Pavlovský občasník 2007
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
pomalu končí rok 2007, svátky vánoční máme na dosah ruky. Rádi bychom tyto sváteční dny
prožili v klidu a pohodě. Ale je to také čas rozjímání, přemýšlení o roce minulém a plánujeme co v
roce příštím. V tento sváteční čas jsme všichni na sebe tak trochu hodnější a vstřícnější, přál bych si
aby jsme na sebe byli takoví nejen o vánocích.
Rád bych se zmínil jen o některých skutečnostech a plánech na příští období. V letošním roce
po 3 letech různých dohadů a jednáních se nám podařilo schválit územní plán obce, který je nutný
pro povolení jakékoliv stavby a v neposlední řadě i na dotace v rámci republiky nebo projekty z EU,
bez kterých se i naše obec neobejde.
V současné době máme zpracován projekt pro komplexní úpravu spodní části obce. Po projednání a schválení tohoto projektu zastupitelstvem byla podána žádost o dotaci z EU.
Nová zástavba "Pod Černalkou" má již stavební povolení a v současnosti se zpracovává žádost o
dotace na inženýrské sítě, které nám můžou z části pomoci při této realizaci. Rád bych vám
připomněl, že zastupitelstvo schválilo 1m2 za 75,- Kč a parcely jsou o velikosti 950 m2.
Kdo by měl zájem o některou z těchto parcel v této lokalitě, může se přijít informovat na obecní
úřad, v úřední hodiny nebo přímo u mě.
V letošním roce jsme dokončili sportovní areál - kurty na tenis, minigolf, ruské kuželky a stolní
tenis. Jsem moc rád, že se tenis v naší obci ujal jak u mladých , tak i dříve narozených.
Podařilo se nám s pomocí farního úřadu dohodnout se s vlastníky hrobů na starém hřbitově u
kostela o jejich odstranění, až na jednoho. Rádi bychom v příštím roce odizolovali zídku a kostel a
celkově upravili toto důstojné místo okolo kostela.
Měl bych toho na srdci daleko více, ale tento Pavlovský občasník není jen pro mě, a proto
nechám prostor pro další informace, které jsou pro Vás důležité. Přeji vám všem krásné prožití
svátků vánočních a do nového roku hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.

KŘESŤANSKÉ OKÉNKO
VÁNOCE
Ani jsme se nenadáli a už se zase blíží konec roku a s ním čas vánoc. Na tyto dny se asi nejvíce
těší děti. Jednak díky dárkům, které najdou pod stromečkem a díky tomu, že nemusí v tento čas
chodit do školy. Dospělí se těší na volné dny a chtějí si užít pohody a klidu, které nám ovšem dnešní
doba nechce moc dopřát a tak trošku se nám z vánoc vytrácejí.
Vánoce jako křesťanský svátek jsou oslavením narození Ježíše Krista. Před dvěma tisíci a sedmi
roky (dnes se mluví o malém rozptylu tohoto data, protože náš letopočet se zavedl až v 5. století po
narození Krista) se v Betlémě narodil malý Ježíšek. Někde stranou, ve chlévě, protože jinde už

