2006
Tříkrálová sbírka
Na Tři Krále opět přišli popřát
štěstí, zdraví, pokoj svatý do
našich rodin koledníci.
Za tři krále v Pavlovicích a
v Kladrubech
chodili
Jana
Maťhová, Jana Kouřilová, Tereza
a Štěpán Dufalovi. Vybrali
celkem 5.779 Kč.
V celé farnosti se vybralo 105.
611 Kč a v celém obvodu Farní
charity Vlašim 273. 205 Kč.

V pátek dne 3.2.2006 v18hodin, se konala
v hasičské zbrojnici

Veřejná schůze
Zastupitelstva obce s občany
Program:
1 .seznámení s plánem práce na r.2006
2 . .návrhy a připomínky občanů
3 zasedání zastupitelstva obce

V průběhu schůze byly vybírány poplatky ze psů a nájemné za dočasné užívání obecních
pozemků pro r. 2006.

Kominík
K životu naší obce patří i návštěvy kominíka pana
Šindeláře z Vlašimi. Stará se, aby do každé chalupy
přinesl alespoň kousek umouněného štěstí,aby naše
komíny měly dobrý tah a teplo našich domovů bylo
jaksepatří.
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Ptačí chřipka
14.3.2006 byla svolaná v obci mimořádná schůze.Týkala se ptačí chřipky a informovala o
chování v případě prokázání ptačí chřipky na našem území, o potřebě ohlásit stav drůbeže od
drobných chovatelů v obci.
Ptačí chřipka začala strašit v Asii už v roce 2003. Virus ptačí chřipky H5N1 tu byl příčinou
smrti několika set lidských obětí. Virus se přenesl i do celé Evropy.
První případ ptačí chřipky na našem území byl zachycen 28.3.2006. Jednalo se o labutě
v okolí Hluboké nad Vltavou. V této oblasti se pak vyskytlo ještě několik dalších nakažených
labutí, ale nákaza se dál nerozšířila a hlavně, čeho se veřejnost nejvíc obávala, virus ptačí
chřipky nezmutoval a nedošlo tudíž k pandemii chřipky , která by ohrozila lidskou populaci.

Zemřel děkan Josef Babka
Dr. Babka se narodil 30. srpna 1915 ve Ctiboři u Vlašimi, obecnou školu navštěvoval na
Hrádku u Vlašimi, dva roky měšťanky ve Vlašimi a pak jeho cesta vedla na arcibiskupské
gymnázium v Praze. V letech 1936 – 1941 studoval na teologické fakultě University Karlovy
v Praze a poté byl vysvěcen na kněze.
Působil na Kladně, v Praze-Liboci a v Praze-Spořilově a byl kaplanem a vikaristou u sv. Petra
a Pavla na památném Vyšehradě. Neminula ho ani roční služba u neblaze proslulých PTP. Pro
chronické onemocnění byl propuštěn. V roce 1953 byl administrátorem farnosti Karlštejn –
Budňany a v roce 1954 přišel do Vlašimi, kde mu později přibyla péče o farnosti Domašín a
Radošovice. V roce 1968 získal doktorát teologie a o dva roky později jej František kardinál
Tomášek jmenoval členem arcidiecézního soudu. Dvacet let stál v čele vlašimského vikariátu.
Bylo to v nesnadných letech 1969 – 1989. Od roku 1981 je nesídelním kanovníkem královské
kolegiátní kapituly na Vyšehradě. V letech 1994 – 2001 byl správcem farnosti Trhový
Štěpánov, kde žije na odpočinku.
V době aktivní činnosti ve zdejší farnosti sloužil mše svaté nejen ve zdejším kostele sv.
Bartoloměje, ale i v kostele sv. Prokopa v Tehově a v kaplích v Javorníku a v Kladrubech.
Pan děkan je prvním doktorem teologie, který stál v čele farnosti za celá dlouhá staletí. V tom
je jeho prvenství, které mu nikdo neupře.
V úterý 7. března 2006 se ze štěpánovské fary i z obce odstěhoval. Jeho novým bydlištěm se
stal kněžský domov ve Staré Boleslavi.
Rozloučení s P. ThDr. Josefem Babkou se konalo v sobotu 8. dubna 2006 v 10 hodin
v chrámu Páně sv. Jiljí ve Vlašimi. Zádušní mši svatou celebroval světící biskup pražský
Mons. Václav Malý a mnoho spolubratří v kněžské službě. Vlašimský kostel byl zcela
zaplněn vlašimskými, domašínskými, radošovickými a štěpánovskými farníky.
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Maminky s kočárkem
Poslední roky jezdí v Pavlovicích stále více maminek s kočárkem. A tak se všechny tyhle
maminky i se svými ratolestmi sešly 9.dubna – v sobotu odpoledne na hřišti, aby se společně
vyfotily. Copak z těch mrňousků asi za pár let bude. A znáte všechny ty maminky?

