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Tříkrálová sbírka proběhla v obci už po sedmé a to 6. ledna.  Do kasičky přispěli 
obyvatelé Pavlovic a Kladrub celkem 6. 325 Kč. V celé farnosti se vybralo 114. 225 Kč a 
v obvodu vlašimské farní charity to bylo 295. 369 Kč. 
 
 
SPOLEČENSKÉ AKCE BĚHEM ROKU 
 
Bylo to už tradiční setkání 30. dubna s pálením čarodějnice a stavěním májky. 
 
O první neděli v září pak pavlovské posvícení.  
 

 
 
 
 
Jako obvykle byl připraven bohatý program pro děti na hřišti, u hasičské zbrojnice byl 
postaven provizorní výčep pro příchozí a děti si opekly špekáčky. V neděli pak byla u kaple 
sloužena mše svatá. Přijel na ní i nový vlašimský kaplan  Michal Kimák. 
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Hospoda u Pepíčka byla důležitým zázemím pro další společenské akce.  
Vesnice se tu veselila 8. dubna na Velikonočním  posezení s muzikou p. Hazmuky. 
Důležitou událostí byla i svatební hostina Jaroslava Jaloveckého a Radky Kudrnové. Konala 
se 22. června. Všechno probíhalo bez problémů, hospodský dokázal své schopnosti a hlavní 
věc je, že novomanželům to moc sluší a vypadají spokojeně. 
S velkým úspěchem se sešlo i pečení selete a proto se několikrát během léta opakovalo.  
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Začátkem prosince se tu uspořádala  Mikulášská nadílka pro děti. Kromě Mikuláše přišlo 
letos i obrovské stádo strašlivých čertů a děti se opravdu měli čeho bát!! 
 

 
 
25.12. tu byl  turnaj v šipkách a tradičně na závěr roku silvestrovské posezení. 
 
 

Oslava 100 led od úmrtí významného rodáka    
František Melichar se narodil 1842 v Pavlovicích, č.p. 18 jako druhý syn Jakuba 
Melichara, obecního kováře. Matka Karolína byla dcerou Martina a Františky Švejdových 
z Římovic. Zemřel 28.června 1907 v Brandýse nad Labem. 
  
 
Jsme rádi, že i Pavlovice mají svého významného rodáka. Jedná se o Františka Melichara, 
vynálezce  a továrníka v oboru zemědělské techniky. Je pravda, že v naší obci jej už nikdo 
nepamatuje a velice málo našich občanů o něm vůbec věděla. Právě proto se obecní úřad 
rozhodl oslavit 100 let od jeho smrti a tím připomenout lidem jeho osobu. 
Oslava se konala 24.6.2007. Program byl zahájen v areálu Rolnické společnosti, kde byli 
návštěvníci pohoštěni a poté následovala prohlídka současné zemědělské techniky, vedená 
panem  Kadlečkem. Po prohlídce se všichni přesunuli do místního hostince. Tam příchozí 
přivítal starosta obce. Na programu bylo promítání dokumentárního filmu o F. Melicharovi, 
který před lety natočila ČT. Průvodní slovo k filmu pronesl pan Ing Jiří Vondrák, rodák 
z Pavlovic, syn bývalého kronikáře. Jako dlouholetý pracovník v Agrostroji Pelhřimov podal 
stručný přehled o historii i současnosti zemědělského strojírenství s Čechách. Pan Vondrák se 
rovněž podílel na vývoji rotačních žacích strojů. Je autorem 37 vynálezů. Dalo by se říci, že je 
v naší obci pokračovatelem díla F. Melichara. Škoda jen, že ani plakáty, ani hlášení obecního 
rozhlasu ani letáčky roznesené lidem v obci nepřivedly na oslavu více našich občanů.  
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 F R A N T I Š E K     M E L I C H A R 
    *1842 Pavlovice †1907 Brandýs nad Labem 

 

