
2004 
 
 
 Tříkrálová sbírka 

Již potřetí se na počátku nového roku 
v Pavlovicích objevili  3 Králové. Jejich 
úkolem je navštívit domácnosti a vyprosit 
příspěvek pro Charitu v naší zemi. Letos 
byli Králové mimořádně vystrojeni a 
možná i pro to byli dárci tolik štědří. 
V jejich rajónu byly zahrnuty i Kladruby a 
bytovky u rehabilitačního ústavu. 
V kasičce přinesli poměrně vysokou sumu 
4617 Kč. Pán Bůh za ně zaplať a kéž je 
Charita účelně využije! Jen pro informaci 
celá Vlašim vybrala 74. 327 Kč a celá 
sbírka pak činila 267 421 Kč. 

J. D. 
 
 

 Oslava pololetního vysvědčení 
Pro velké nadšení z Mikulášské diskotéky si mládežníci  zajistili její opakování a  to při 
příležitosti zdárného zakončení 1. pololetí ve škole. Tentokrát se sešlo asi 17 dětí a obětavé 
maminky se opět postaraly o drobné občerstvení. Pro zábavu a odpočinek se hrály veselé 
společenské hry. 

J. D. 
 
 
 

Anketa 
Jelikož bylo nutné zjistit skutečný zájem občanů o připojení na plánovaný vodovodní  a 
kanalizační řád, proběhla v měsíci únoru anketa, kde  každý majitel domu vyjadřoval svůj 
zájem o připojení. Z celkového počtu 70 domů a 7stavebních parcel projevilo zájem o 
vodovodní přípojku 68 domácností,  o kanalizační přípojku 82 domácností.   
 

J. D.
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Sběr starého železa 

V pátek 16. dubna zopakovali naši hasiči loni velmi užitečnou akci, kterou byl sběr starého 
železa. Ale protože ve sběrně letos platí za železo lépe než předešlé roky, kdo mohl odvozil si 
sběr sám. Navíc loňský sběr proběhl po dlouhé pauze a proto ty loňské hromady šrotu před 
domy byly několika násobně větší než v tomto roce. Přesto je to velice záslužná činnost 
místního SDH a usnadní se tak nepříjemná starost mnoha obyvatel obce, jak naložit s tímto 
nepotřebným harampádím. 

J. D. 
 

 
  

Čarodějnice 
Ani letos jsme nezapomněli na velký čarodějnický svátek. Již odpoledne vyrazili děti do vsi a 
uklidily kolem silnice odpadky, které se tu za rok nahromadily. Nebylo toho mnoho, ale 
škarpy přece jen prokoukly a děti sami vidí, že dělat nepořádek po vsi není hezké. Pro 
poučení i zábavu se pak mohli všichni příchozí zúčastnit šipkované po vsi. Trasa byla docela 
náročná, ale ještě zapeklitější byly úkoly a otázky. Soutěžící tu osvědčili své znalosti o naší 
obci. A tak se  na trase zamýšleli, kolik že mají  Pavlovice obyvatel, kolik popisných čísel tu 
je, k čemu sloužil dříve dům, kde dnes sídlí obecní úřad, kdy se poprvé objevila písemná 
zmínka o Pavlovicích a podobně. Čekaly je i otázky s přírodovědným zaměřením, jeden 
pamatovací úkol a po cestě museli oslovit alespoň jednoho domorodce, který jim úkolovou 
kartičku podepsal. Děti vybíraly správné odpovědi z několika možností a u některých se 
pěkně zapotily a některá družstva přiběhla s tím, že se celou cestu hádají, jak to má správně 
být. Součet bodů byl neúprosný a tak byl vítěz brzy jasný. Staří i mladí si pak ale se zájmem 
vyslechli správné odpovědi. Vyvrcholením večera ale bylo samozřejmě upálení nádherné 
čarodějnice, kterou nachystala paní Dvořáková a posezení u ohně. Díky technice pana Jiřího 
Selingra a za asistence mladých byla vztyčena májka. Většina až do rána bedlivě dohlížela na 
její bezpečnost. 
 

