ZÁCHRANNÁ STANICE PRO ŽIVOČICHY – léčebná část
Léčebná část záchranné stanice vyrostla nedaleko Pavlovic. Její areál se nachází na téměř 4 ha
pozemku 4 km od Vlašimi, asi 1km cesty po odbočce před Pavlovicemi směrem ke mlýnu.
Byla vystavěna v roce 2011 za finanční podpory Operačního programu ministerstva Životního
prostředí, Středočeského kraje, městem Vlašimí a společností Lesy ČR s.p. Jedná se o moderní
„nemocnici“ pro zvířecí pacienty s veterinární ordinací, léčebnými a rozletovými voliérami,
výběhy pro kopytníky, karanténou a s potřebným administrativním a provozním zázemím.
Vyjma dnů otevřených dveří je veřejnosti nepřístupná a slouží výhradně k léčení a rehabilitaci
zvířecích pacientů.

2012
Rok 2012 se udál v rámci tradičních akcí. K mimořádným událostem patří oslava 100.výročí
založení SDH Pavlovice a započetí pravidelných schůzek „mladých hasičů“. Hlavní starost
v obci obstaral návrh společnosti Biostanice Vlašim s.r.o. na výstavbu Bioplynky. Ta by měla
stát vedle Záchranné stanice pro živočichy, asi 1,5 km od vesnice. Tento návrh občané i
zastupitelstvo odmítli podpořit a postavili se zásadně proti.

Čarodějnice
Proběhly v tradiční podobě u hasičárny.

Oslava dne matek
Na neděli 13. 5. Nachystala p. Michala Bendová s dětmi oslavu dne matek. Před hasičskou
zbrojnicí předvedly děti maminkám a všem přítomným krátké pásmo písniček a básniček. Pěkná

byla i pohádka „O 12 měsíčkách“, kde si každé dítě zahrálo alespoň malou roli. Na závěr děti
maminkám poděkovaly vlastnoručně vyrobenou kytičkou.

Oslava dne dětí a závěr školního roku - 24.6.
Den dětí si náležitě užily všechny děti. Byly přichystané zajímavé soutěže na hřišti, malovalo se
na obličej a největším zpestřením byly ukázka hasičské techniky, kdy si děti mohly sami
vyzkoušet, že zkrotit hasičskou stříkačku není žádná legrace. Akce byla zároveň jakýmsi
náborem do družstva malých hasičů, které se od září začalo pravidelně scházet.

Okrsková soutěž v hasičském sportu při příležitosti 100 let od založení
SDH Pavlovice
Dne 19. května 2012 se uskutečnila od 12 hodin okrsková soutěž v požárním sportu, která byla
zároveň 1. kolem postupové soutěže Mistrovství České Republiky v požárním sportu. Tato
soutěž byla pořádána u příležitosti výročí 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce
Pavlovice.

Dne 1. září 2012 proběhla oslava 100 let od založení Sboru dobrovolných
hasičů Pavlovice.
Program:
14:00 Slavnostní nástup sboru u hasičské zbrojnice, vyznamenání členů, připomenutí historie
sboru
14:45 Kladení věnce u památníku padlých
15:00 mše svatá, během mše svěcení nové hasičské zástavy
16:00 Ukázka zásahu HZS Vlašim u dopravní nehody, prohlídka současné techniky
16:30 Pohoštění a volná zábava
19:00 Taneční zábava
K tanci a poslechu hrála kapela ŠAKALÍ DECH.

Mladí hasiči Pavlovice
V roce 2012 proběhlo v Pavlovicích sté výročí založení sboru dobrovolných hasičů a následně na
to se při této příležitosti konala hasičská soutěž v Kladrubech, na které se podařilo sboru vydělat
nějaké peníze. Protože máme v Pavlovicích čím dál více dětí, přišel nápad, že je třeba s dětmi
začít nějakým způsobem pracovat, že je možné využít jejich volný čas k zajímavějším a pro
život významnějším činnostem, než je sezení u televize a počítačů. A tak SDH Pavlovice po
vydařeném programu v roce 2012 rozhodlo, že pod vedením Pavla Musila a Michaly Bendové
založí „Mladé hasiče“.
Do kroužku se přihlásilo 15 dětí ve věku od 6 do 15 let. Schází se každý týden v pátek a už se
podařilo s dětmi udělat velký kus práce.
Pro děti zorganizovali třídenní soustředění v chatové osadě Pod Hradem nedaleko Zruče nad
Sázavou. Dětem se tam velice líbilo, podnikli výlet na Stvořidla kolem řeky Sázavy, večer se na
stezce odvahy poprali se strachem a každý den dopoledne i odpoledne trénovali hasičské
dovednosti

