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Požehnání do nového roku opět přišli popřát 3 Králové 

 

 

Tříkrálová sbírka – Vlašim a okolí 367 096 Kč, Pavlovice 4554 Kč 

Co nového se v obci pořídilo 

V posledních letech došlo k velkému nárůstu provozu v obci. Vzhledem k častým uzávěrám 

dálnice a navigačním systémům v autech si mnoho řidičů nákladních aut a kamionů 

zkracovalo cestu z dálnice do Vlašimi přes Pavlovice. Komunikace nebyla rozhodně stavěná 

na takovýto provoz nejen konstrukcí, ale ani šířkou. Z toho důvodu starosta obce požádal o 

povolení zákazu průjezdu nákladních aut obcí. Byla proto povolena přechodná úprava. Na 

základě vyhodnocení tříměsíčního omezeného provozu pak bude rozhodnuto dále. 

Od 1.3.2013 došlo k omezení nákladní dopravy v obci. Před touto změnou projíždělo obcí 

denně 40-50 nákladních aut. Díky úpravě v dopravním značení to bylo 5-8 náklaďáků denně. 

Na základě tohoto podstatného snížení průjezdu obcí, zvýšení bezpečnosti chodců a plynulosti 

provozu bylo povoleno trvalé omezení provozu nákladní dopravy obcí. 



Lávka pro bezpečnější chůzi 

Silnice v obci byla poměrně úzká 4,50 - 4,80 m, v současné době je pro obousměrný provoz 

požadovaná šířka 6,00 m. Kromě toho, že provoz na silnici byl z obou stran dost hustý, 

musely se sem ještě vejít bezpečně ?? chodci, děti, maminky s kočárky. Nejkrizovější byla 

situace na úzkém můstku u dětského hřiště, na který se nevejdou ani 2 osobní auta vedla sebe. 

Natož rozdováděné a pobíhající děti. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o vybudování lávky přes potok a navazující část chodníku 

směrem na náves. Po zdlouhavých jednáních na úřadech se mohlo v srpnu začít budovat.  

 

 



 

 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 
 

Počítá se s tím, že výstavba chodníku v obci bude pokračovat v následujícím roce.   

 

Úpravy asfaltových povrchů 

Od hlavní silnice do návsí kolem Dotlačilů podél kapličky, příjezd k Rybaříkovi, od 

Dvořákových ke Standovi Vondrákovi, včetně bezpečnostní požární otočky u Musilů. Dále 

cesta od Hašků směrem k Maťhovům. Byl také vyasfaltován prostor před hasičárnou. 



 

Vzhledem k tomu, že Pavlovice jsou na kopci, dělá velké starosti dešťová voda a její odtok. 

Voda při deštích tekla celou obcí po silnici. Proto došlo k vybudování vpustí do stávající 

dešťové kanalizace u Königa, Šimánků, V. Daňka. Dodělala se také chybějící část kanalizace 

od Šimánků k Vondrákům, podél  Horákových, včetně  2 nových vpustí. 

 

Zumba 

Děvčata z prvního stupně ZŠ se schází od září v hasičské zbrojnici pravidelně každou sobotu 

odpoledne. Jejich společným zájmem je ZUMBA !! Tancují na moderní písničky pod 

vedením Elišky Kladivové, Adély Bendové a Báry Musilové.  

 

 

Nenápadný spoluobčan Eduard Čečetka 

Většina z nás zná pana Eduarda Čečetku jako pracovitého tesaře a zedníka, který je ochotný 

kdykoli a komukoli pomoci. Nikdo z nás však neví, jaké poklady skrývá jeho chaloupka pod 

kopcem. Při náhodném jednání s panem Čečetkou objevil starosta obce krásné prostory v jeho 

původní stodole a řadu zajímavých výtvarných prací. Pan Čečetka ve své skromnosti se 

ostýchal tuto krásu ukázat. Přesto starosta kontaktoval významného malíře Podblanicka a 

vedoucího Podblanické galerie ve Vlašimi, pana Stanislava Příhodu. Následovala schůzka 

v přátelském duchu a pan Čečetka se rázem dostal na stránky regionálního časopisu Pod 

Blaníkem 1/2013. 

 



 





 
 



 
 

  



Boj o bioplynku 

A je to tady zase. Po loňské porážce od pavlováků se firma Biostanice Vlašim rozhodla opět 

podat žádost o stavbu. Naše snaha zastavit výstavbu bioplynky u Pavlovic však stále trvá a  

zatím se v boji daří. Jak se psalo v Jiskře: 

„Krajští radní nyní udělali obyvatelům Pavlovic u Vlašimi velkou radost, zamítli totiž 

výstavbu bioplynové stanice. Krajským úředníkům se nelíbilo především nevhodné řešení 

dopravy, zajištění surovin a samozřejmě i odpor místních obyvatel“ (Jiskra 2013). 