  
 

 J. D. 
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Lípa 
1. květen je pro  ČR dnem vstupu do EU. Obyvatelům Pavlovic bude tuto událost připomínat 
lípa, vysazená 8.5.2004 na prostranství proti spodní autobusové zastávce. Lípu vysadil 
starosta obce pan Pokorný za odborné asistence ostatních zastupitelů obce a našich občanů. 
Možná se na důvod vysazení brzy zapomene, proto byla ke kořenům lípy přidána  schránka 
s dokumentem, který tuto událost popisuje a připomíná budoucím generacím. 
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    O B E C N Í   Ú Ř A D   P A V L O V I C E 
PPaavvlloovviiccee    1188  
225588  0011    VVllaaššiimm  
TTeell..::  331177884444227788  ,,  773322440055004411  
ee--mmaaiill::    oupavlovice@quick.cz  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

P a m ě t n í   l i s t i n a 
 
 
 
 

TTuuttoo  llííppuu  vvyyssaaddiillii  oobbččaannéé  PPaavvlloovviicc  vv  ssoobboottuu    
 

8.května 2004, při příležitosti přijetí České  
 
republiky do Evropské unie. 
 
Ať lípa roste a vzkvétá . 
 
                                                                          AAťť  rroossttoouu  aa  vvzzkkvvééttaajjíí    

                                                 Pavlovice.      
 

J. D. 
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Den DĚTÍ 
V naší obci žije přes 20 dětí. Proto jsme se rozhodli jejich svátek jaksepatří oslavit. 1.června 
ale připadlo na úterý, což není vhodný 
den k oslavám a tak navečer vyhrával 
dětem alespoň místní rozhlas. V sobotu 
5.června si to pak děti i rodiče mohli při 
sportovním odpoledni vynahradit. Sice 
zprvu strašilo počasí a vydatný déšť se 
tvářil, že bude trvat několik dní, ale když 
viděl,  že se sešlo tolik dětí, přece jen 
ustal a do samého večera nás hřálo 
červnové sluníčko. Na dětském hřišti 
byla přichystána celá řada stanovišť. 
Skákání v pytli, kuželky, házení na terč, 
shazování plechovek, trefování na 
branku a různé další úkoly. Soutěže  se 
zúčastnily děti různého věku. Nejmladší účastnice se sotva batolila a nejstarší „děti“ už 
studují na střední škole. Každý účastník sbíral body.Ty se zapisovaly do kartiček, které měly 
děti pověšené na krku. Na jednotlivých stanovištích stáli nadšení rodičové a když vše 
skončilo, pustili se do závodění  sami. Teprve teď viděli, že jsou jejich ratolesti mnohdy 
zdatnější, než oni sami. A hlavně žádné dítě nemělo problém nasoukat se do pytle, což u 
jejich maminek bylo značně náročné. Po urputném zápolení připravila pro děti místní hasičská 
omladina zajímavou ukázku hasičského zásahu.Děti si pak mohly s jejich pomocí vyzkoušet 
práci s hadicí a pokoušely se proudem vody  sestřelit kbelík z kůlu. Byla to pro všechny velká 
legrace a hlavně i příjemné osvěžení. Na závěr soutěží pak ještě všichni vyzkoušeli své 
cyklistické schopnosti na překážkové dráze. Jelo se na čas, ale bylo třeba překonat dřevěnou 
lávku, převézt vodu z jedné židle na druhou a  prokličkovat mezi lahvemi. Soutěžící jezdily 
s vypjetím všech sil a každý byl náležitě odměněn.  Ke správné oslavě patří i táborák a tak 
jsme se u špekáčků všichni posilnili a konečně si vydechli. Velké poděkování patří dětem, 
které se zúčastnily a mnoho z nich se na přípravě soutěží samo podílelo. Jejich rodičům, kteří 
nechali své práce a pomohli  na jednotlivých stanovištích a soutěže vymysleli a připravili. 
Také mladým hasičům za osvěžující program. Obecnímu úřadu Pavlovice za nákup cen a také 
firmě Mars, za věnované dobroty. 
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J. D. 
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Hasičské závody v Ratajích 
Naši mladí hasiči celé jaro pilně a poctivě trénovali. Jejich první velká soutěž se konala 
24.července v Ratajích, na místním hřišti. Přestože počasí příliš nepřálo a soutěžící i diváky 
občas zkropil jemný letní deštík, soutěžilo tu 15družstev, v několika kategoriích. Nás 
reprezentovali Václav Daněk, Jaroslav Jalovecký, Tomáš König, Lukáš Loula, Pavel Musil, 
Petr Selinger a Radek Vencl. Za mohutného povzbuzování Pavlováků v publiku se nakonec 
naše družstvo umístilo v kategorii požární útok PS 12, na velmi pěkném 6.místě. Za vítězným 
družstvem Zdislavic měli naši zpoždění jen  8 s a dosáhli času 29:69s.  
 

