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Obecní symboly
Obecní zastupitelé zaţádali Heraldický úřad o vytvoření obecního symbolu.
Byly vytvořeny 3 varianty obecního znaku. Při volbách v obci proběhla anketa a
obyvatelé vybrali tento znak a vlajku.

Víte, co jednotlivé symboly znamenají?
Obec Pavlovice byla po staletí zemědělskou obcí. Převáţná část ţivobytí byla
vázána zemědělstvím a tím byl posílen velký vztah k půdě. Rovněţ také respekt
i úcta k cyklickému roku, který je pro něj velmi důleţitý. Proto je zde uţit
symbol dvou ţlutých překříţených klasů.
Kaplička byla postavena tímto lidem, jako dík Bohu za jeho poţehnání a bdělý
dohled nad půdou a úrodou. Tímto, je velkým a významným
dochovaným objektem a má tak hodnotu historickou a symbolickou. Dodnes
jsou na ni obyvatelé velmi hrdi a je to nejvýznamnější dochovaná památka
v obci Pavlovice. Je spravována a krášlena (např. vánoce, velikonoce, doţínky a
další svátky) s láskou a úctou dodnes. Od nejstarších obyvatel obce aţ po děti.
Řeka Blanice dávala potřebný zdroj vody, pro místní obyvatele a jejich dobytek
i půdu.
Zelená barva je symbolem veškeré zeleně. Od lesů počínaje, krásných zelených
kopců v době jara, léta i brzkého podzimu, aţ po mladé obilí. Jeţ se krásně
vyjímalo na velkých plochách, čechráno větrem.
Dubový dvojlist se ţaludem -zlatý (ţlutý) dubový dvojlist se ţaludem (případně
jen dubový dvojlist)- má velký a zásadní význam v návaznosti na původ
obyvatel obce Pavlovice. Tito, znaveni po dlouhém hledání svého vysněného
budoucího domova, si k odpočinku lehli pod staleté duby, které jim skýtaly stín
a bezpečí. Proto se i rozhodli, ţe tady je to pravé místo, pro nový začátek a
šťastný, plodný ţivot.

Přestavba hasičárny – návrhy

Je vţdycky velkou výhodou, pokud je v obci společenská místnost. Právě ta
v Pavlovicích chybí. Dosud se vyuţívala místnost v hasičské zbrojnici s malou
kuchyňkou. Je to dobré zázemí pro prodej guláše a nápojů při akcích jako jsou
čarodějnice, nebo je hasičárna pronajímána k soukromým oslavám. Místnost
také slouţí pro veřejné schůze obecního zastupitelstva, nebo se tu schází mladí
hasiči, děvčata tu cvičí zumbu. Je to ale prostor velmi stísněný a nevyhovující.
Navíc tu není sociální zázemí.
Některé akce tedy probíhaly v hospodě u Pepíčka, nebo v jídelně Rols.
Proto zastupitelé oslovili několik architektů k vypracování studie Společenského
domu. Stavba by slouţila jako hasičská zbrojnice, zázemí hasičů, knihovna a
zároveň by tu byla kancelář obecního úřadu. Co by rozhodně nemělo chybět je
velký společenský sál.
Teď je na řadě sehnat dotaci na stavbu a pak se můţeme těšit.

Na ukázku zařazuji 3 varianty společenského domu:

Tradiční akce v obci
I letos se uskutečnily v obci tradiční společenské akce. Bylo to pálení
čarodějnic, posvícenská zábava se Šakalím dechem a v prosinci naděloval dětem
Mikuláš.
Začátkem ledna u kaţdých dveří zaklepali Tři králové a o velikonocích spousta
koledníků.

