2011
Druhá etapa vodovodu a kanalizace
Největší akcí roku 2011 byla výstavba 2.etapy vodovodu a kanalizace. Stavbu provázely
komplikacemi v podobě tvrdého skalnatého podloží. Největším oříškem byl úsek u Pokorných, kde
měl být původně podvrt, ale nakonec se muselo hrabat a používat zbíječky v hloubkách cca 4,5
metru. Tato hloubka byla proto, aby se nemusely dělat přečerpávací stanice a kanalizace mohla téct
samospádem. Další komplikací byla bezprostřední blízkost rybníka, s ohledem na spodní vody. Akce
byla dokončena v řádném termínu 30. Září a následně proběhlo kolaudační řízení. V rámci obou etap
bylo prostavěno 24,7 mil Kč oproti plánovaným 26,6 mil. Z toho je zaplaceno 18,7 mil, obec tudíž
dluží firmě Syner 6 mil Kč. Obec je schopná zaplatit cca 1,5 mil, z toho plyne, že je třeba zajistit cca
4,5 mil. Tuto částku obec zaplatí buď z dotace nebo si budeme muset vzít úvěr. V současné době je
připojeno cca 190 obyvatel a čističkou proteče denně cca 15 m3 splašků.
5.10.2011 se obec Pavlovice rozloučila se
stavební firmou Syner. Na pozdní
odpoledne byli pozváni obyvatelé Pavlovic
do hospody u Pepíčka na guláš a pivo. Na
přátelské posezení ale moc pavlováků
nedorazilo

Vlastní provoz ČOV a vodovodu (obstarává pan Václav Daněk)
Za rok 2011 proteklo cca 5500 m3 a náklady byly 122 tis. Na stočném se vybralo 108 tis.
(obsluha 38830, el. Energie 30639, rozbory a odvoz kalu 35 000, servis 15000). Vodu z obecního
vodovodu má připojenou 23 domácností. Pravidelně se provádí rozbory vody, (požadavek hygieny)
které vyjdou ročně na 14000 Kč.
Vodné bylo stanoveno 30 Kč/m3
Stočné :
1000 Kč/osobu/rok pro trvale obydlené objekty
1000 Kč/objekt/rok pro rekreační objekty.

Další akcí byla cesta do Doubků, která byla zcela hrazena z účelové dotace středočeského kraje (3,7
mil) a už zde byla kontrola na tuto komunikaci s výsledkem bez závad

Menší, ale významnou akcí bylo zastřešení ČOV, které probíhalo svépomocí (50000 materiál + 11700
mzdy).
Nepodařilo se zajistit dotaci, ani na kanalizaci, ani na chodník. V minulém roce bylo podáno 1423
žádostí a uspělo pouze 116. Situace se tady přiostřuje s postupem krize.
V průběhu roku byla provedena kontrola čerpání dotačních peněz z Mze, kontrola čerpání dotačních
peněz z kraje a finanční audit. Všechny kontroly proběhly s výsledkem – bez závad.

V roce 2011 proběhly pravidelné akce v obci.
Byla to Tříkrálová sbírka- 3 králové chodili po
vsi v tradičním složení a vybrali na konto ČKCH
4.408 Kč. Přispěli tak k balíku 350.958 Kč, které
se vybrali v celé Vlašimské oblasti.

Dále se konala veřejná schůze zastupitelstva s občany,
pálení čarodějnice
a stavění Máje. Máj se stavěla opět s pomocí těžké
techniky. Dospěláci postávali v hloučcích, ale děti se držely
pohromadě.

(zleva: Eliška Němcová, ? Mája Selingrová, Honzík Čadil, David Vojta, Hanka Vojtová, Zuzka Čadilová,
Honzík s maminkou od Švejdů, Anička Kladivová, Kristýna Pessrová, Majda Dufalová, Tadeáš
Hlaváček, Martin Cettl, Jára Pessrů, Tomáš Pistorius, Eliška Kladivová, Kája Domin, Aneta Musilová,
Terezka Jalovecká)
Pavlovické posvícení se mší svatou
Mši svatou sloužil nový kaplan Martin
Sklenář. Po mši udílel zúčastněným
novokněžské požehnání.

Program pro děti nachystán nebyl, ale děti si užívaly
už jen toho, že se jich sešlo hodně dohromady a
hrály si společně na hřišti.

Na podzim paní Míša Bendová opět nachystala lampionový průvod dětí.
6 prosince pak byla Mikulášská besídka v Hostinci u Pepíčka.

Školáci – ve školním roce 2011-2012 nastoupilo do školy celkem 7 prvňáčků. Většina se jich sešla
v 1.B na Sídlišti ve Vlašimi (Magdaléna Dufalová, Aneta Musilová, Anna Kladivová, Ondřej Birhanzl
Martin Cettl). Další pak zahájili školní docházku ve Štěpánově (Tadeáš Hlaváček) a na Vorlině
( Markéta Selingrová)

18. prosince 2011
zemřel bývalý český prezident Václav Havel ve věku 75 let
Byl spisovatelem, předním disidentem, prezidentem Československa, prezidentem České republiky a
především velkým Evropanem, přesvědčeným demokratem, který naši zemi nespatřoval pouze jako
most mezi Západem a Východem, ale jako součást Evropy a západní kultury se všemi přednostmi i
závazky. Zároveň se cítil být občanem celého světa a citlivě vnímal svou zodpovědnost za jeho vývoj.
Byl státníkem s vizí, která přesahovala horizonty volebních kampaní i národní hranice naší země.