Zleva:
Musilová Alexandra (nar.1976) - syn Jakub (2005), dcera Barbora (2003)
Pessrová Kamila (nar.1974) - syn Jaroslav (2006) dcera Kristýna (2003)
Bendová Michala (nar.1980) - laborantka, syn Tomáš (2006), dcera Adéla (2002)
Vondráková Šárka (nar. 1974)- povoláním učitelka, dcery Eliška (2003) a Anička (2004)
Cettlová Jitka (nar.1972)-kuchařka, syn Martin (2005), další děti - Michala a Ondřej
Dufalová Jana (nar.1968) - lektorka ekolog. výchovy, dcera Magdaléna (2005), další dětiZdeňka, Tereza, Štěpán
Daňková Jarmila - babička se svými vnučkami Maruškou a Kristýnkou (2006) z Vlašimi rády posílily naše řady
Vojtová Hana (nar. 1976) - prodavačka, dcera Hana (2004)
Musilová Alena (nar. 1980) - prodavačka, dcera Aneta (2005)
Hlaváčková Jana (nar.1976) - prodavačka, syn Tadeáš (2004), další děti - Nikola, Filip

Nový kolotoč
V dubnu se na dětském hřišti objevil menší kolotoč. Děti mají další atrakci a případně je i na
čem sedět. Během léta sem byla zabudovaná další lavička, protože občas je na hřišti opravdu
plno, tak se hodí.
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Také k Vám dorazili o Velikonocích tihle koledníci??

Hospoda
Obchod byl v Pavlovicích postaven
v rámci akce „Z“ v roce 1975.
Prvním
prodavačem byl pan
Ladislav Petrásek, který dříve
provozoval obchod ve svém domě
v č.p. 33. Po něm se v obchodě
vystřídalo několik prodavačů. Byla
to paní Štěpánková z Vlašimi, od
roku 1993 do roku 1996 paní Růžena
Kramářová z Pavlovic. V létě roku
1996 odkoupil prodejnu od Jednoty
pan Václav Daněk. Ten doposud
prodával ve svém domě č.p. 51 pití a
některé základní potraviny. Tyto
služby doma poskytoval až do roku
1998. Na konci roku 1996 prodal
obchod panu Františku Čechovi z Vlašimi. Po jeho smrti se prodejny ujal jeho syn Libor Čech
a na počátku roku 2006 ji zakoupil Josef Stoklasa z Římovic. Hospodské služby začal
provozovat po nutných opravách a úpravách koncem dubna 2006.
V obci byl celkem zájem o zachování prodeje potravin. Ale v dnešní době supermarketů (ve
Vlašimi Albert, Lidl, Penny, Plus), kdy většina občanů má možnost zde levně nakoupit, se
prodej potravin v malých obcích nevyplatí.
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Čarodějnice
Tradiční pálení čarodějnic proběhlo
30.4.2006 spolu se stavěním májky,
která vydržela až do posvícení.
Fotografie dokumentují všeobecné
hemžení u hasičárny během stavění
máje. Také vojenské stany, kde se
čerpaly
nejrůznější
povzbudivé
tekutiny, byly využité už od samého
odpoledne.