Počasí v létě 2015 přepsalo rekordy

Jako tropické označují meteorologové ty dny, kdy nejvyšší odpolední teplota
naměřená v meteorologické stanici překročí 30 °C. Tropická noc je potom
taková, kdyţ teplota v této stanici neklesne pod 20 stupňů. Letošní léto bylo
neobvyklé tím, ţe tropické dny a noci za sebou následovaly dlouho bez
přerušení. Nejdelší tropické období zabralo celou první polovinu srpna.
„Tropické noci se vyskytovaly na stanicích, kde je to naprosto běţné, jako třeba
praţské Klementinum, které je ovlivněné zástavbou. Ale letos se vyskytovaly i
na místech, kde to tak normální nebylo. Navíc byla naměřena dokonce i hodně
vysoká nejvyšší minimální teplota, a to v Bystřici pod Hostýnem. Jednu noc tam
vůbec neklesla teplota pod 26 °C..
Lijáky krajinu nenapumpují
Horko však nebylo jediným problémem letošního léta. Kromě přemnoţených
vos nás trápilo především sucho. Nejsušší byl celý červenec a první polovina
srpna. Odpařování vody z krajiny navíc urychloval vítr. Místy uţ za první tři
čtvrtiny letošního roku chybí více neţ 200 milimetrů sráţek čili 200 litrů vody
na kaţdém čtverečním metru.
Z vlastních pocitů asi tak tušíme, ţe letošní léto bude nejspíš označeno za
extrémně teplé a suché. Co přesně v tomto případě znamená slovo „extrémně“
můţeme objasnit porovnáním července 2015 s normálovým obdobím 1961 –
1990.
Průměrná teplota za celý červenec letos činila 20,2 °C, coţ je o 3,3 °C více neţ
odpovídá normálu (průměr z červenců 1961 – 1990). To je skutečně obrovská
odchylka! Ještě zajímavější ale je fakt, ţe tato hodnota stačila na to, aby se
červenec 2015 zapsal jako třetí nejteplejší červenec od roku 1961!
Během tohoto období jsme zaţili i dvě dlouho trvající horké vlny s teplotami
místy přes 35 °C. První horké chvíle jsme zaznamenali hned ze začátku měsíce,
přičemţ nejteplejší byly dny 5. a 7. července, kdy teploty přesahovaly i 37 °C.
Další vlna veder zaútočila 16. července a vydrţela aţ do 25. Nejvíce rekordů
padalo 22. 7. Na pěti místech byl překonán absolutní červencový rekord a ve
Vsetíně padl dokonce i rekord absolutní. Nejvyšší teplota byla toho dne
zaznamenána na stanici Husinec-Řeţ a to 39,2 °C.

Počet tropických dní (maximální teplota přes 30 °C) a tropických nocí
(minimální teplota nad 20 °C) byl pochopitelně taky nadstandardně velký.
Nejvyšší počet (18) tropických dní byl zaznamenán na stanicích BrnoŢabovřesky, Lednice, Brod nad Dyjí, Stráţnice a Dyjákovice. Nejvíc tropických
nocí (11) bylo naproti tomu změřeno na stanici Praha-Klementinum.
Sráţek během letošního července napadlo průměrně (přes oblast České
republiky) 36 mm. To je pouhých 46 % normálu a celý měsíc se tak zařadil
na páté místo odspodu co do mnoţství sráţek. Zatím nejniţší sráţkové úhrny
byly pozorovány v červenci 1983, kdy průměrně napadlo 23 mm.
Nejsušším měsícem roku 2015 ale červenec nebyl. V únoru napršelo v průměru
12 mm, coţ odpovídá pouhým 32 % standardu.
O vánocích kvetly fialky…

Bilance obyvatel – hlásíme slabý pokles…..!
K 1.1.2015 ţilo v Pavlovicích 223 obyvatel
Odhlášen z pobytu:
Kladiva Aleš
Kramářová Růţena
Kramář Pavel
Pessr Jaroslav, Kamila, Kristýna, Jaroslav
Zemanová Jana
Zeman Stanislav
Selingrová Petra
Selingr Tomáš
Selingrová Karolína
Selingr Tomáš
Tůma Frederik
Jiráková Nikol
Daněk Václav
Petrlíková Ivana
Narodili se:
Dvořák Karel
Tůma Frederik
Přihlášení k pobytu:
Garay Jana
Štěpánková Martina
Kadleček Vratislav
K 31.12.2015 mají Pavlovice 211 obyvatel.

