2010
Společenské akce
Tříkrálová sbírka
Tři Králové - Eliška a Anička Kladivovy a Majda Dufalová, chodili v sobotu 9.1.2010. Byl
pořádný mráz a sněhu hromady!! Od obyvatel Pavlovic vybrali 3. 945 Kč.
Na co se vlastně vybíralo?
Stavební úpravy v charitním domě pro seniory v Mukařově
Provoz Azylového domu v Praze Karlíně
Podbpora chudých dětí v Bělorusku
Stavba základní školy v Ugandě

Z leva: Majda Dufalová, Eliška a Anička Kladivovy
Veřejná schůze občanů 5.2.
Starosta obce připomněl, co se podařilo v uplynulém roce. Poděkoval Pavlovi Selingerovi za
zimní údržbu komunikací v obci. V letošním zimním období to byl náročný úkol a pan
Selinger ho plnil svědomitě a spolehlivě.
Dále byli občané seznámeni s částkou 10 868 000 Kč, které se obci podařilo v uplynulém roce
získat na dotačních řízeních, a které budou určeny na stavbu vodovodu, ČOV a kanalizace v
obci.
Hlavním bodem programu pak byla plánovaná a s napětím očekávaná stavba kanalizace, která
chtě nechtě zasáhne do klidného chodu obce. Starosta nastínil nejbližší postup prací.
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Koledníci

zleva: Tomáš Pistorius, Lukáš Selinger, Markétka Selingerová a jejich ovečka

Volby do obecního zastupitelstva a do senátu
Proběhly 15. - 16.10. 2010. Z celkového počtu 151 voličů se jich zůčastnilo 112 občanů
Pavlovic, což je volební účast 74,17 %.
Zvolení členové zastupitelstva:
jméno
Jan Dufala
Pavel Selinger
Jitka Kadlecová
Miloslav Maťha
Vladimír Loula
Pavel Musil
Michaela Bendová

věk
45
59
60
43
51
34
30

Počet hlasů
108
96
90
90
86
77
87
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Čarodějnice
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Dětský den - 26.6. - Rozloučení se školním rokem
Jak to tentokrát probíhalo? Děti se nejdřív společně naučily skládat čepici z papíru. Pak
následovala stanoviště s jednoduchými úkoly a opět všichni vyhráli - něco dobrého. Navíc,
kdo si udělal papírovou čepicí dostal zmrzlinu!

Při dětském odpoledni pomáhal, kdo mohl

Na toto odpoledne byl vyhlášen i ping- pongový turnaj pro větší děti. Bohužel ale přišel pouze
jediný hráč - Ondra Cettl. Aby si pohár zasloužil, zahrál si s dospělými, kteří byli k mání a
byli ochotní s ním prohrát. Nakonec si pohár přece jen po zásluze odnesl.
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zleva: J. Pessr, A. Kladiva, O. Cettl, M. Cettl
Posvícení 4.-5.9. se letos příliš nevydařilo. I když, všechno zlé je k něčemu dobré.
Komunikace mezi organizátory příliš nefungovala. Mělo být zajištěno občerstvení na hřišti to se nekonalo. Na plakáty se napsal stejný text jako loni a tím se nabízelo sportovní
odpoledne pro děti, které ale nikdo nenachystal, protože pravidelní organizátoři měli pracovní
povinnosti. Přesto se ale děti i rodiče na hřišti sešli a čekali , s čím kdo přijde. Úkolu se
zhostila na výbornou Zdeňka Dufalová, která náhodou šla na hříště domlouvat volejbal. Spolu
s Janou Kouřilovou zabavily děti při drobných hrách. Navečer pak měl být pro děti ohýnek s
buřty. Ten ale nikdo nenachystal a tak pan Lukáš Selinger pozval všechny děti k nim na
zahradu k ohništi. Bylo to milé a srdečné, nehledě na dřevo, které se spálilo! Děkujeme.
Přesto, že posvícenské odpoledne neproběhlo zcela ideálně, ukázalo to na několik zajímavých
věcí.
 Je zájem o společné scházení se při různých příležitostech s dětmi
 I když program není zajištěn, jsou dobrovolníci, kteří se toho chopí!!
 Jestliže někdo nenachystá dřevo na oheň, jsou jiní, kteří nás pozvou na svou zahradu!