Věřící
v Pavlovicích
se
sešli
16.5.2006 na večerní májové
pobožnosti
před
kapličkou
s kaplanem Mikulášem Uličným.
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Volby do poslanecké sněmovny (2. - 3.6. 2006)
V Pavlovicích se volilo jako obvykle na
obecním úřadě. Ve volební komisi
zasedli pan Selinger, Hašek a Vencel
z Pavlovic a z Vlašimi byl určen pan
Kropáček.Volby
proběhly
bez
komplikací.
Dosavadní vládnoucí strana ČSSD
předala vládu ODS. Ale slovo předala
nevystihuje situaci správně. S ustavením
nové vlády jsme museli počkat až do
počátku roku 2007. Tak dlouho trvalo,
než si strany a její lídři vyjasnili svá
stanoviska a své podmínky.

Jak volili Pavlováci?
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťanská a demokratická unieČeskoslovenská strana lidová
Strana zelených
SNK Evropští demokraté
Koalice pro Českou republiku
Unie svobody – Demokratická unie
Národní strana
Balbínova poetická strana

50 (44,24%)
24 (21,23%)
16 (14,15%)

Jak volili voliči v celé ČR
32,3%
35,3%
12,8%

8 (7,07%)
8
2 (1,76%)
2
1 (0,88%)
1
1

7,2%
6,3%

Voleb se v Pavlovicích zůčastnilo 67% voličů tj.108 lidí.

Anketa
Na přelomu července a srpna proběhla v obci anketa, koho občané chtějí do nového
zastupitelstva. Následující tabulka ukazuje, jak celá akce proběhla. Na základě této ankety
byla sestavena kandidátní listina pro následující volby do obecních zastupitelstev.
příjmení a jméno
Pokorný Miroslav (nebude kandidovat)
Dufala Jan
Selinger Pavel
Filip Karel
Kladivová Šárka
Vondráková Zdeňka (nebude kandidovat)
Loula Vladimír
Kadlecová Jitka
Maťha Miloslav
Musil Pavel ml.
Musil Milan
Vencel Radek

počet návrhů
56
51
48
41
36
35
30
28
22
15
12
10
7
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Počet odevzdaných hlasů menší než 10
Benda Tomáš
Cettl Robert
Daněk Václav st.
Dlhý František
Dufalová Jana
Hašek František st.
Horálek Josef
Jalovecký Jaroslav ml.
Jalovecký Jaroslav st.
Kladiva Aleš
König Tomáš
Kořínek František
Kuklík Josef (nebude kandidovat)

Martínek Jaroslav
Maťhová Jaroslava
Musil Pavel st.
Nácovský Stanislav
Stehlík Otto
Šimánek Vladimír
Švejda Pavel st.
Švejdová Marie
Tlustoš Ladislav
Venclová Lucie
Vondrák Antonín
Vondrák Josef
Vondráková Pavla