Veřejnost již v neděli spontánně uctila památku zesnulého prezidenta Havla. Pietní shromáždění se
konala v Praze na Václavském náměstí, ale i na jiných místech. Na pražském Václavském náměstí se v
neděli večer sešly na krátkém shromáždění stovky lidí, aby uctily památku zemřelého exprezidenta.
Po celé zemi se zároveň v 18 hodin rozezněly zvony kostelů a kaplí.Lidé na náměstí zapalovali svíčky
na podstavci sochy svatého Václava.
Rakev s jeho ostatky pak byla v pondělí a v úterý vystavena v duchovním centru Pražská křižovatka,
kam mu nosily květiny a přišly se s ním rozloučit tisíce lidí.
Tisícové zástupy doprovodily exprezidenta ve středu i na jeho cestě z tohoto odsvěceného kostela ve
středu Prahy na Hrad, kde se konal vojenský ceremoniál. Do čtvrtka se památce první polistopadové
hlavy státu mohli ve Vladislavském sále poklonit další zájemci. V pátek následoval státní pohřeb s
církevním obřadem. Zádušní mši v katedrále, na kterou dorazily desítky státníků a stovky dalších
hostů, zahájila minuta ticha. Po celé zemi se nesl hlas kostelních zvonů, na mnoha místech zněly
sirény.
Vynesení rakve s prezidentovými ostatky z katedrály předcházela státní hymna, do jejíchž tónů vojáci
vystřelili 21 čestných salv z děl umístěných na Petříně.
Smuteční týden uzavřel soukromý obřad v krematoriu ve Strašnicích.
Urna byja uložena do rodinné hrobky Havlových na pražském Vinohradském hřbitově.
Obřadem vyvrcholil třídenní státní smutek. Přicestovalo na něj téměř pět desítek zahraničních
delegací, mimo jiné 15 prezidentů. Obřadu byli přítomni například ministryně zahraničí USA Hillary
Clintonová, bývalý prezident a její manžel Bill Clinton, britský premiér David Cameron nebo
francouzský prezident Nicolas Sarkozy.
Vedle kázání pražského arcibiskupa Dominika Duky přítomní vyslechli i poselství papeže Benedikta
XVI., které přednesl jeho vyslanec Giovanni Coppa, a projevy prezidenta Václava Klause, ministra
zahraničí Karla Schwarzenberga a bývalé šéfky americké diplomacie Madeleine Albrightové.
Podle prezidenta Klause sice se zesnulým Havlem mnohé odchází, neodchází s ním však myšlenka, že
za svobodu stojí za to přinášet oběti. Schwarzenberg slíbil, že on i jiní budou dál usilovat o pravdu a
lásku, o něž se zesnulý Havel snažil. Podle Albrightové byl málokdo víc Čechem než zesnulý prezident,
který patřil k nejrespektovanějším mužům planety.

Počasí
Leden – mírně sněhu, kolem 10.1. oblenva, jarní vzduch, teploty kolem 10°C. Po 20.1. návrat zimy,
sníh, mrazíky.
Únor – 7.2. obleva, po 20. Únoru mrazy až -10°C. Poslední únorový den nástup jara
Březen – 15-20°C
Duben – klasické dubnové počasí
Květen – jarní bouřka 2.5., 5.5. mrazík až minus 8°C, zmrzly ovocné stromy, které měly bohatě
nasazeno. Slunné teplé počasí, vystřídalo deštivo. Konec května opět velmi teplo
Červen – teplé, neurčité počasí
Červenec – teplo kolem 20°, často srážky, bouřky
Srpen – začátek srpna nástup letních teplot, časté srážky, kolem 20.8. tropické teploty,
Září- teplé, slunečné
Říjen- 3.10. naměřeno 27°C
Listopad – nejsušší měsíc za řadu uplynulých let, teploty do 10 stupňů. 14.11. až kolem 16°C. koncem
listopadu teploty spadly na nulu.
Prosinec – rozpačitý, žádná zima. 21.12. pohřeb Václava Havla – smuteční, uplakané počasí. 22.12.
napadly 2cm sněhu, který ale rychle roztál.
Bilance obyvatel
K 1.1.2011 bylo v Pavlovicích 205 obyvatel.
Přihlásili se k pobytu: (+14) Daňkovi (Milan a Milena)
Daňek Pavel
Jirákovi (Luděk, Erika, Nikol, Lucie)
Zadražilová Jitka,
Selingr Martin,
Selingr Filip
Dominovi (Karel, Dana, Karel)
Vošický Tomáš
Zemřel: (-1) Brabenec Ladislav (13.6.2011)
Odhlásili se: (-4) Tesárková Zuzana(Hrazdírová)
Selingrová Nikola
Selingrová Vanesa
Selingrová Veronika
Tesárkovi chystali opět svatbu. Zuzce to moc slušelo. A přesto, že svatba byla 16.dubna, sluníčko se
snažilo, jak mohlo.

K 31.12.2011 mají Pavlovice 214 obyvatel.

