2008
POČASÍ
V lednu a únoru bylo poměrně vlhko, teploty nad bodem mrazu. V týdnu od 25.2 nastoupily
extrémně vysoké teploty. 25.2. naměřili v Č. Budějovicích až 21st. C. U nás to bylo asi kolem
18st. V noci z 1. na 2. února přišel velmi silný vítr s deštěm. O velikonocích 21. – 24. března
bylo chladno, s mrazíkem a sněhovou přeháňkou. Léto bylo suché a velmi teplé. První
mrazíky přišly v polovině října, listopad byl kolem nuly a až v polovině prosince přišlo
ochlazení s pořádnými mrazy ale až o vánocích. Kdo dostal pod stromkem brusle, mohl je
hned 26.12 vyzkoušet na dokonale hladkém rybníce.

PRAVIDELNÉ SPOLEČENSKÉ AKCE
Třikrálová sbírka se konala v Pavlovicích už po šesté. Koledníci (Jana Kouřilová, Michala
Cettlová a Zdeňka Dufalová) popřáli v každé chalupě štěstí, zdraví a dlouhá léta a prosili
jménem České katolické charity o příspěvek na její činnost. Vybrali kolem 4576 tisíc korun.

V neděli 23. února odpoledne patřila hospoda dětem. Maminky z bytovek pro ně připravily
dětský karneval. Na děti čekalo spoustu úkolů, soutěží, dobrých i užitečných cen a
reprodukované dětské písničky. Bavily se nejen děti ale i jejich dospělý doprovod.

30. dubna byla u hasičské zbrojnice upálena obecní
čarodějnice, přitom se stavěla máj. V hospodě byla
ten večer májová veselice

Den dětí jsme chtěli oslavit 7. června, ale počasí dětem zrovna nepřálo. Jakmile se na hřišti
nachystaly všechny zábavné disciplíny, spustil se pořádný liják. Maminky s dětmi vše rychle
sklidily do domku na hřišti a tam jsme čekaly, co bude dál. Podařilo se děti udržet ve
sportovní náladě, zazpívali jsme si, povídalo se, jedly se bonbóny a déšť byl na ústupu. Tak se
zase všechno nachystalo a už naostro se závodilo. Přišli nakonec i ti, které zprvu déšť odradil
a bylo nás zase plné hřiště !!

Posvícení proběhlo podle známého scénáře : zábavné hry na hřišti pro děti,volejbal pro ženy
a nohejbal pro muže. Pak občerstvení u hasičské zbrojnice nebo v hospodě a v neděli
bohoslužba u kaple.
Volejbal
Koncem prázdnin padlo jednou na návštěvě u kafe, že je škoda, že se u nás ve vsi nesejdeme a
nezahrajeme si volejbal! Proč ne ? Není problém se sejít, ale domluvit se. A tak jsme navrhli
termín, oběhli případné zájemce a světe div se – sešlo se nás hned napoprvé 8. To je pro
začátek opravdu dobrý počet. První hra vypadala pod obraz. Byla to plácaná, ale nasmáli jsme
se. Při hře jsme probrali všechno možné. Došlo na děti, přebytečná kila, umělé nehty ( s těmi
se špatně hraje!).. Tenhle sportovní počin nebyl ojedinělý. Hned nás to všechny chytlo a
začali jsme pravidelně hrát ve středu a v neděli odpoledne. Ještě musím dodat, že pokaždé šlo
o malé posvícení. Na hřiště totiž přišly nejen maminky, co si chtěly zahrát, ale i jejich děti. Ty
se hlídaly sami na dětském hřišti a občas některé z nich přerušilo turnaj, neboť chtělo pít,
čurat, nebo mít mámu po ruce. Časem začaly chodit i maminky, které o volejbal zájem
neměly, ale přiváděly své děti aby pobyly s ostatními. Ty jsme jmenovaly hlídačkami a
dohlížely také na to, aby mezi dětmi panoval mír. Škoda jen, že nemáme z našich
volejbalových schůzek žádnou fotku. Je to tím, že nám šlo hlavně o to, si pěkně zahrát a kdo
měl ruce, tak podával nebo přihrával a na focení tudíž nedošlo.

Mikulášká besídka ( v neděli 7.12.) se opět konala u Pepíčka v hospodě a Mikuláš s sebou
přivedl jen 2 hodné čerty. Děti si odnesly bohatou nadílku a vyráběly ozdoby na vánoční
stromek u kapličky.