Posvícení 2. a 3.9.
Program posvícení byl už tradiční.
Jako vždy se chytaly od 8:00 ryby na
Dolejšáku. Ale žádný člen místního
rybářského spolku neměl čas zabývat
se odprodejem vylovených ryb, tak
závodníci své úctyhodné úlovky zase
pouštěli zpátky.
Odpoledne patřilo dětským soutěžím.
Opět s organizací vydatně pomáhala
omladina. Soutěžilo asi 15 dětí.
Dětské hřiště bylo zaplněno nejen
soutěžícími,
ale
i
dospělým
doprovodem
a
pozorovateli
nejrůznějšího věku. V 16 hodin si
dospělí i dorost dali společný
volejbalový zápas. Hráli muži x
ženám a muži vyhráli. Pak si ještě
pár fyzicky zdatných chlapů i
chlapců zahrálo nohejbal. A protože
jim to doopravdy dobře kope, tak se
smluvili na pravidelných nedělních
utkáních.
Odpoledne
byl
u
hasičárny
v provozu
vojenský
stan
s posezením a výčepem. Tady bylo
pořád koho obsluhovat a nutnou
podotknout, že i v hospodě bylo ten
den plno.
Posvícení každoročně končí mší svatou v neděli. I tato tradice se uchytila a chodí stále více
lidí.
8
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Dožínky
V Rols slavili v úterý 5.9.2006 dožínky.
Letošní žně začaly trochu déle, s ohledem na dlouho zimu bylo všechno opožděné. během
července bylo počasí bez mráčků, tak sklizni nic nebránilo, ale hned první týden v srpnu
začalo pršet a sluníčko odjelo na prázdniny někam hodně daleko. Žně mohly pokračovat až
v druhé polovině srpna.
Psí očkování
V září
se
uskutečnila
malá
společenská akce, týkala se našich
psů ( ale i jejich pánů). Celkem
pravidelně v polovině září očkuje
pan doktor Bárta naše hlídače a
mazlíčky proti vzteklině. Ne každý
pes je ale ochoten přijít na
očkovací místo – u obecního úřadu.
A tak jsme rádi , že je s panem
doktorem možná i individuální
domluva a stydlivé, staré, nebo
příliš agresivní psy navštěvuje
s injekcí přímo doma.

V říjnu se konaly ve všech kaplích vlašimského vikariátu mariánské pobožnosti a tak pan
kaplan přijel do Pavlovic ještě 30.10. Byla tu od mše svatá od 16 hodin a i přes nepřízeň
počasí přišlo asi 15 lidí.

20. a 21.10.2006 proběhly v ČR volby do senátu a do obecních zastupitelstev.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE PAVLOVICE
Počet oprávněných voličů – 137
Počet odevzdaných úředních obálek – 106
Volilo – 77,37 % oprávněných voličů
Odevzdané hlasy a % pro jednotlivé kandidáty :
Jméno a příjmení
počet hlasů
Pavel Selinger
89
Vladimír Loula
86
Ing.Jan Dufala
85
Jitka Kadlecová
78
Mgr.Šárka Kladivová
77
Pavel Musil
76
Miloslav Maťha
70

počet %
95,40
92,18
91,11
83,61
82,54
81,47
75,03
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Dne 3.11. se konala ustavující schůze zastupitelstva, kde byl starostou obce zvolen pan Jan
Dufala a místostarostkou obce paní Jitka
Kadlecová. Od listopadu tedy pracuje v naší
obci nové zastupitelstvo. Přejeme všem hodně
síly, elánu a ochoty pracovat pro dobro naší
obce. Zároveň chci za všechny občany
poděkovat
bývalému
starostovi,
panu
Miroslavu Pokornému za jeho vzorné a
obětavé starostování a dlouholetou práci
v zastupitelstvu.