                     
Obecní úřad Pavlovice ve spolupráci 
s ROLS a.s. Vás při příležitosti 100. 
výročí úmrtí  pavlovického rodáka zve 
v neděli 24.6. 2007: 
 
• ve 14 hod. – prohlídka strojů na 

ROLS 
• v 15 hod. – v místním pohostinství 

promítání dokumentu o Fr. 
Melicharovi 

• průvodní slovo Jiří Vondrák 
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Kovář Jakub Melichar působil 14 let 
v pavlovické kovárně. S manželkou Karolínou 
přivedli na svět 3 syny - Augustina (1840), 
Františka (1842) a Antonína (1847).  Roku 
1854 se rodina odstěhovala do Rataj nad 
Sázavou. V 15ti letech odešel syn František na 
vandr, aby se zdokonalil v kovářském 
řemesle. Po absolvování vojenské služby 
pracoval ve vídeňském Arsenalu. Z Rakouska 
byl povolán zpět, neboť otec koupil dům 
s kovárnou v Kamberku a potřeboval 
pomocníka. Tady František sestrojil svou 
první mlátičku, která se stala ozdobou 
hospodářské výstavy v Táboře roku 1871. 
Dílna v Kamberku byla díky úspěchům brzy 
příliš malá, a tak se odstěhoval do Mladé 
Vožice, kde zaměstnával 17 dělníků. V roce 
1873 na jeho firmu dopadla rakousko-uherská 
krize a firma zkrachovala. Roku 1877 odchází 
do Prahy a opravuje zemědělské stroje 
v Břevnovském klášteře. Vyráběl tu  mlátičky 
a řezačky. Poté odešel do Brandýsa nad 
Labem. Tady se Františku Melicharovi začalo 
opět dařit. Velkým přelomem pro zemědělce 

byl jeho vynález secího stroje se lžičkovým 
ústrojím. Roku 1882 prodal do Vídně 27 
secích strojů. Jeho továrna se rozrostla na 120 
zaměstnanců a ještě nestačila pokrýt 
poptávku. (r. 1890 to bylo již 700 strojů) 
Jeho zemědělské stroje neměly konkurenci. Za 
svůj život podal František Melichar více než 
20 vynálezů, poslední ještě 2 měsíce před 
svou smrtí. Umírá v 65 letech po těžkém 
zápalu plic, několik dní poté, co obdržel 
jmenování rytířem Řádu císaře Františka 
Josefa. Jeho hrob je na brandýském hřbitově, 
nedaleko hřbitovní kaple. 
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Lampionový průvod šel Pavlovicemi asi poprvé a snad ne naposledy 12. listopadu 
navečer. S nápadem přišla paní Kladivová. Když vyráběla s dcerami doma papírové 
lampionky, napadlo jí, že je škoda je nejít vyzkoušet ven a ještě lepší bude, když nepůjdou 
sami. Rychle obtelefonovala ostatní maminky a druhý den se šlo. Bylo zrovna počasí, že by 
psa nevyhnal. Byl napadlý první sníh a byl mokrý. Foukal vítr a nadšeným dětem sfoukával 
světýlka a navíc se přidal i déšť. Ale děti se nemohly nabažit toho lampionového potěšení. 
Sešlo se 8 dětí a 5 maminek. 
 
 
 
 
Co  se za rok udělalo 
Brigády  
Brigády zahájil letos sběr železa 13.4.- pravidelná  akce SDH. 
 