  
 
 

J. D. 
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Pavlovice letecky 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 

Brigáda  na hřišti 
Na konci srpna 2004 proběhla brigáda na hřišti. Natřela se vrata a umístilo se nové sportovní 
vybavení. Jednalo se o nové míče, koš na basket a houpacího pejska pro malé děti. Dále se  
nainstalovaly stojany na  volejbalovou síť a nová lavička. Při té příležitosti se natřely i ostatní 
lavičky v obci. Brigády se zúčastnily hlavně děti, které si hřiště nejvíc užijí. Však také 
poslední dny prázdnin trávily právě na hřišti a trénovaly míčové hry. 

  
J. D. 

 
 

Posvícení vyvrcholilo slavnostní 
bohoslužbou 
 
PAVLOVICE – U místní kapličky celebroval v neděli odpoledne 5. září bohoslužbu                           
vlašimský farář Jan Dlouhý. Oproti loňsku ještě slavnostnější, neboť se jí zúčastnil i            
jáhen Mikuláš Uličný. Touto mší svatou vyvrcholilo v Pavlovicích posvícení a připomenuta 
byla i památka obětí první světové války, jejichž jména jsou vyryta na pomníku sousedícím 
s kapličkou. „Bylo to hezky slavnostní a vydařilo se i počasí,“ uvedla jedna z místních 
obyvatelek Marie Pokorná a její spoluobčanky Blažena Štíchová a Marie Horálková doplnily: 
„Je jen velká škoda, že tu je bohoslužba pouze jednou v roce, a ne častěji.“ To, že Pavlovice 
skutečně žily posvícením, potvrdil i přítomný starosta obce Miroslav Pokorný. Předchozího 
dne dopoledne totiž místní rybáři organizovali u rybníka Dolejšák chytání ryb a hasiči se zase 
v sousední hasičské zbrojnici starali o další zábavu a občerstvení.  A protože sluníčko svítilo, 
hudba hrála a nálada byla výborná, tak se ještě i večer tancovalo, děti si opékaly špekáčky a 
díky Jiřímu Šustovi se mohly svézt i na koni. Nebylo to však zdaleka všechno, neboť na hřišti, 
které obec dovybavila zařízením na nohejbal, volejbal, tenis, streetball a houpadlem pro děti, 
se celý den sportovalo. 
 
 

  
 
 
 
                                                                              Mgr. Tomáš Lichtenberg 
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 Výlov rybníka 
 
Poslední říjnový týden slavili svátek naši obecní rybáři. Lovil se rybník u hasičské zbrojnice a  
rybáři měli od samého rána plné ruce práce. Brzy se na hrázi rybníka začala tvořit fronta 
nedočkavců, kterým se již určitě sbíhali sliny na rybí pochoutky. I když čekání bylo dlouhé, 
čas ubíhal při vzájemném klábosení a dalo by se říci, že šlo o malou společenskou událost. 
Rybáři se předvedli v plné parádě. Od hlavy až k patě mokří a zablácení a jistě byli pyšní na 
zájem publika, obdivné pohledy a hojný výlov.  
 
FOTKA s Mikulášem poslední akce v roce 
 
 
 

Závěrečná bilance 
 
K 1.1.2004 měly Pavlovice 173čanů 
 
Odstěhovali se ……… 5 obyvatel -  Stanislava Nácovská 
   Marek Daněk 
   Anežka Daňková 
   Eva Filipová 

   Zdeněk Vondrák  
 
Přistěhovali  se ………1 obyvatel – Anežka Pourová 
   
      
Zemřeli………..…….4 obyvatelé – Ludmila Musilová - březen 
           Julie Selingrová - duben 
           František Selinger- červenec 

           Josef Slavíček - prosinec 
 
Narodili se ……….…4 obyvatelé – Tadeáš Hlaváček – červen 
   Hana Vojtová – červen 
   Anna Kladivová – listopad 
 
V lednu bylo uzavřeno manželství mezi Hanou Loulovou a Josefem Vojtou. 
 
Jaroslav  Kouřil a Zdeňka Dufalová dovršili 15 roků a tudíž je počítáme už mezi dospělé 
občany. 
 
K 31.12. 2004 bylo v Pavlovicích 168 obyvatel. Z toho 23 dětí do 15 let a 145 dospělých. 
 

J. D. 
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