Mikuláš
2.12. se sešly děti v hasičské zbrojnici
na mikulášké besídce. Na rozkoukání a
rozehřátí dostaly za úkol vyrobit
čertovský
sáček.
Fotografie
dokumentuje, že stříhal a lepil každý
kdo měl ruce. Za chvilku bylo
papírových čertů všude plno, ale to už
zabušili na dveře čerti opravdoví. Teď
se ukázalo, kdo má čisté svědomí a
kdo celý rok zlobil! Mikuláš všechny
spravedlivě podělil a slíbil, že za rok je
tu zas. Když Mikuláš s čerty odešli,
mohli děti v klidu vypít čaj, dojíst
buchty od maminek a prozkoumat
nadílku.
V hasičárně
je
hned
vystřídala
místní
omladina
a
mikulášskou si užili po svém –
s muzikou a klábosením.
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Autobus
Od 11.12. zavedlo ČSAD nový spoj do Pavlovic na základě žádosti starosty naší obce. Žádost
podpořila i paní starostka z Kladrub. Jedná se o spoj v 15:40 hod. Většina školáků končí
odpolední vyučování v půl čtvrté a tak dlouhá léta nezbývalo nic jiného, než čekat na další
spoj, v 17 hodin. Ale jak se říká „líná huba holý neštěstí“ ….
Konec roku
26.12. zorganizoval v místním hostinci pan Aleš Kladiva spolu s hospodským Josefem
Stoklasou turnaj v šipkách. K soutěži se sešlo 16 soutěžících a spousta fanoušků, takže
hospoda chvílemi praskala ve švech. Hrálo se od 16 do 23 hodin. Vítězem turnaje se stal pan
Pavel Vojta z Vlašimi a odnesl si pohár a láhev finské vodky, aby i napříště měl dobrou
mušku. Na druhém místě skončil Aleš Kladiva a na třetím Josef Stoklasa.
31.12 byla další příležitost k posezení v hostinci. Zástupci všech generací se tu společně
loučili se starým rokem a pak půlnočním „ohňostrojem“ přivítali Nový rok.
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ŘEMESLA
Jak je to vlastně v Pavlovicích s řemesly?
V roce 1912 byla většina obyvatel rolníci, nebo domkaři. Pan Ant. Růžička 16 byl obuvník,
Josef Kysela 38 mlynář a Alois Černý 42 truhlář. Ale ještě koncem století se ve vesnici
vyskytovalo spousta šikovných rukou. Tito lidé byli většinou zaměstnáni u státních podniků a
řemeslem si přivydělávali, nebo jim prostě nedalo sedět jen tak naprázdno a nic nedělat.
František Šimánek (1931-2006) – zedník, č.p. 52
Zedníkem se pan Šimánek vyučil ve Vlašimi u soukromého zedníka.
Během života pracoval na dolech v Kladně, u Zemědělských staveb a
na Státním statku. Jako zedník chodil po stavbách až do svých 60ti let.
Po té se věnoval vlastnímu hospodářství. Byl dlouholetým členem a
starostou SDH v Pavlovicích.

Josef Slavíček (1928-2004) – tesař,
č.p. 9
Tesařské
řemeslo
zdědil pan
Slavíček po svém otci, tesaři
v Mnichovicích u Keblova. Do
Pavlovic se rodina přistěhovala, když
mu bylo 7 let. Během války byl
totálně nasazený. Řemeslu se vyučil
ve Vlašimi na Harfě. Po praxi
v Karlových Varech pracoval celý
život u podniku Průmstav. Ve
Vlašimi pracoval na stavbách všech
3 základních škol. I při stavbě
paneláků bylo třeba jeho tesařských
dovedností. Ani po odchodu do důchodu neodpočíval. Každý rok postavil střechy na
minimálně 10 stavbách v okolí. Když nebyla práce na stavbě, přivydělával si na brigádách u
Rols. Od roku 1956 byl členem SDH.
Na fotografii je zastižen při opravě střechy u Pohorských počátkem 90. let min.století.
Ludmila Musilová (1924- 2004) –švadlena, č.p. 37
Paní Musilová, vyučená švadlena byla za války totálně
nasazena v Lipsku.V obci byla členkou ochotnického
spolku a spoluzakladatelkou Českého svazu mládeže.
Jako švadlena měla stále plné ruce práce. Do konce 60
tých let byla v domácnosti se 4 dětmi. Po té pracovala na
místní farmě Státního statku až do roku 1984. S paní
Horálkovou – švadlenou, byly velké kamarádky a
v žádném případě si nekonkurovaly. Obě měly svou
početnou klientelu. I manžel paní Musilové byl z oboru.
Byl vyučen jako krejčí. Původně pracoval v krejčovském
salónu ve Vlašimi, později v Blanických strojírnách a na
farmě Státního statku. I on byl během války totálně
nasazen v rakouském Linci.
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Vasil Lipinský (1928) – košíkář, č.p. 27
Pana Lipinského zná každý jako šikovného košíkaře.
Pletl košíky a košťata skoro 20 let. Každý hospodář
v Pavlovicích má od něj pořádné březové koště, koš
nebo alespoň násadu k nějakému nářadí. Ještě v roce
2005 – a to už mu síly příliš nesloužily, upletl
s manželkou 45 košíků. Kromě košíků sestrojil i řadu
cirkulárek, které jsou dodnes velkými pomocníky při
zpracování dřeva na zimu.