Na 14.4. byla svolaná brigáda na úpravu svahu mezi hřištěm a potokem. Voda tu vymlela 
břeh a svah se bortil až k oplocení hřiště. Přivezly se 2 valníky kamene a 2 valníky hlíny a 
pomocí dřevěných pilotů se břeh zpevnil. Zbytek hlíny brigádníci rozhrnuli na dětském 
hřišti, kde už na hodně frekventovaných místech byly vyšlapané cestičky a dolíky.V  klínu 
mezi hřištěm a silnicí se srovnal povrch . Kromě toho se opravovalo oplocení kolem hřiště. 
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V měsíci říjnu pak ještě bylo nutné nainstalovat odvodňovací drenáže na cestě mezi starou 
hájenkou,čp 24 a bývalým mlýnem paní Kněžíkové. Cesta je kryta panely a při velkých 
deštích se voda valí z pole a dělá neplechu na pile u pana Selingra a na prostranství před 
Selingrovými se vytvářelo bahnité jezero. 
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Veřejné osvětlení v obci bylo ve špatném stavu. Původní zářivky byly  dost 
poruchové. Osvětlení v obci bylo finančně náročné a proto byla snaha svícení omezovat. 
Svítilo se tedy od 2:30. Od 23 hodin do 2:30 bylo zhasnuto.Ranní svícení vyžadovali 
zaměstnanci Rols, kteří na ranní směnu nechtěli chodit po tmě a večerní osvětlení si přáli 
hlavně mladší obyvatelé. V září došlo k výměně všech 34 starých neefektivních zářivek za 
nové. Výměnu provedla firma pana  Pavla Obermana z Řevnic. 2/3 nákladů na pořízení 
nových svítidel byly z dotace Krajského úřadu, z Fondu obnovy venkova. Od října 
v Pavlovicích tedy svítíme novými světly a hlavně efektivněji. Svítíme celou noc a náklady 
na osvětlení jsou nižší, než dříve. 
 
Výměna oken a dveří v hasičské zbrojnici 
Hasičská zbrojnice byla postavena v letech 1971. Okna i dveře byla původní a nutno 
podotknout, že v havarijním stavu. Netěsnila, zatékalo jimi. Navíc byla shnilá a to by už ani 
nový nátěr nevyřešil. Z peněz, které obec dostala z Fondu obnovy venkova byla pořízena 
nová okna i dveře a následně byla zbrojnice nově vymalovaná. 
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Vážná dopravní nehoda se v Pavlovicích stala 17.12. na silnici mezi Rols a 
zahradami. Traktorista z Rols Petr Kupsa z Kladrub byl sražen kolemjedoucí řidičkou, když 
manipuloval v prostoru kolem traktoru. Vyvázl s těžkými poraněními nohy, lopatky a 
s naraženou hlavou. 
Přáním všech Pavlováků je zpomalit průjezd obcí právě na této silnici. Proti bezohlednosti a 
neposlušnosti řidičů je ale každé opatření krátké. Tak uvidíme, co se s tím dá dělat. 
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Životní jubileum bývalého pavlovického starosty 
Pavlovický rodák František Kořínek se narodil 28.9. roku 1932. V mládí se vyučil zedníkem u 
zednického mistra pana Müllera ( sídlil v Masarykově ulici, ve dvoře, kde se dnes nachází 
firma Pasov ). Vojenskou službu si odsloužil v Českých Budějovicích v letech 1953-1955. 
Zaměstnán byl zprvu u Zemědělského stavebního podniku v Benešově a od roku 1956 u 
Státního statku Vlašim, kde pracoval jako vedoucí stavební technik. Na tomto pracovním 
místě zůstal až do roku 1992, kdy odešel do důchodu. Pokud je potřeba, stále v Rols 
vypomáhá. 
Od roku 1974 –1990 pracoval v radě města Vlašimi, jako zástupce naší obce a když se po 
revoluci 1989 jednalo o tom, zda vytvořit v obci obecní úřad o osamostatnit se od Vlašimi, 
byl rozhodně pro samostatnost. Na podzim 1990 byl zvolen starostou obce a zůstal jím až do 
roku 2002. Za léta působení na obecním úřadě má radost z toho, že se podařilo opravit 
hasičskou zbrojnici (na kterou před lety sám vypracoval projekt), kapličku na návsích, 
zavedla se do ní elektrika a mohl tak být pořízen pohon na zvon. Dále se pořídilo veřejné 
osvětlení kolem hlavní silnice u Rols a vyasfaltovaly se cesty po vsi. Také místní knihovna se 
po stavebních úpravách přestěhovala do dnešních prostor   
Od roku 1947 je členem SDH v Pavlovicích. Pracoval tu jako strojník a později jako jednatel 
sdružení. Za svou dlouholetou činnost získal i četná ocenění 

.  
 