Zlí a oškliví čerti chodili v Pavlovicích v pátek 5.12.

CO SE V OBCI UDĚLALO
Posila autobusů
Stále se opakovaly stížnosti dětí a hlavně rodičů na ranní školní autobusy. V tuto dobu chce
do města spousta lidí a děti na poslední zastávce před Vlašimí – tj právě v Pavlovicích- to
odnáší tím, že jim na zastávce žádný autobus nezastaví. Tak často musely čekat až do 7:50. Za
tepla o nic nejde. Jen učitelé nechtěli brát v úvahu pozdní příchody. Ale v zimě je to
nepříjemné. Od 1.2. jezdí v této ranní špičce posila. Jeden autobus navíc a je po stížnostech.
Chodník kolem hlavní silnice

Byla vedena
zdlouhavá jednání
s Krajským
úřadem jako
majitelem
komunikace o
povolení
chodníku.Ten stále
chodník zamítal,
z důvodu
plánované
rekonstrukce
silnice VlašimKostelík. Až po
přizvání
dopravního
inženýra, který
situaci namístě
prošetřil se věc
hnula správným
směrem. Krajskému úřadu bylo nařízeno zajistit
bezpečnost chodců podél hlavní
komunikace. A bylo vyhráno! Pravda chodník je v tomto případě asi silné slovo, protože
s ohledem na stavební uzávěru na tuto komunikaci (stále se jedná o jejím rozšíření) bylo
možné vybudovat chodník provizorní, ale tak aby sloužil bezpečně k přechodu mezi
bytovkami a zbytkem obce. Děti z bytovek už tedy nemusí na autobus utíkat škarpou, i řidiči
mají díky patníkům jasno, kam až sahá jejich území. Vlastní práce netrvala ani tak dlouho,
jako veškerá administrativa kolem povolení. 1.2. byla srýpnuta zemina a srovnal se povrch,
navezl se drobný štěrk, v pondělí 4.2. pak správa silnic osadila patníky.

Radar
Současně byla zahájena jednání na umístění orientačního radaru. Nejprve byl zapůjčen na
zkoušku radar na měření rychlosti. Byl nainstalován při hlavní silnici ve směru od Borku. Po
čtrnáctidenním provozu byly záznamy z něj statisticky vyhodnoceny. A zjistila se zajímavá
čísla. Po hlavní silnici Pavlovicemi denně projelo kolem 2,5 tis aut. Povolenou rychlost
50km/h překročilo kolem 80% řidičů! Na základě naměřených dat bylo dopravním úřadem
vydáno povolení na trvalé umístění radaru. Nutno dodat, že průjezd Pavlovicemi se zpomalil
už po vybudování chodníku, radar k tomu také hodně napomohl.
V srpnu byl proto radar nainstalován natrvalo.
Hřiště
Při pravidelné jarní brigádě se pracovalo hlavně na hřišti. Uklízel a hrabal se povrch, dále se
zpevňoval břeh mezi hřištěm a potokem. Začalo se s tím už v loni, poté, co se spodní vrstva
usadila, navršila se letos další. Kolem obecního úřadu se shrabala stará tráva.

Úprava místních komunikací
Příjezd z hlavní silnice od Vlašimi k bytovkám byl v zoufalém stavu. Starý asfalt si žádal
nový potah. Při této příležitosti si obyvatelé bytovek nechali udělalat asfaltovou cestu i
k jednotlivým bytovkám.

Během podzimu se zavážela cesta za paní Kalinovou až do lesa (do doubek). Cesta byla už
hodně hluboká , dlouho se v ní držela voda. V Rols bylo letos budováno hnojiště, boural se
starý vepřín. Stavební firma vyvážela tašky a veškerou stavební suť právě do této cesty .

Také k Musilovým bylo nutné zpevnit cestu a vytvořit otočku pro obslužná vozidla (sanitka,
hasiči, popeláři). Práce byla dokončena v listopadu.

Na přelomu října a listopadu se upravila cesta z návsí kolem kapličky. (mezi Vondrákovými a
Dotlačilem. Dříve tudy vedla hlavní silnice z Vlašimi do Kladrub) Vytvořil se tak chodník pro
pěší. Cesta tudy k bytovkám je podstatně kratší a navíc mnohem klidnější, než po silnici.

