizení všeho nepotřebného a srovnání terénu. Nakonec
byla navezena kvalitní zemina a pak už si pan starosta hravě poradil s výsevem nové
trávy a okrasných dřevin.
V měsíci květnu se místní hasičští nováčkové seznamovali s hasičskou technikou. Při té
příležitosti prověřili několik let nepoužívané hadice a vyzkoušeli kvalitu hasičské
stříkačky.

Prskání často již zpuchřelých hadic bylo příjemným osvěžením pro přihlížející dětské
publikum. Akce byla úspěšná již pro to, že se mladí hasiči rozhodli věnovat se více
hasičské přípravě a na příští hasičské soutěži vyhrát. Tak se těším až o tom budu moci
napsat zprávu!!
Dále se zlepšilo chození do kopce nad Horálkovými, neboť v horní části svahu byl
položen chodník z betonových dlaždic a pro větší bezpečnost tu bylo umístěno zábradlí.
Tato akce proběhla v měsíci červenci. A koncem roku tu správa silnic zabudovala
svodidla podél vozovky. Nejvíce vyřizování během celého tohoto roku jistě zabrala
plánovaná realizace čističky odpadních vod.
J. D.
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Svatý Mikuláš opět v Pavlovicích
Tradiční návštěvy Svatého Mikuláše a čertů
v domácnostech v uplynulých letech vymizely.
Svatý Mikuláš si ale do Pavlovic letos opět našel
cestu a přišel potěšit malé i velké obyvatele i
s hejnem malých čertů.
Obešli poctivě celou vesnici, obhlédli i situaci na
obecním úřadě, kde se právě zástupci obce sešli na
své pravidelné schůzi. Metlou je povzbudili k činu
a především k tomu, aby Pavlovice ožily.

Pro všechny děti a mládež pak
svatý Mikuláš zahájil diskotéku
v hasičské zbrojnici. DJ Petr Filip
si počínal zkušeně, na všechny
písničky se dalo trsat.Počáteční
rozpaky rozptýlily zábavné
taneční soutěže. Sešlo se dohromady 23 dětí, od úplně maličkých až po velké
dvacetileté slečny. Kromě dětí si přišli posedět i dospěláci, kteří při kávě posuzovali, jak
to komu sluší a jak se ta mládež umí hýbat!!!

Počasí
Tento rok byl velice příznivý pro milovníky sluníčka a horkých dnů, ale pro všechny
ostatní znamenal sucho, úmorná vedra a nízkou úrodu.
Pro zajímavost uvedu několik meteorologických údajů, které poskytl Jan Urban a byly
zaznamenány na vlašimské hvězdárně:
Poslední sníh v tomto roce padal 11.4.2003
Nebezpečné krupobití s kroupami velikými až 1cm přišlo 5.6.2003
První sníh napadl 22.10.2003
Bouřek jsme si v létě příliš neužili ale jedna pořádná přišla v noci ze 14. na 15.
12. 2003.
A jak to tedy bylo s tím deštěm?
Během roku 2003 spadlo celkem 442,7 mm ( 1mm odpovídá 1 l vody spadlému na
1metr čtvereční ). V minulých letech to bylo 788,8mm v roce 2002 a 805,5mm v roce
2001. Srážkové souhrny v jednotlivých měsících byly v porovnání s uplynulými 6 lety
téměř o polovinu nižší. Nejméně srážek bylo naměřeno v březnu ( jen 8,2 mm ) a
nejvíce v měsíci květnu ( 72,1 mm ) , což byl nejmokřejší měsíc tohoto roku.
J. D.
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Závěrečná bilance
K 1.1.2003 měly Pavlovice 165 občanů
Během roku došlo jako každý rok ke změnám.
Odstěhovali se ……… 1 obyvatel - Brezinová Terezie
Přistěhovali se ………7 obyvatel – Musilová Alena
Selingrová Lucie
Hlisnikowski Miroslav
Hlisnikowská Libuše
Musil Pavel
Musilová Alexandra
Musil Pavel st.
Zemřeli………..…….2 obyvatelé – Brabencová Anna
Černý Miroslav
Narodili se ……….…4 obyvatelé – Selingrová Vanesa
Musilová Barbora
Pesrová Kristýna
Kladivová Eliška

Tento rok byl ale celkem bohatý na sňatky. V Pavlovicích se slavily 4 veselky. A kdo
byli ti novomanželé? Jitka Kadlecová a Petr Birhanzl
Petr Musil a Alena Obertlíková
Lukáš Selingr a Lucie Rakašová
Petr Kadlec a Kateřina Řezníčková

Počet obyvatel k 31.12. 2003 byl 173 osob.
J. D.
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