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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2006. Svátky vánoční máme již na dosah ruky a rádi bychom a prožili v
klidu a pohodě. Ale je také čas, kdy se ohlížíme zpátky, co se nám za ten uplynulý rok
povedlo či naopak. Samozřejmě i zastupitelé naší obce si položili stejnou otázku. Nicméně
hodnocení této naší práce bych raději nechal na Vás.

Než se zmíním o některých akcích, chtěl bych Vám říci skutečnost, že naše obec má
vyrovnaný rozpočet, což znamená, že nemáme žádné dluhy ani úvěry. Mimo finanční
prostředky, které obec získává ze státního rozpočtu (DPH, daně z příjmů, z nemovitostí atd.)
se nám daří získávat dotace z různých grantů z kraje a jiných státních institucí a v neposlední
řadě od různých sponzorů, které se snažíme oslovit. V letošním roce byl schválen koncept
územního plánu, který je nezbytný k získávání dotací z evropské unie.

Vážení občané, vím a vidím, že v naší obci je spousta věcí, které by se ještě dali
zlepšit a zrealizovat. Vše je ovšem závislé na finančních prostředcích. V současné době
probíhá stavební povolení na inženýrské sítě pro zástavbu rodinných domků. Rádi bychom
měli v příštím roce vše nachystáno, aby byl možný prodej jednotlivých parcel. Jsou o
velikosti asi 950 metrů čtverečních, cena jednoho metru zasíťovaného pozemku by neměla
přesáhnout 75,- Kč za čtverečný metr. Také bychom se příští rok ve spolupráci s farním
úřadem rádi podíleli na kompletní úpravě prostor starého  hřbitova včetně izolace zídky a
kostela.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám jsou v této nelehké práci
nápomocni a popřát Vám všem příjemné prožití svátků vánočních v klidu a rodinné pohodě.
Do nového roku Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Antonín Havlíček, starosta

KŘESŤANSKÉ OKÉNKO
            ADVENT

Doba přípravy na vánoce se nazývá advent. Toto označení pochází z latinského slova
adventus, což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Adventní
doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně 25. prosince. Proto se čas od času kryje
poslední adventní  neděle se Štědrým dnem – tak jako letos.

 Začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od
12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal
vánocemi.

Začátek adventní doby je pohyblivý a záleží na tom, na jaký den připadá již
zmiňovaný 25. prosinec. Končí ale vždy stejně, a to o půlnoci 24. prosince. To začíná doba
vánoční, ale o ní snad někdy příště.



KULTURA
Turnaj ve stolním tenise
SDH Pavlov pořádají již tradiční turnaj ve stolním tenise v kulturním domě
 1. mládež – do 15 let věku -  v sobotu 6.1.2007 ve 14 hodin
 2.        od 15 let věku do 100 let - v neděli 7.1.2007 ve 14 hodin

Bruslení
Ve čtvrtek 28.12.2006 bude uspořádáno pro děti ( menší v doprovodu rodičů) bruslení na
stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Odjezd autobusu z Pavlova 9.15 hod.
Přihlášky u p. Havlíčka (tel. 605 915 844)

Tradi ční „Štěpánská taneční zábava“  - Myslivecké sdružení Křiby Pavlov pořádají
25.12.2006 tradiční „Štěpánskou“ zábavu.

Vánoční koncert
Vánoční koncert Venkovské kapely  v Radostíně nad Oslavou se uskuteční 28.12.2006 v
16.00 hod. v KD Radostín. Vstupné dobrovolné.
V jejím programu uslyšíte známé i méně známé vánoční koledy v moderním aranžmá pro
velký orchestr. Vystoupí i děti ze ZŠ Radostín.

INFORMACE
Veřejný internet
Obecní úřad Pavlov za přispění krajského úřadu kraje Vysočina zřídil v místní knihovně
veřejný internet, který bude od nového roku přístupný. Přesný rozpis hodin bude včas
oznámen.

Otevírací doba  Jednota Pavlov o svátcích
Sobota   23.12.   6.30 - 12.00
Neděle   24.12.  Pondělí 25.12.  Úterý 26.12.  Zavřeno
Středa    27.12.   6.30 - 12.30    14.30 - 16.30
Čtvrtek  28.12.   6.30 - 11.30    14.30 - 16.30
Pátek     29.12.   6.30 - 11.30    14.30 - 16.30
Sobota   30.12.   6.30 - 12.00
Neděle   31.12.  10.00 - 12.00
Pondělí    1.1.     Zavřeno
Úterý       2.1.     6.30 - 11.30    14.30 - 16.30
Středa      3.1.     6.30 - 11.30    14.30 - 16.30

Otevírací doba  pohostinství u Černých
Neděle   24.12.    11.00 - 13.30
Pondělí  25.12.    11.00 - 13.30       17.00 - 22.00
Úterý     26.12.    11.00 - 13.30       17.00 - 22.00
Středa    27.12.    Zavřeno
Čtvrtek  28.12.    18.00 - 22.00
Pátek     29.12.    18.00 - 22.00
Sobota   30.12.    16.00 - 22.00
Neděle   31.12.    14.00 - 17.00
Pondělí    1.1.      11.00 - 13.30       17.00 - 22.00
Úterý       2.1.      Zavřeno



Lékaři
MUDr. Šubert
27.12. - 29.12. 2006 ordinuje pouze v Radostíně nad Oslavou a to v době od 6.30 do 9.00 hod.