Tvrdým oříškem bylo vytyčení cest za Turkovými a Petráskovými. Docházelo tu neustále ke
sporům a tahanicím, cesta se posouvala ve prospěch jednoho a na úkor druhého vlastníka.
Proto se za účasti geodeta, zástupců obce, zástupců Rols a jednotlivých vlastníků vytyčily
cesty znovu. Příští rok by cesty měly být osázeny stromy, aby tak vznikly přirozené hranice.
Koncem listopadu provedla firma LAROS Benešov odvodnění obecního úřadu.
SVATBA
V sobotu 18.října byla v Pavlovicích u Švejdů svatba. Jejich dcera Maruška si brala Pavla
Fialu. Moc jim to oběma slušela, počasí vyšlo, hostů bylo spoustu. Průvod svatebních aut při
zatahování dokonale ucpal průjezd obcí. Měli krásně nazdobená auta. A my všichni, co jsme
přihlíželi, jsme upřímně přáli hodně štěstí.

NOVÉ HASIČSKÉ AUTO
Obec Pavlovice zakoupila pro SDH „nové“ hasičské auto. Hasiči si pro něj dojeli až do
Nýrska. Jedná se o Avii, která bude sloužit jako zásahové vozidlo a pojme 9 hasičů. Avie se
v plné parádě ukazovala zájemcům 7.12. u hospody. Bylo ale nevlídno a přišlo jen pár dětí.
Ty kdo přišli, za odměnu řidič Tomáš König povozil po vesnici.

VÝROČÍ ŠKOLY
Vlašimská základní škola Sídliště slavila 50 let. Je to škola kam chodí převážná většina dětí
z Pavlovic a chodili tam i jejich rodiče. K této oslavě se celá škola náležitě nachystala. Na den
otevřených dveří byl připraven kulturní program žáků školy, zajímavá byla fotoprezentace a
promítání historického videa. Na výstavě o historii a současnosti školy hledali mnozí z nás na
fotografiích své kamarády a rodinné příslušníky. Návštěvníci si také rádi prohlédli budovu i
jednotlivé učebny.

NOVOSTAVBY
V posledních několika málo letech se v naší obci začalo docela hojně stavět. Nové, nebo
rozestavěné domky se tu objevily jak houby po dešti.
Toto je dům, který stojí na místě původního
rodinného domu č.p.44. Dům přestavěli
manželé Radka ( vnučka bývalé majitelky,
paní Dobiášové) a Jaroslav Jaloveckých.
Dům obývají od února 2008.

Tady budou bydlet David Pistorius a jeho
partnerka Vlaďka i se synem Tomášem.

Rodina Musilova už má 4 členy. Jsou to
rodiče Alena a Petr a jejich 2 děti Aneta a
Petr. Do domu se stěhovali hned na počátku
roku 2008.

Na konci roku 2008 se do nového
nastěhovali také Lucie a Radek Venclovi se
synem Ondřejem a psem Agátou.

Karel Domin a Dana Poupětová staví dům
hned vedle Venclových. Vesnice se tak zase
víc posune k hlavní silnici.

Mladí manželé Pavla a Jiří Dvořákovi začali
stavět na zahradě u Vondráků v roce 2007.

Rodina Jirákova zatím bydlí ve Vlašimi. Do
Pavlovic doposud jezdili na letní byt do
č.p.39. Letos zahájili stavbu na zahradě před
domem. Paní Jiráková je kadeřnice, tak se
budeme těšit. Tohle řemeslo ocení v každé
vesnici.

U Daňků se staví o 106! V početné rodině je
dostatek schopných a ochotných řemeslníků,
takže toto je pohled z konce října, ale
myslím, že do konce roku bude dům pod
střechou. A kdo tu bude bydlet? Manželé
Patrik a Marie Daňkovi, s dvojčátky
Kristýnkou a Maruškou.

BILANCE OBYVATEL
K 1.1.2008 bylo 178 obyvatel
Narodili se David Vojta - březen
Jan Vošický – prosinec
Zemřeli Marie Lipinská – červenec
K pobytu se přihlásili Dvořáková Hana
Dvořák Jiří
Dvořák Jiří
Daňková Petra
Selingr Lukáš
Selingrová Lucie
Selingrová Markéta
Horák Vladimír
Horáková Dagmar
Odhlásili se Marie Fialová
K 31.12.2008 je počet obyvatel 187