zleva: J. Kadlecová, H. Vojtová, M. Bačová, Z. Dufalová
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Lampiónový průvod - 9. října
Nápad udělat v Pavlovicích průvod s lampiony vznikl trochu mimoděk. Každoročně se ho děti
účastní ve Vlašimi v parku. Letos bylo ale tak ošklivé počasí, že by lampióny zmokly během
pár minut, tak většina dětí zůstala smutně doma. Paní Michaela Bendová tedy zorganizovala
průvod v Pavlovicích. Navíc byl spojen se stezkou odvahy. Děti se s rodiči sešly u hasičské
zbrojnice a odtud se šlo průvodem ke kapličce. Tam začínala stezka, kterou děti procházely
sami, nebo v menších skupinkách. Po cestě směrem k Dotlačilovým potkávaly strašidla
nejrůznějšího druhu. Strašidla to byla opravdu vkusná a strašila děti opravdově a přitom
jemně. Byl to pro děti určitě moc pěkný zážitek, nakonec za svou odvahu ještě dostali pamětní
list a nějakou dobrotu.

někteří účastníci průvodu spolu s účinkujícími strašidly

Volby do obecního zastupitelstva a do senátu
Proběhly 15. - 16.10. 2010. Z celkového počtu 151 voličů se jich zůčastnilo 112 občanů
Pavlovic, což je volební účast 74,17 %.
Zvolení členové zastupitelstva:
jméno
Jan Dufala
Pavel Selinger
Jitka Kadlecová
Miloslav Maťha
Vladimír Loula
Pavel Musil
Michaela Bendová

věk
45
59
60
43
51
34
30

Počet hlasů
108
96
90
90
86
77
87
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Mikuláš - 3.12.
Při tradiční Mikulášské besídce se sešlo v místní hospodě 18 dětí s rodiči. Nutno podotknout,
že hodně dětí bylo nemocných a některé děti zase nemohly přijít, protože strach z čertů byl
větší než touha po obdarování Mikulášem.

Malý čertík Jára Pessrů byl na mikulášskou nadílku řádně vystrojen

Investiční akce roku
V obci byla dlouhodobá snaha vyřešit problém s vodou, které je málo a většina studniční
vody v obci nesplňuje normu pro pitnou vodu. Je tomu tak, protože zde došlo ke kontaminaci
spodních vod díky nevhodné manipulaci s průmyslovými hnojivy v minulosti státních statků.
Také geologické podloží nám moc nepřeje. Voda z místních zdrojů je příliš tvrdá a železitá.
Další problém byl a současně ještě je, že nebyl řešen problém se splaškovými odpadními
vodami z nemovitostí. Byla zde pouze dešťová kanalizace.
Vedení obce rozhodlo o nezbytnosti výstavby vodovodu, kanalizace a ČOV, ale bylo mimo
naše finanční možnosti to řešit pouze z našeho rozpočtu s ročními úsporami cca 600 000 Kč.
Rozpočet celé akce spočívající ve výstavbě vodovodu, oddílné kanalizace a ČOV činí
přibližně 30 000 000 Kč, což je na naší obec astronomická čáska.
Vzhledem k tomu, že vodovod a kanalizace jsou situačně uvažovány jako souběh obou sítí,
je velmi vhodné a ekonomicky žádoucí je budovat společně.
S ohledem na finanční náročnost celé akce v obci si naše obec nemůže dovolit financovat
výstavbu pouze z vlastních prostředků. V rámci různých dotačních projektů se podařilo
získal 5 680 000 Kč z prostředků Středočeského kraje a 4 800 000 Kč z Ministerstva
zemědělství, což je celkem neuvěřitelných 10 480 000 Kč.
V návaznosti na dostupné finanční prostředky z dotačních titulů byla obec nucena rozdělit
akci Oddílná kanalizace a ČOV do 2 etap, kde:
1. etapa spočívala ve zhotovení vodovodu, ČOV a části kanalizace s připojením 60 obyvatel
termín dokončení akce do 30. 9. 2010. V současné době probíhá zkušební provoz.