František Loula (1939) – kovář, č.p.22
Pan Loula šel na dva roky do učení do Votic. Kovářem se vyučil
v učilišti pro státní pracovní zálohy v roce 1953. Hned po
vyučení pracoval na farmě Státního statku Vlašim v Pavlovicích
a odtud i odešel do starobního důchodu v roce 1992.

Miroslava Turková (1945) – cukrářka,
č.p.23
Paní Turková už od mládí ráda něco
kutila v kuchyni a tak se v 15 letech
rozhodla jít na 3letý učební obor
cukrářka v Poděbradech. Praxe ale
probíhala v podniku Cukrárna, jež sídlil
ve Vlašimském zámku, na místě
bývalého pivovaru. Tam pracovala i po
vyučení až do roku 1989, kdy ze
zdravotních
důvodů
odešla
do
invalidního
důchodu.
Ale
nikdy
nevydržela sedět se založenýma rukama.
Od té doby napekla pro své zákazníky
hromady cukroví, rolád, svatebních i obyčejných dortů. Před vánoci napekla i 100kg cukroví!!
Dnes už jí ale zdraví tolik nedovoluje, ale s ohledem na srdíčko a bolavé nohy ráda vyhoví.
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Marie Horálková (1928) – švadlena,
č.p. 48
Dnes už chodí ke švadleně opravdu
málokdo. Dřív ale švadlena ve vsi
nesměla chybět. Paní Horálková měla
v šití zálibu od dětství. Šila od svých 15
let a jejím snem bylo studovat po
vyučení učitelství ručních prací.
Okolnosti ji ale přinutily pracovat léta
ve slepičárně a později na teletníku
Státního statku Vlašim. Ale ve volných
chvílích šila a šila. Oblékala paní a
slečny nejen z Pavlovic, ale i z celého
okolí. Dnes má šicí mašinu stále ve
svém pokoji a stále šije a obstarává drobnější úpravy.

Jaroslav Martínek (1951)- malíř, lakýrník, č.p. 46
Pan Martínek se v letech 1966-1970 vyučil v Sadské
jako malíř, lakýrník a písmomalíř. Dva roky pracoval
u Komunálních služeb, potom 25 let u Jednoty. Teď
už 10 let sám podniká a nejčastěji je vidět ve své
hnědě škodovce se štaflemi na střeše, jak jede za
výdělkem. Fotografie ho zachytila při malování
v místním hostinci.