Boj proti Bioplynce
Celkem poklidné žití v obci narušily zprávy a informace o plánované stavbě Bioplynové stanice
u Vlašimi, potažmo spíše u Pavlovic. Stavba byla plánovaná vlevo od cesty z Pavlovic ke
Kupsovu mlýnu.
Starosta obce se ohradil na Městském úřadě ve Vlašimi, že obec nebyla o stavbě informovaná a
nikdo s obcí nejednal, zda se stavbou souhlasí. Stavba měla sice stát na pozemku v katastru
Vlašimi, ale na jeho východním okraji směrem k Pavlovicím. Stejně tak příjezdová cesta
k plánovanému objektu patří k Pavlovicím.
Z počátku se zdálo, že je všechna snaha marná. Město Vlašim nechápalo naše nesouhlasné
stanovisko, s tím, že stavba i následný provoz Biostanice obec nijak nezatíží a že se není čeho
bát. Starosta Vlašimi L. Jeništa, dále J. Zmeškalová (z oboru ŽP MěÚ Vlašim), pan Holub
(Biostanice Vlašim s.r.o.) se dokonce na pozvání starosty Pavlovic dostavili do Pavlovic na
veřejnou schůzi a měli snahu přesvědčit obyvatele obce o důležitosti a bezpečnosti stavby. Jejich
jednání nebylo přesvědčivé.
Starosta se nedal a vstoupil do dalšího jednání. Nejprve oslovil zastupitelstvo Města Vlašimi, pak
vystoupil na jejím zasedání…
Uvádím část dopisu, který byl adresovaný vlašimskému zastupitelstvu:
„….Prosím o zváţení, zda Vlašim potřebuje takovéto zařízení, odkud a jaké bude zpracovávat
suroviny. Jenom pro představu, denní spotřeba surovin je 120 tun, coţ představuje 20 běţných
nákladních aut o nosnosti 6 tun, nebo 6 kamionů o nosnosti 20 tun.

Tento záměr neblaze ovlivní ţivot nejen našich občanů, ale i občanů Vlašimi. Pavlovičtí vyjádřili
svůj odpor ke stavbě BPS jiţ několikrát. Jak se k tomu staví Vlašimáci? Ţijí v domnění, ţe se jich
to netýká? Nebo o tom nevědí? Osobně si myslím, ţe BPS ovlivní ţivot kaţdého z nás.
Naše argumenty proti stavbě BPS jsou tyto:
Na území ORP Vlašim jsou v provozu 2 bioplynové stanice. Rabbit Trhový Štěpánov a
Zemědělské druţstvo Čechtice, které se potýkají s nedostatkem surovin pro kvasný proces
v bioplynce (Čechtičtí vozí kukuřici z Radošovic Lukavce …..). V této situaci má tady vznikat
nová BPS, která ke svému provozu bude potřebovat obrovské mnoţství surovin. (celkem 44 000
t/rok). Lze předpokládat, ţe bude problém zajistit v průběhu celého roku suroviny v optimálním
poměru (lihovarnické výpalky, brambory, siláţ, jateční odpad,…)
Nikdo neřeší, kde budou tyto suroviny brát, kdyţ ani stávající bioplynky nemají vstupy. Nabízí se
odpověď: Budou to odpady z Německa, Rakouska? Nebo co a odkud se bude zpracovávat? Jaké
budou přepravní vzdálenosti?
Další problém nastane se vzniklým odpadem – digestátem. Jeho plynulý odvoz je váţný problém,
neboť vzniklý odpad potřebuje plochu k likvidaci cca 1400 ha půdy. Vzhledem k tomu, ţe digestát
se musí bezprostředně po naveţení na pole zaorat, lze ho fakticky vyváţet jen malou část roku.
Takţe aplikovat digestát lze na pole s obilím pouze po sklizni slámy, před podmítkou, coţ je cca
14 dní. Po bramborách a kukuřici aţ od konce září do konce roku. Kam tedy s tímto odpadem?
ROLS Pavlovice o digestát nemá zájem, od Pavlovic směrem k Ţelivce nelze aplikovat – je tu
ochranné pásmo vodního zdroje Ţelivka, který zásobuje pitnou vodou mimo Prahy 2 kraje Středočeský a Vysočinu, m.j. i Vlašim a Pavlovice. Z toho logicky plyne, ţe se bude vozit
především přes Vlašim.
Velký problém vidím v tom, ţe podle struktury vstupů lze očekávat, ţe vzniklý digestát bude
kyselý, bude tedy rozpouštět ţiviny obsaţené v půdě a tím ji bude ochuzovat, poškozovat, ne
obohacovat. Který dobrý hospodář si toto pustí na pole?
Není řešen krátkodobý ani dlouhodobý vliv na zdraví lidí v okolí aplikace digestátu v souvislosti
s ohroţením spodních vod. Vůbec nemluvím o zbytečné dopravní zátěţi pro Vlašim a Pavlovice.
Pokud by totiţ měla BPS přispět k ekologizaci ţivotního prostředí, měla by stát v areálu
zemědělského druţstva, aby doprava byla minimální. Vyvstává otázka: Potřebuje Vlašim BPS?
Jaký zlomek její kapacity je schopná naplnit? Dle mého názoru ani celé ORP Vlašim ji
nepotřebuje a ani není schopno ji naplnit surovinami. Jaký tedy bude efekt kromě nárůstu
dopravy a rizika zápachu? Co tedy s tím? Všichni víme, jak vypadá situace ve Vlašimi u jatek.
Vše je v pořádku, ale bydlet bych tam kvůli zápachu nechtěl.