7

Plánovaná 2. etapa spočívá ve vybudování vodovodu a kanalizační sítě ve zbylé části obce
tak, aby bylo možné napojit zbývajících cca 140 obyvatel. Kanalizace i vodovod je nutné
budovat společně, protože v případě že vybudujeme samostatně vodovodní řad, pak se při
budování kanalizace budeme pohybovat v ochranném pásmu vodovodního řadu (pro vodu
cca 3 metry) což znamená celý výkop komplikovaný - jiné vzdálenosti mezi potrubím, ruční
podkopy vodovodního řadu, rozbití většího množství povrchů a ještě k tomu ruční podkopy
vlastních domovních přípojek vody, nehledě na to, že na většině míst na trase máme k
dispozici pozemky většinou cesty mezi domy do šířky 3 metrů celkem. Práce v ochranném
pásmu by v budoucnu, podle předběžné kalkulace, prodražila 2. etapu cca o 30 - 45%, proto
se snažíme získat prostředky na realizaci 2. etapy tak, aby vodovod, kanalizace a ČOV mohla
být k dispozici všem občanům k 31.12.2011.
Vlastní zahájení stavby bylo 3.1.2010 a předání stavby do zkušebního provozu proběhlo
24.9.2010. Od tohoto termínu bylo započato s najížděním zkušebního provozu a začali
se nabírat vzorky vypouštěných vod.
Při akci bylo proinvestováno
Kanalizace a ČOV 7 026 135
Vodovod

5 099 311

celkem

12 125 446

Celá akce byla realizována firmou Syner VHS Vysočina, a.s.
Jak celá akce probíhala a co všechno bylo k vidění, nejlépe dokumentují pořízené fotografie.

Práce na výkopech začaly už v lednu. Bylo to v místě, kde vede cesta k Musilovým.
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Na kopci nad Horálkovými bylo potřeba podvrtat silnici směrem ke Kořínkovi. Při terénních
úpravách v těchto místech se upravil kopec, aby byl lépe schůdný a aby se tu v zimě dětem
dobře sáňkovalo

Fotky z návsí se příliš nepovedly, a tak alespoň tahle….
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Místo aut byla na silnici vidět hlavně těžká technika

Tady dobře vidíme, do jaké hloubky se kopalo
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Stavba byla pro malé i velké obyvatele Pavlovic zajímavou podívanou

V místě mezi Vondrákovými a Brabencovými byla práce asi nejnáročnější. Hloubilo se ve
skále navíc v těchto místech je velmi úzká silnice, takže manipulační prostor byl minimální.
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Takhle vypadalo v lednu místo, kde dnes stojí čistička

Začátkem léta na vyznačeném místě vznikla obrovská jáma, nebo spíš kráter. Postupně se
začal zaplńovat
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Hotová čistička s panem Václavem Daňkem, který se ujal údržby a obsluhy čističky.
Díky stavbě kanalizace došlo také v obci k dopravním uzávěrám.
Průjezd obcí byl od velikonoc na měsíc uzavřen, protože se v tu dobu budovala kanalizační
síť v hlavní komunikaci obcí. Autobusy i jiná doprava jezdili mimo obec. Pro místní občany
průjezd obcí neplatil tak doslova. Dalo se například projíždět přes náves, nebo tam, kde už
bylo hotovo, ale jen ve večerních hodinách, když firma sklidila mechanizaci ze silnice. V
každém případě bylo nutné respektovat postup prací a nepřekážet firmě v postupu.
Na autobus jsme museli všichni chodit na horní zastávku. Naštěstí se práce dařily rychleji než
podle plánu a silnice byla v předtermínu opět průjezdná.
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Stavba Stanice pro handycapované živočichy
Na jaře roku 2010 byla také v těsné blízkosti Pavlovic (i když v katastru obce Vlašimi)
započatá stavba nové Stanice pro handycapované živočichy.
Svým rozsahem se jedná o jednu z největších a také nejmodernějších staveb svého druhu v
České republice. Stavba má být dokončena v červnu 2011, kdy by se do stanice měla
nastěhovat zvířata ze stávající stanice ve Vlašimi.