MUDr. Klimecký
27.12. - 29.12. 2006 ordinuje pouze v Radostíně nad Oslavou a to v době od 7.00 do 9.00 hod.

Od nového roku budou oba lékaři ordinovat v Pavlově v sudý týden.

Lékárna U Lišků v Radostíně
27.12. - 29.12. 2006  otevřeno v době od 7.00 do 12.00 hod.

Důležitá telefonní čísla:
Lékaři
MUDr. Šubert           MUDr. Klimecký Lékárna U Lišk ů v Radostíně
566 670 121 566 670 123 566 670 031

Pálení klestí: Pošta Radostín n. Osl. Odborný lesní hospodář
HZS Vysočina 566 670 119 pro k.ú. Pavlov a Starý Telečkov
950 270 102 Václav Sobotka mobil: 721 348 669

Sklenářství Radostín n. Osl Sběrna prádla a šatstva Radostín n.Osl.
provozní doba:  čtvrtek 12.00 - 16.00            čtvrtek            11.00 - 12.00  a  16.00 - 17.00

 (na obecním úřadě)

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - 1. část
Jak to vlastně s těmi odpady je?

                  Třídíte? Netřídíte?  Dali nám do obce ty barevné kontejnery!

           To jsou obvyklé věty a myšlenky, které  člověku  přijdou na mysl, když uvažuje o
odpadech.  Musíme však podotknout, že jsou to úvahy o komunálních odpadech, které
produkují lidé ve městech a obcích.  Tyto odpady jsou vlastně jen malým zlomkem  (necelých
10 %) z celkového množství odpadů, které v naší republice vzniká (objemově nejvíc je
popílků z elektráren a podobných provozů). Přesto jsou komunální odpady  zcela oprávněně v
centru zájmu: jejich produkce i odstraňování se totiž  dotýká každého.
            Většina toho, čemu říkáme komunální odpad, je tvořena obaly od potravin a různého
zboží, které vyhazují lidé do koše. Najdeme mezi nimi především papír a plasty - pytlíky ze
prodejny, různé obaly potravin,  PET lahve od nápojů a »tetrapakové« krabice.  Další
podstatnou částí  jsou i biologické odpady. Valnou část odpadů, které naházíme do popelnice,
by bylo možno znovu zpracovat a použít – tedy recyklovat. Má to však jednu podstatnou
podmínku: využitelné složky je třeba už doma  vytřídit a pak uložit do správných kontejnerů.
             Když doma naházíte do koše bez ladu a skladu igelitové pytlíky, slupky od brambor,
pár papírů a do toho ještě suché kytky a rozbitou skleničku, už se  nic z toho nebude dát
použít. Vznikne ohavná směs, kterou je možné jen odvézt na skládku a zahrabat.
Pokud  si však člověk dá doma trochu práce, může zajistit, aby se jednotlivé složky
komunálního odpadu dostaly do svých příslušných kontejnerů neznečištěné, a tedy použitelné.
             Není nutné pořizovat si nějaké speciální barevné koše, které zabírají spousty místa.



Stačí mít jednu plastovou tašku, do níž dáváme plastové pytlíky od zboží, PET lahve, kelímky
od jogurtů a vůbec plasty, další pytlík na papírové sáčky, časopisy atd., a třeba krabici na sklo
nebo krabice od džusů a mléka. Nashromážděný vytříděný odpad prostě jednou za čas hodíte
do příslušného kontejneru. Tento systém má výhodu i v tom, že zabráníte, aby vám odpady
doma začaly zapáchat. Kelímky atd. totiž není třeba nějak zvlášť umývat, dnešní recyklační
provozy si s tím umějí poradit. PET lahve je vhodné sešlápnout, protože zaberou méně místa,
ale rozhodně není třeba odšroubovávat víčko.
         Děkujeme všem, kteří třídí odpad. Letošní rok Obec Pavlov zakoupila 4 kontejnery v
hodnotě celkem za 22 tis. Kč. Dva z nich byly zakoupeny na jaře a jsou určeny na plasty. Z
důvodu požadavku firmy Odas, na třídění skla na bílé a barevné, byly zakoupeny další dva
kontejnery. Stávající zelený zvon bude na barevné sklo a nový kontejner se zeleným
uzávěrem bude určen na bílé (průhledné) sklo. Další nový kontejner na nápojové kartony.
Prosíme občany, aby třídili odpad podle druhu, jak je napsáno na kontejnerech. Není to totiž
nějaký rozmar, ale technologické opatření.
           Obec Pavlov každoročně zajišťuje a platí z obecního rozpočtu odvoz a likvidaci
nebezpečného a velkoobjemového odpadu (2x za rok - na jaře a na podzim). Termíny odvozu
jsou vždy předem řádně oznámené ve vývěsce obce a vyhlášeny obecním rozhlasem. Občané
tudíž mají možnost tento odpad bezplatně zlikvidovat.
           Upozornění : firma Odas nebude brát odpad uložený v pytlích u popelnic. Majitelé si
musí zakoupit další popelnici, potom jim bude odpad odvezen, popelnic mohou mít více -
poplatek za odpad se nemění, nezáleží na počtu.
            Nepovolená skládka
S okamžitou platností se vydává přísný zákaz jakýchkoliv skládek. Porušování zákona o
odpadech (nepovolené skládky)  bude Obec Pavlov penalizovat.
Pokračování o odpadech příště.

Zastupitelstvo obce přeje všem občanům příjemné
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2007.