 
 
85. narozeniny 
 Dne 17.10. oslavila své 85. narozeniny paní Marie Pohorská. Kdo tuto stařenku potká, 
nevychází z údivu, kde ve svém věku bere tolik energie, síly a chuti do života. Nebojí se 
žádné práce a klidně ji potkáte s kárkou, když jede okopávat a plít brambory na pole,suší 
seno, vyudí maso v udírně. Každodenně zastane práci kolem zvířectva. Navíc pečuje o 
květinovou i zeleninovou zahrádku. Ve svém věku stíhá sledovat denní tisk a zajímá se o 
veškeré dění. Její velkou zálibou je také houbaření.  
Je to navíc i šikovná švadlena a ušije vám klidně i prošívanou péřovou deku!  
Pochází z rodiny se 4 dětmi, z nichž 1 záhy zemřelo. Navštěvovala ve Vlašimi základní školu 
(v Komenského ulici). Poté – hlavně v zimních měsících, kdy nebylo tolik práce v 
hospodářství navštěvovala šicí dílnu na vlašimském náměstí u Waltrů, kde se šilo prádlo. Ve 
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svých 21 letech, v roce 1942 se provdala a s manželem Františkem vychovali 2 děti. S dětmi 
si užila nemálo zdravotních problémů a vzpomíná na dobu, kdy ležela v roce 1947 se svým 
maličkým synem v Praze v nemocnici, protože penicilin ještě tehdy nebyl jinde k mání. Také 
zavedení poplatků u lékaře a za pobyt v nemocnici v ní vyvolává vzpomínku na dobu, kdy její 
maminka byla  před svou smrtí  delší dobu hospitalizovaná a pak přišel z nemocnice účet, 
který rodina nebyla schopná zaplatit. Na základě žádosti místního starosty, který poměry 
rodiny znal, slevila pak nemocnice částku na polovinu. 
Celých 16 let manželé Pohorských soukromě hospodařili. V roce 1958 bylo založeno 
družstvo(JZD). Tady nejdříve pracovala v rostlinné výrobě a potom s manželem krmili 20 let 
v kravíně. V roce 1978 ovdověla. I po odchodu do důchodu stále pracovala Řadu let uklízela 
v kancelářích dnešní Rols a také až do 90. let min.stol po sobotách roznášela po vesnici 
noviny.  
Při svém věku se těší dobrému zdraví i dobré mysli. A tak nezbývá, než jí přát stálé zdraví a 
moc a moc energie do dalších let a také hodně radosti z dětí, vnoučat i pravnoučat. A nám 
všem, co jí občas potkáme, ať nám ještě dlouho svým příkladem dodává životní elán!! 
 

 
 