Počasí
Leden Na 3 Krále se ochladilo a 7.1. začal padat sníh. Už 9.1. ho bylo opravdu požehnaně a
od té doby ležela sněhová pokrývka nepřetržitě do konce února. 3. února byla po silném
nočním větru dočista zavátá silnice do Vlašimi a cesta do školy a do zaměstnání se pořádně
protáhla. Poslední týden v únoru už
nebyly mrazy, ukázalo se sluníčko,
a tak se sníh začal na slunných
místech rychle ztrácet. Ale byly ho
všude velké hradby, jak se stále
odhrnoval, takže na určitých
místech dlouho vydržel.
Zima byla prostě tuhá, ještě v první
polovině dubna na horách napadlo
za den i čtvrt metru sněhu. V lednu
však nebylo výjimkou ani 35
centimetrů za 24 hodin. Silničáři
přitom
hlásili
nedostatek
posypových materiálů a soli už na
začátku února.
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Začátek jara pak poznamenal popel v ovzduší z islandské sopky Eyjafjallajökul, který
uzavřel vzdušný prostor nad Českem od 16. do 20. dubna. " Stále zůstává otázkou, do jaké
míry oblak sopečného prachu mohl ovlivnit průběh počasí.
První povodně přišly v polovině května na severovýchodě Česka, týden nato zasáhly
intenzivní bouřky a přívalové lijáky kromě severní Moravy i východ Čech. Celkově napršelo
169 procent dlouhodobého srážkového úhrnu. Mimořádně oblačné počasí během letošního
května se projevilo i na velmi nízkém množství sluneční energie, která během tohoto měsíce
dopadla na zemský povrch. Dlouhodobá měření globálního slunečního záření prováděná na
stanicích ČHMÚ ukazují, že se jednalo o nejnižší hodnotu za posledních 50 let. Stručně
řečeno, květen byl velmi nepříjemný, bez sluníčka a každou chvíli pršelo.
Začátek června se opět rozvodnily řeky v povodí Bečvy a Moravy, přívalová povodeň
zasáhla také Kamenici v severních Čechách. Celkem měly záplavy z května a června tři oběti.
Prázdniny byly ve znamení extrémů, zatímco červenec byl mimořádně horký a až polovinu
měsíce stoupaly denní teploty nad 30 stupňů Celsia, v srpnu přišla nejničivější povodeň roku.
Tato velká voda vyplavila i tábor u Kupsova mlýna a tábor musel být evakuován.

V prvním srpnovém týdnu při ní na severu Čech zahynulo pět lidí. Týden nato, 15. srpna,
zasáhla střední Čechy včetně Prahy velmi silná bouřka s kroupami velikosti golfových míčků.
Srpen se stal zajímavým i výskytem dvou potvrzených tornád, poslední srpnový týden
zaznamenali tornádo v Olešnici u Blanska a v Ostravě-Vratimově.
Září přineslo poslední povodňovou vlnu, na konci měsíce se zvedly hladiny řek ve středních a
severních Čechách. Škody po čtyřech povodních a krupobití vyčíslily pojišťovny na pět
miliard korun.
První sníh zaznamenali meteorologové už 30. září v Krkonoších. S podzimními mlhami a
oblačností přišel v říjnu i začátek smogové sezony, na Ostravsku byly překročeny limity pro
polétavý prach více než dvojnásobně. Přestože na horách už ležela koncem října souvislá
sněhová pokrývka, listopad přinesl velmi výrazné oteplení. Ještě v polovině měsíce stoupaly
teploty nad 20 stupňů Celsia, na řadě míst padly teplotní rekordy. Průměrná teplota byla pět
stupňů Celsia, což je 2,3 stupně nad dlouhodobým normálem.
Ale už od 25.11. padá sníh. Nejvíce pak napadlo v týdnu od 29.11. Od listopadu pak leží
nepřetržitě až do poloviny ledna 2011, i přes mírnou oblevu kolem Vánoc.
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Opět dvojčátka
V Pavlovicích se opět narodila dvojčátka. Šťastnými rodiči jsou Šárka a Aleš Kladivovi. Ke
svým dvěma dcerám si pořídili rovnou "páreček". 11. prosince se jim narodil syn Jan a dcera
Libuše. Jenda vážil 3,30 kg a měřil 50 cm. Libuška měřila 49 cm a vážila 2,70 kg přejeme
celé rodince pevné zdraví a hodně radosti.

Bilance obyvatel
K 1.1.2010 žilo v Pavlovicích 190 obyvatel
Zemřeli :

Rybaříková Anežka (25.2.2010)
Vondráková Marie (2.5.2010)

Odstěhovali se /odhlásili se :

Stehlík Martin
Stehlík Tomáš
Pourová Jiřina

Přihlásili se k pobytu:

Čečetka Martin
Brabenec Tomáš
Matlochová Vladimíra
Pistorius Tomáš
Pistoriusová Karolína
Dotlačil Ladislav
Kotrčová Jitka
Kotrč David
Stehlík Martin
Bejčková Denisa
Daněk Patrik
Daněk Patrik
Daňková Marie
Daňková Marie
Daňková Kristýna
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Narodili se:

Geschnabel Daniel (20.3.2010)
Vencel David
(29.3.2010)
Birhanzlová Cornelie (14.6.2010)
Kladiva Jan
(11.12.2010)
Kladivová Libuše
(11.12.2010)

K 31.12.2010 mají Pavlovice 205 obyvatel
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