Benešovský deník 12.7.2013 

Zastupitelé kraje vystavili bioplynce u Pavlovic 

stopku  

Pavlovice – Oddechnout si zatím mohou lidé v Pavlovicích na Vlašimsku. Krajští radní při 

projednávání dokumentace výstavby blízké bioplynové stanice k ní vydali nesouhlasné 

stanovisko. Důvodem, proč výstavbu stanice zamítli, bylo hlavně problémové zajištění 

vstupních surovin, nevhodné řešení dopravy i odpor místní veřejnosti. 

 

Bioplynová stanice v Přibyšicích.Autor: Zdeněk Kellner 

http://benesovsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=pribysice-skladka-20


„Rozhodnutí zastupitelstva kraje samozřejmě vítáme," potvrdil pavlovický starosta Jan 

Dufala s tím, že ani řešení rozvozu a ukládání odpadních látek z bioplyny nebylo z hlediska 

lidí a krajiny Podblanicka vůbec šťastné. Problematické by bylo i z pohledu obyvatel Vlašimi, 

kudy by auta s odpadním digestátem většinou projížděla. 

Starosta Pavlovic je rád, že krajští zastupitelé přihlédli i k vyjádřeným projevům nesouhlasu 

drtivé většiny obyvatel Pavlovic. Ti svůj ho projevili podpisem petice. 

„Nechci posuzovat serióznost firmy, která chce bioplynovou stanici postavit a provozovat, ale 

domnívám se že pro Vlašim nemůže být partnerem eseróčko, které ručí dvě stě tisíci korunami 

základního jmění," míní Dufala. „V okamžiku, kdy se něco přihodí, může kdokoliv vyměřit 

jakoukoliv pokutu, ale eseróčko skončí a nikdo si na něm nic nevezme, než jen těch dvě stě 

tisíc," připomněl. 

V případě, že by byla bioplynová stanice postavena a zahájila provoz, třetina vyrobeného 

plynu by byla spotřebována přímo na Vlašimsku. Výhodnější cenu energií by tak získala 

Vlašim na vytápění dostavovaného zimního stadionu v areálu Na Lukách. 

Zástupci vedení města proto ještě před nedávnem výstavbu bioplynové stanice poblíž Pavlovic 

hájili. 

„Ty tři auta denně navíc ani nikdo nemůže zaznamenat. Vždyť kolem Pavlovic projede tisíce 

aut denně," shodil problém dopravy materiálu do stanice a rozvozu odpadu vlašimský 

starosta Luděk Jeništa s tím, že původně zamýšlená dvoumagawatová stanice byla firmou už 

redukována na čtvrtinový výkon. 

„Ze tří cisteren s digestátem projede Vlašimí tak jedna cisterna, ostatní se centru vyhnou," 

tvrdí Luděk Jeništa. 

V okolí Vlašimi už fungují dvě bioplynové stanice a vybudovat další se může z hlediska jeho 

obslužnosti jevit jako neekonomické a pro přírodu a obyvatele zátěžové. 

Vlašimský starosta však podle vlastních slov nemá možnost, jak stavebníkovi nařídit, aby 

změnil své rozhodnutí vystavět a provozovat bioplynovou stanici. 

„My jsme neměli jiné plochy pro průmyslovou zónu, než u Pavlovic. Je tam spousta hektarů 

volných a může tam přijít další firma, jen musí splnit všechny normy a podmínky," dodal 

starosta s tím, že proto město zvolilo právě tuto lokalitu, která je více než kilometr od prvních 

domů v nejbližší obci. 

 „Už stávající, povolené a fungující bioplynové stanice mají problém čím je nakrmit, ale 

myslet si o tom jestli postavit další stanici, můžeme, co chceme. Ten, kdo povoluje zařízení 

k nakládání s odpady, a to bioplynová stanice je, je Krajský úřad. Takže úřad kraje by měl 

v rámci své koncepce rozhodnout o tom kolik takovýchto zařízení pro nakládání s bioodpady 

schválí, včetně jejich provozního řádů," doplnila vedoucí odboru životního prostředí 

vlašimské radnice Jana Zmeškalová. 

                                                                                                              KAREL CHLUMEC 

 

 

 

 

 

 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89943&idc=112879&ids=515&idp=86222&url=http%3A%2F%2Fwww.zivefirmy.cz


Muzika na posvícení – 8.9.  

Přestože posvícení připadlo na 1.9.,slavilo se až osmého, protože byla objednaná pořádná 

muzika.  Byla to osvědčená skupina Šakalí dech a přilákala na louku k hasičárně nejen místní 

obyvatele, ale i návštěvníky z okolí.  Na parketu byly vidět všechny generace a dostatečně se 

vyřádili i ti nejmladší. Občerstvovací stánky prodávaly vše potřebné k udržení dobré nálady. 

 

 

 

 

Mladí hasiči 

V květnu letošního roku jsme se s dětmi byli podívat na hasičské závody ve městě Sedlec 

Prčice, abychom věděli, co nás čeká a jestli jsme připraveni zúčastnit se podzimní hry 

Plamen. 