Pavel Švejda (1950) – zedník, č.p.47
Zednické řemeslo zdědil po svém dědovi. Vyučil se
v roce 1969 v Benešově. Hned po vojně začal
pracovat v roce 1971 na Státním statku ve Vlašimi
v zednické četě a působil tu celých 20 let. Po vzniku
rolnické společnosti odešel pracovat do Prahy a od
roku 1998 samostatně podniká. K řemeslu přivedl i
své 2 syny. Je členem SDH.
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David Pistorius – firma Dapip
Pan Pistorius (vnuk pana Selingera)
podniká v č.p.49. Jeho firma se zabývá
prodejem spojovacího materiálu, dále
prodává i ložiska, plechy, tmely a
vrtáky a co se do běžné domácnosti
nejvíc hodí, to jsou propanbutanové
lahve o hmotnosti 2 a 10 kg. Ke každé
velké lahvi dostanete ještě půl litru
piva Staropramen zdarma!
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Hasiči
Místní SDH doprovodilo 21.1.2006 na poslední cestě bývalého dlouholetého starostu
sboru, Františka Šimánka.
9.12. Završili hasiči svou činnost na členské schůzi v místním hostinci. Hostinský podával
výborný guláš a točil dobré pivo. A všichni byli rádi, že ani letos se k nikam k ohni vyjíždět
nemuselo. Co bylo na programu schůze?
Byli oceněni a vyznamenáni zasloužilí členové sboru
• p. Josef Horálek za aktivních 34 let u sboru
• p. Pavel Musil za aktivních 36 let u sboru
• p. Josef Vondrák za aktivních 26 let u sboru
Činnost během roku:
- Zajištění pálení čarodějnic a stavění máje
- Tréninky na okrskovou soutěž v Libži. Nový člen družstva Petr Loula
- 20.5 2006 - Okrsková soutěž v Libži - 6.místo z kategorii družstev
- 5. místo pro Petra Filipa v běhu na 100m překážek
- 2. místo v kategorii žen – postup do okresního kola
- 6. místo pro Helenu Daňkovou v běhu na 100m překážek
- 7. místo pro Janu Holečkovou v běhu na 100m překážek
- 11.6.2006 - Okresní soutěž ve Vlašimi
- 12. místo v kategorii žen, zapříčiněné nedokončeným požárním útokem
- červenec 2006 – brigáda na hřišti – nastavení sloupků a instalace sítě
- 29.7.2006 - Soutěž o pohár starosty obce Rataje
- 6. místo v kategorii muži PS12
- 4. místo v kategorii muži PS8
- 4. místo v kategorii ženy PS12
- Zajištění posvícení
- 28.9.2006 - Svatováclavský výstřik v Bílkovicích
- soutěž byla pořádaná jako námětové cvičení
- 3 místo
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Počasí
Letošní zima byla dlouhá, mrazivá a
sníh ležel téměř bez přestání od
poloviny listopadu do poloviny
března. Děti si zimních radovánek
užily opravdu požehnaně.

Ještě 12.3. bylo přes 20 cm
sněhu.
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Kolem 20.3. se začalo pozvolna
oteplovat, ale
noční mrazy
přetrvávaly až do počátku dubna.
Sněhová pokrývka začala rychle
odtávat a na celém území ČR
přišly povodně. 3. stupeň
povodňové aktivity byl vyhlášen
na mnoha místech republiky,
dokonce došlo i na Vlašim. Řeka
Blanice, se vylila z břehů a jindy
celkem neškodná, téměř stojatá
říčka se změnila v hučící a děsivý
tok. Ve Vlašimi zaplavila louky
v parku, část areálu zimního
stadionu a ČOV. I louka u
Blanického mlýna (katastr obce
Pavlovice) bylo jedno velké jezero.
Díky velmi vysoké hladině spodní vody
byly zaplaveny i mnohé sklepy domů
v naší obci.
Fotky jsou pořízené 29.3.2006, nejhorší
situace byla asi 27.-28.3.

Od poloviny června bylo léto v plném proudu. Teploty stále kolem 30°C trvaly až do konce
července. V srpnu naopak chladno – jen do 20°C, noční teploty pod 10°C.

1.sníh napadl 2.11.
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Bilance obyvatel
narodili se

Přihlásili se k pobytu
Zemřeli

Svatby

Tomáš Benda - leden
Jaroslav Pessr – leden
Tomáš König
Jana Nácovská
František Šimánek
Věra Martínková
Pavla Vondráková, Jiří Dvořák
- září
Jana Poupětová, Zbyněk Nácovský - listopad
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