Myslím, ţe pokud má být něco ekologické, musí to být ekologické jako celek. Doprava surovin ke
zpracování 40 km a více vytvoří více zplodin, neţ by vzniklo běţnou aplikací do půdy v místě
původu. Kaţdý člověk by se měl chovat k přírodě šetrně, neboť co jednou pokazíme, budou muset
naše děti pracně a draze napravovat. Obilí, kukuřice, brambory patří do ţlabu dobytka a ne
k nerentabilní výrobě energie. Nehledě na to, ţe pěstování kukuřice jako takové je
problematické. Naše Podblanicko je kopcovité a kukuřice není stabilizační rostlina. Způsobuje
splachy ornice, půdní erozi.
Z tohoto důvodu nelze výstavbu BPS Vlašim vnímat jako ekologicky prospěšnou stavbu.
Dalším paradoxem je, ţe stávající provozovatelé, aby udrţeli BPS, musí často sniţovat stavy
skotu, aby měli palivo právě pro BPS. Zde je okamţik, kdy to zaplatíme BPS podruhé – sniţování
stavu skotu = draţší maso, ale i mléko. Opravdu chceme jít touto cestou, nebo jiţ konečně zvítězí
zdravý rozum nad zájmy několika parazitů v naší společnosti na úkor ostatních?
Do dnešního dne mi nebylo zodpovězeno, kde bude BPS brát suroviny a kam bude vozit vzniklý
digestát – kejdu, která se musí vozit na pole a bezprostředně po aplikaci zaorat. ROLS Pavlovice
se odmítá zaprodat ke spolupráci s takovýmto pochybným podnikem. Z toho logicky plyne, ţe se
většina odpadu do BPS a následně z ní bude vozit právě pod Vašimi okny naším krásným
Podblanickem a Vlašimí. Pokud je mi známo, tak spolupráci bioplynce přislíbilo Druţstvo
Domašín a Ovčíny, coţ je západně od Vlašimi. To znamená po směru větru na Vlašim. Vyvstává
tak otázka: Proč si zadělávat na problém s faktickým zdrojem znečištění ţivotního prostředí,
které přinese zisk několika jednotlivcům, ale omezí a ohrozí minimálně 10 000 obyvatel?
Já osobně a celé naše zastupitelstvo jsme jednoznačně proti výstavbě BPS Vlašim a apelujeme
na Vás při projednávání této záleţitosti. Pevně věřím, ţe budete rozhodovat podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí a pozemek pro stavbu BPS neprodáte. Přeji Vám ve Vaší práci
mnoho úspěchů a upřímně se raduji z toho, jak Vlašim v posledních letech krásní přímo před
očima. Nedovolte, aby tento trend někdo pokazil.“
Starosta obce
Starosta dále zaslal své nesouhlasné stanovisko i na Krajský úřad, obor životního prostředí.
V podstatě udal, že zpráva vypracovaná ke stavbě a provozu Bioplynky je nedořešená a poukázal
na řadu nesrovnalostí, které se ve zprávě nacházely. S ohledem na tuto skutečnost Krajský úřad
vyzval firmu, která o stavbu usilovala, aby přepracovala a doplnila tyto nedostatečnosti.
Proti stavbě Bioplynky vystoupil starosta osobně i několikrát v tisku a byly vytištěny letáky,
které byly ve Vlašimi k dispozici a informovali většinou udivené a nic netušící vlašimáky o
zamýšlené stavbě.
Obyvatelé Pavlovic také podepsali petici proti stavbě Bioplynky. Přidali se k nim i obyvatelé
Kladrub.