Knihovna 
V dnešní moderní době má stále méně lidí čas na knížku. Nové knihy také značně podražily a 
tak můžeme být rádi, že v naší obci zůstala knihovna zachovaná. Navíc oslavila v tomto roce 
své 15. narozeniny. I když….. Knihy se v Pavlovicích půjčovaly i dávno před tím. Bylo to 
v hájence,v domě u Semrádů č.p. 26(dnes tu bydlí paní Jelínková). Tam byly knihy uloženy 
v komoře až do konce 60. let min.stol., kdy se přestěhovaly do zadní místnosti na obecní úřad. 
V roce 1992 se přestavěla bývalá kovárna, která s úřadem sousedila na knihovnu. 
Knihovníkem byl v Pavlovicích od roku 1969 pan Jaroslav Černý a po 25 letech předal tuto 
službu Jitce Vondrákové – dnes Pourové. Ta půjčovala knihy od roku 1994 až 2001. 
Vystřídala jí její sestra Pavla Vondráková provdaná Dvořáková, která je knihovnicí i 
v současné době. V knihovně je otevřeno každý pátek od 18 do 19 hodin a přijdou většinou 2-
3 návštěvníci. Během celého roku 2007 bylo vypůjčeno 195 knih a to během 105 návštěv 
knihovny. Celkový počet knih k zapůjčení v naší knihovně je 1778 knih, k tomu lze připočítat 
130 knih, které pochází z výměnného fondu. Každý rok se dokupují knihy  nové v ceně 2.500 
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Kč. Jedná se tak přibližně o 15 nových knih. Nejčastěji se půjčují dívčí a ženské romány a to 
především proto, že převážnou část čtenářů tvoří ženy a děti. Nejvyšší počet evidovaných 
čtenářů byl v roce 1997 a to 38, dnes je to jen 22 čtenářů, ale díky za ně. A hlavně díky naší 
milé paní knihovnici, že svoji práci nepověsila na hřebík. 
V roce 2003 nebo 4 byla v rámci knihovny zřízena veřejná internetová stanice, kde měli 
občané přístup k internetu zdarma. Tato služba byla zprvu hojně využívaná hlavně mládeží, 
dnes je ale internet  dostupný po celé obci. Před dvěma lety byla v Pavlovicích vybudovaná 
internetová síť, do které se zájemci mohou připojit. Od té doby také poklesla návštěvnost této 
veřejné internetové stanice, ale to už s sebou doba přináší. 
 
 
 

 
Počasí 
Celý rok 2007 byl velice suchý a poměrně teplý. V noci z 18. na 19. ledna se přehnal nad ČR 
orkán Kyrill. Připravil 4 lidi o život a v celé republice napáchal škodu za 1,5 mld korun. 
V naší obci způsobil škody hlavně mnoha vlastníkům lesa. Jinak odnášel tašky a hřebenáče ze 
střech, vylamoval vrata a podobně. Zajímavé, že pouťový větrník na plotě přečkal vichr bez 
nejmenšího poškození. Došlo také k poruchám na vedení elektrického vedení a v důsledku 
toho k výpadku elektrického proudu téměř na dva dny.  
Zima byla jinak velmi mírná, sníh  ležel jen pár dní a lyžovat a sáňkovat se dalo jen 1 týden, 
na přelomu ledna a února. Rybník vůbec nezamrzl. 
Jaro nastoupilo s humorem. Napadlo kolem 20 cm sněhu!! Teploty ale rychle stoupaly a teplo 
bylo až nezdravé.  Velikonoce byly 8. dubna a teploty už vyšplhaly na 15 – 21 stupňů. Duben, 
květen a červen byly téměř bez srážek.  Velkou neplechu napáchaly jarní mrazíky, které přišly 
až v době květu ovocných stromů, tím zničily úrodu hlavně švestek a jiných peckovin. 
Žně letos začaly už 21.6.  
První sníh napadl 11.11., po polovině prosince přišli mrazy – do 10°C, což udělalo velikou 
radost dětem. Na rybníce vznikl tak kvalitní led, jako už opravdu dlouho nebyl a vydržel ještě 
po novém roce. 
 
 
Bilance obyvatel  
Narození:   Petr Musil – duben  
  Viktorie Birhanzlová - září  
     Radek Dvořák – listopad 
Zemřeli:      Miroslava Turková – září 
Nově přihlášeni:    Alena Königová 
    Hana Pistoriusová 
    Tobias Pour 
Odhlášeni:     Anežka Pourová 
 
 
 Počet obyvatel k 31.12.2006 byl 179 obyvatel, k 31.12.2007 je to 183 obyvatel. 
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