 

 

My, jako vedoucí kroužku Mladých hasičů (P. Musil a M. Bendová), jsme se  zúčastnili 

podzimního školení vedoucích mladých hasičů v Kondraci 14. 9. 2013. Zde jsme se naučili, 

jak dětem co nejlépe pomoci v tréninku na hru Plamen. Trénovali jsme s dětmi poctivě, aby 

nebyly zaskočeny a byly dobře připraveny. Děti zkoušely střílet ze vzduchovek, musely 

přesně ovládat topografické značky, vázat uzly, znát hasební prostředky, zdravovědu a práci s 

buzolou. Za nás vedoucí musím říci, že naše děti jsou opravdu velmi šikovné a jsme na ně 

velmi pyšní. 

A teď to nejdůležitější, 12. 10. 2013 jsme se zúčastnili podzimního kola hry Plamen ve dvou 

disciplínách a to v požárnické všestrannosti a štafety požárních dvojic v Jizbici u Čechtic. V 

kroužku je nyní přihlášeno 18 dětí. Na naše první hasičské závody s námi jelo 15 dětí, 

přihlásit se a soutěžit smělo jen 10 hasičů, ostatní svým kamarádům fandily a povzbuzovaly 



je. Z dvanácti přihlášených týmů se naši malí hasiči umístili na krásném druhém místě. Což 

nás všechny moc potěšilo a těšíme se na další naše úspěchy. 

 

 

 

 

Zmizela nebezpečná a strašidelná stavba ve vesnici 

Na jaře roku 2013 byl prodán v exekuci bývalý starý mlýn, kde do roku 2008 bydlela paní 

Kněžíková. 



 



 

 



 

 



 



 



Nemovitost i s okolními pozemky zakoupil pan Petr Korbel a na podzim se pustil do likvidace 

stávající stavby, která už byla v havarijním stavu a postupně se rozpadala. Najaté firmy okolí 

mlýna svědomitě vyčistily a rázem se tu otevřel úplně nový pohled na údolíčko s potokem, 

který vytéká z Doubí.  

 

Počasí   

Leden – zima jaksepatří, po začátku ledna napadla fůra sněhu, mráz kolem 20°C, ale po 20. 

začala obleva a během týdne bylo po sněhu. Teplo 

Únor, březen vytrvalá, vlezlá zima, stále noční mrazy až do 7.4. 

Během zimy se velmi sporadicky objevovalo sluníčko. Téměř celý únor a březen zataženo – 

šedo. 

Čtyřtýdenní období od 11. března do 7. dubna bylo podle meteorologů nejchladnější za 

posledních 100 let. Meteorologové naměřili průměrnou teplotu pod minus jeden stupeň Celsia 

a při srovnání se záznamy z pražského Klementina zjistili, že podobně nízké teploty se v 

minulosti vyskytovaly před rokem 1860. 

Povodeň 2. Června – už 1.6. začalo během dne velmi intenzivně a drobně pršet. Déšť 

neustával ani v neděli 2.6. Pod Mladou Vožicí došlo k protržení hráze rybníka a veškerá voda 

se valila přes Kamberk až do Vlašimi. Blanice se rozlila nevídaným způsobem, spodní část 

parku byla jedno velké jezero, voda smetla i můstek u Domečku ve Vlašimi a most přes řeku 

Blanici směrem ke škole na Sídlišti byl také uzavřen, protože se voda pohybovala těsně pod 

konstrukcí mostu. Blanice vyplavila sklepy domů na náměstí, a u jatek se rozlila až na silnici. 

Vlašimáci nepamatovali takový hukot, který byl několik dalších dní opravdu děsivý. 

Z poklidné líné říčky se rázem stal děsivý živel.!!  

 

  
Fotografie jsou pořízeny ve Vlašimi na mostě přes Blanici, kde je běžně tak nízký stav vody, 

že by se dalo přeskákat po kamenech na druhou stranu. 



 

Nafoceno ve Vlašimi u sběrných surovin směrem na Pavlovice 

 

Červenec téměř bez srážek, skoro celý měsíc teploty nad 30 °C 

Srpen – Velmi teplý, suchý, až poslední týden chladno a srážky 

Září – koncem září první mrazíky  

Listopad – teplo, málo srážek 

Prosinec – velmi teplý, bez srážek i sněhu 

 

Bilance obyvatel 

K  1.1.2013 žilo v Pavlovicích 216 obyvatel 

Narodili se: Domin Josef (28.2.) 

Geschnabelová Klára (9.5.) 

Nácovská Simona (21.5.) 

Zeman Stanislav (3.9.) – syn Jany Kouřilové 

Pertlik Vincent )30.10.) – syn p.Černého 

Odhlásili se: Kuklíková Eva, Marie, Anna 

Dlhý František, Dlhá 

Pertlik Vincent 

Přihlásili se: Selinger Roman, Petr + jejich partnerky 

Selingrová Julie 

 K 31.12.2013 žije v Pavlovicích 220 obyvatel. 