nebylo místo kvůli sčítání lidu, které se na příkaz římského císaře Augusta konalo po celé říši.
Maria s Josefem se šli dle příkazu do svého rodiště nechat zapsat. První se přišli poklonit pastýři,
dary přinesli tři mudrci z východu. Zpívali " Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré
vůle". A když už jsme u zpěvu, nejkrásněji jsou události kolem narození Ježíše Krista popsány a
vyprávěny v koledách, které se o vánocích zpívají snad úplně všude. Vzpomeňme tu nejznámější
koledu - "Narodil se Kristus Pán" nebo jednu z nejhezčích "Tichá noc, svatá noc".
Když se podíváme ještě více do historie, do období před narozením Ježíše Krista, je toto období
spojeno s oslavou slunovratu. Naši předkové tento den věřili, že slunce umírá a země ho pak zase
znovu rodí. Slunce se v tuto dobu nachází nejníže na obloze a začíná znovu na své dráze stoupat.
Letos je slunovrat 22.12. v 7hodin 8 minut. Je s ním spojena nejdelší noc a nejkratší den v roce.
Slunce je pouze 8 hodin a 4 minuty nad obzorem a celých 15 hodin 56 minut je noc. Z těchto
pohanských dob se nám však zachovaly některé zvyky, které děláme dodnes. Na Štědrý večer
dáváme pod talíř kapří šupinu, aby bylo dost peněz, z rozkrojeného jablka poznáme podle
tvaru jádřince, jak na tom v následujícím roce budeme a mnohé další. Z těchto dob se zachovali také
mnohé stavby, které byly orientovány právě ve směru paprsků slunce v době slunovratu. Různými
okny a mezerami slunce v tento den vstupovalo do těchto chrámů a předkové vítali
"znovuzrozené"slunce.
I my pojďme oslavit narození "nového slunce" - Ježíše Krista a nechme ho vstoupit do našich
duší. Aspoň na chvíli zapomeňme na všední shon a práci a přejme si to, co zpívali pastýři
v Betlémě - Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
KULTURA
Dětská vánoční besídka
Každoročně si pavlovské děti připravují "Vánoční besídku". Ta letošní se koná v neděli 23.12.2007
v 13.30 hod. v kulturním domě. Zvou všechny občany. Vstupné dobrovolné.
Turnaj ve stolním tenise
SDH Pavlov pořádá turnaj ve stolním tenise. Zájemci o soutěž nechť se dostaví k registraci dne
27.12.2007 v 16.00 v budově bývalé školy, kde podle počtu a zájmu bude provedeno rozlosování
soutěže.
V budově školy je umístěn stůl na stolní tenis. Zájemci o hru se mohou přihlásit u p. Bradáče tel.
777852965
„Štěpánská taneční zábava“
SDH Pavlov pořádá 25.12.2007 tradiční „Štěpánskou“ zábavu.
Připravujeme
Posezení seniorů se starostou obce v měsíci lednu - únoru
INFORMACE
Veřejný internet
Veřejný internet 24.12.,26.12. a 31.12.2007 nebude v provozu.

Otevírací doba
Sobota 22.12.
Neděle 23.12.
Pondělí 24.12.
Úterý 25.12.
Středa 26.12.
Čtvrtek 27.12.
Pátek 28.12.
Sobota 29.12.
Neděle 30.12.
Pondělí 31.12.
Úterý
1.1.
Středa 2.1.

Jednota Pavlov o svátcích
6.00 - 10.00
Zavřeno
6.00 - 9.00
Zavřeno
Zavřeno
6.00 - 11.30 14.30 - 16.30
6.00 - 11.30 14.30 - 16.30
6.00 - 11.30
Zavřeno
6.00 - 10.00
Zavřeno
6.00 - 11.30 14.30 - 16.30

Otevírací doba
Pondělí 24.12.
Úterý 25.12.
Středa 26.12.
Čtvrtek 27.12.
Pátek 28.12.
Sobota 29.12.
Neděle 30.12.
Pondělí 31.12.
Úterý
1.1.
Středa 2.1.

pohostinství u Černých
11.00 - 13.30
11.00 - 13.30
17.00 - 22.00
11.00 - 13.30
17.00 - 22.00
Zavřeno
18.00 - 22.00
16.00 - 22.00
11.00 - 13.30
17.00 - 22.00
14.00 - 17.00
11.00 - 13.30
17.00 - 22.00
Zavřeno