Oprava asfaltů ve vsi

Je vidět, ţe takhle porušenou vozovku dá práci dát znovu do pořádku.
Máme ve vsi vodovod a kanalizaci. S ohledem na omezené finanční prostředky ale nebylo
možné společně s akcí provést i opravu porušených asfaltových povrchů (byly porušeny při
stavbě kanalizace). Povrch hlavní silnice byl opraven v roce 2010 při stavbě kanalizace, ale na
místní cesty tedy došlo až v srpnu 2012, opravu prováděly Technické služby Vlašim. Nový
asfaltový povrch byl položen na návsích, a potom cesta od spodní autobusové zastávky vlevo až
k Dvořákovým a vpravo až panu Černému.
Byla osazena odvodňovací koryta v problémových částech obce – na návsích a u pana Černého.

Vodovod a kanalizace
Ke kanalizaci je připojeno cca 195 obyvatel a čističkou proteče denně cca 15m3 splašků.
Vodu z obecního vodovodu odebírá 52 domácností.

Počasí
Teplotní statistiky
Průměrná roční teplota: 11.94°C tj 1.15°C teplotně nad průměrem.
Počet arktických dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad -10 °C) - celkem 0 dní.
Počet ledových dní (dní kdy max. teplota nevystoupila nad bod mrazu) - celkem 18 dní.
Počet mrazových dní (dní kdy minimální teplota poklesla pod bod mrazu) - celkem 78 dní.

Počet jarních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 20 °C) - celkem 168 dní.
Počet letních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 25 °C) - celkem 112 dní.
Počet tropických dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 30 °C) - celkem 59 dní.
Počet tropických nocí (nocí kdy minimální teplota nepoklesla pod 20 °C) - celkem 2 dní.
Teplotní zajímavosti
18.3.2012 - první den v roce kdy teplota vystoupila nad 20 °C.
27.4.2012 - první den v roce kdy teplota vystoupila nad 25 °C.
28.4.2012 - první den v roce kdy teplota vystoupila nad 30 °C.
14.2.2012 - poslední den zimy 2012 s celodenním mrazem.
18.5.2012 - poslední den zimy 2012 kdy teplota poklesla pod bod mrazu.
Měsíční statistiky
Nejchladnější/nejteplejší dny v roce 2012

Datum

Průměrná
teplota

Datum

Průměrná
teplota

3.2.2012
2.2.2012
6.2.2012
4.2.2012
5.2.2012

-13.97 °C
-13.19 °C
-12.96 °C
-12.85 °C
-11.76 °C

1.7.2012
30.6.2012
5.7.2012
6.8.2012
3.7.2012

30.14 °C
28.55 °C
28.04 °C
27.79 °C
27.76 °C

Leden – teplý, kolem nuly, koncem ledna ochlazení . (Nejnižší a nejvyšší teplota v lednu 8,6;13,6)
Únor - celý únor mráz (-8,7; 12,7)
Březen – (-8,5;22,1)
Duben – po 20. dubnu teplota prudce stoupá (-2,7;32,1 – 30.4.2013)
Květen – (-2;34,6) mrazíky přišly 18.5., kdy už je opravdu nikdo nečekal a hodně úrody a
ovocných stromů pomrzlo. Prvního a druhého byly teploty rekordní – letní . Po 20. květnu
teploty mezi 20-30°C.
Červen – (5,4 -37,7 – 30.6.2013) Velmi časté srážky a bouřky
Červenec – (9,6 – 38,4 – 6.7.2012) Hodně srážek do poloviny měsíce bouřky téměř denně.
Srpen – (9,0 – 39,8 – 20.8.2012)
Září – (1,9 – 32,7) Začalo velmi teple, ale kolem 12.září se na pár dní prudce ochladilo, a to
v celé Evropě. V Chorvatsku např. napadl na horách sníh.
Říjen – (-5,1; 28,1 to ještě 6.10!!!)
Listopad – (-2,5; 15,8)
Prosinec – sníh napadl kolem poloviny prosince, ale vánoce už opět bez sněhu

Bilance obyvatel
K 1.1.2012 bylo 214 obyvatel
Narodili se:

Dvořák Jiří + Antonín (31.1.)
Musil Lukáš (23.6.)

Přihlásili k pobytu:

Kučerová Petra
Břevnovská Natálie,
Laboudová Jana

Odhlásili se: Filip Petr
Vošický Jan
Vošický Tomáš
Zemřel : Kramář Jiří

K 31.12.2012 je to 216 obyvatel.