Lékaři
MUDr. Šubert
ve čtvrtek 27.12. a v pátek 28.12.2007 ordinuje pouze v Radostíně od 6.30 do 9.00 hod.
V pondělí 31.12.2007 NEORDINUJE,
V tento den se v případě nutnosti obraťte na nemocnici v Novém Městě na Moravě.
Ve středu 2.1.2008 ordinuje pouze v Radostíně n. Osl. a to: od 6.30 do 13.00 a od 15.00 do 17.00
MUDr. Klimecký
ve čtvrtek 27.12.2008 NEBUDE ORDINOVAT. S nutným ošetřením se můžete obrátit na MUDr.
Šuberta v Radostíně v čase od 7.00 do 9.00 hod., nebo na pohotovost Velké Meziříčí
17.00 -22.00hod.
28.12.2007 bude ordinovat v Radostíně n. Osl. v čase od 7.00 do 10.00 hod.
31.12. bude ordinovat jako obvykle 7.00 - 11.00 hod., poradna 12.30 - 14.00 hod.
Od nového roku budou oba lékaři ordinovat v Pavlově v sudý týden.
Změna lékařské pohotovosti
Provozní doba lékařské pohotovosti ve všech nemocnicích v kraji Vysočina od 1.1.2008:
pracovní dny 17,00 - 22,00 dospělí,děti,dorost
víkendy a svátky 9,00 - 22,00 dospělí 8,00 - 21,00 děti a dorost
mimo provozní dobu pohotovostí jsou vám k dispozici nemocniční ambulance
Stomatologická pohotovost
pracovní dny 15,00 - 19,00 Poliklinika Jihlava, Vrchlického 57 (před nemocnicí)
o víkendech a svátcích ve všech okresech - rozpis na www.zdravi-vysociny.cz
Záchranná služba Velké Meziříčí, Nad gymnáziem 464
Po - Pá
18.00 - 20.00 So - Ne, Svátek
9.00 - 15.00

Změna
Nová adresa internetových stránek obce:
www.pavlovzr.cz
Nové e-mailové adresy: ou@pavlovzr.cz
- elektronická podatelna
starosta@pavlovzr.cz
Na OÚ jsou k prodeji nové pohlednice Pavlova za 4.- Kč /kus
Stále ještě je zde k prodeji keramika s motivy Pavlova
( malý hrnek "Mazlík" za 60,- Kč a malý zvonek s erbem za 35,- Kč)
NĚCO PRO HOSPODYŇKY
Tak už jsou zase přede dveřmi - vánoční svátky a loučení se starým rokem. Říká se, že
vánoční svátky jsou nejkrásnější svátky v roce. Aby to byla pravda, musíme si uvědomit, že by měly
být oslaveny v klidu, pohodě a odpočinku od všedních starostí. Stejně ale většina žen nedokáže nic
v kuchyni ošidit, proto přispíváme několika recepty k vyzkoušení:
Čokoláda hořká
35 dkg 100% tuku
30 dkg cukru moučka
10 dkg kakaa
4 kakaové pudinky

Ve vodní lázni rozpustíme tuk, přidáme ostatní suroviny
a rozmícháme. Nalejeme do formiček vypláchnutých studenou vodou.

Čokoláda bílá
20 dkg 100% tuku
12 dkg cukru moučka
10 dkg sušeného mléka
5 dkg kokosu

Ve vodní lázni rozpustíme tuk, přidáme ostatní suroviny
a rozmícháme. Nalejeme do formiček, které musí být
suché a studené.

Klášterské rohlíčky
14 dkg hladké mouky,
10 dkg tuku,
4 dkg čokolády - nastrouhat
na hrubo,
1 žloutek, 1 vanilkový cukr,
hrst mletých ořechů.
Mrkvové cukroví
35 dkg polohrubé mouky,
15 dkg jemně strouhané mrkve,
25 dkg ztuženého tuku,
1/2 prášku do pečiva.

Všechny suroviny zpracujeme v těsto,
děláme rohlíčky, po upečení horní stranu rohlíčků
máčíme v rozpuštěné čokoládě a v nastrouhaných oříšcích.

Všechny suroviny zpracujeme v těsto. Z vypracovaného těsta
vykrajujeme různé tvary. Pečeme mírně, pak obalíme
v moučkovém cukru.

INZERCE

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Pavlov přeje všem
občanům příjemné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví a šťastný nový rok 2008.

