Pavlovský občasník 2008
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, končí rok 2008, který byl rokem velkých změn a to nejen na politické scéně.
Krize v USA zasáhla i Evropu, denně slyšíme nebo čteme, kde se propouští. Já doufám, že se tato
situace bude ve světě i v České republice vyvíjet k dobrému rychleji, než jsou dané prognózy.
Samozřejmě jsme nuceni i my občané zhodnotit svoji situaci v našich rodinách, rovněž i obecní
úřad musí přihlížet k dané situaci.
Rád bych se v krátkosti zmínil o některých skutečnostech roku 2008 a plánech na rok 2009.
Chtěl bych vám připomenout, že máme schválen územní plán obce, bez kterého obec nemůže
získávat žádné dotace v rámci kraje, republiky a v neposlední řadě i z Evropské unie. Vím, že
územní plán přinese některá omezení určitým občanům. Těch, kterých se to týká, mohou přijít na
obecní úřad nebo za mnou a danou situaci společně probereme a určitě najdeme cestu, která bude
pro obě strany výhodná a schůdná. V loňském občasníku jsem Vás informoval, že po zpracování
všech projektů a stavebního povolení, jsme zažádali přes SZIF o dotaci z fondů Evropské unie na
komplexní úpravu spodní části obce pod názvem „Úprava jižního centra obce Pavlov“. Tento
projekt nám byl schválen s tím, že na tuto realizaci nám poskytnou 90% z částky podle
výběrového řízení a to i na zpracování vlastního projektu. Já doufám, že se nám podařilo upravit
spodní část obce i za kulturním domem, aby se to líbilo Vám a i těm, kteří do naší obce přijedou.
Chtěl bych touto cestou poděkovat těm, kteří si po realizaci této stavby před rodinnými domky tak
pěkně upravili. Je také třeba, abychom si tento zhodnocený majetek chránili a taky tak trošku
hlídali. Realizace tohoto projektu stála necelých 5 miliónů korun. Také se podařilo získat i menší
dotace z krajského úřadu na vybavení obecní knihovny, dokončení sportoviště (vrata a oplocení) a
v neposlední řadě i výměnu oken na budově obecního úřadu a mateřské školky.
V letošním roce jsme zpracovali dva velké projekty. První na úpravu horní části obce, druhý
na zachování kulturního dědictví obce. Z tohoto kulturního dědictví se jedná o zvoničku ve Starém
Telečkově a opravu nového hřbitova. Tyto projekty byly projednány zastupitelstvem a doporučeny
k žádosti o dotaci z EU. Žádosti jsem předal přes SZIF k posouzení a projednání a doufám, že i ke
schválení komisí EU.
Ještě se zmíním o dokončení úprav kolem našeho kostela. Zídka a kostel jsou odizolovány,
prostor starého hřbitova je upraven a jsou vysázeny okrasné keře. Mám za to, že je to dostatečně
upravené a důstojné místo nejen pro ty, kteří jsou zde pochováni.
Vážení občané, rád bych touto cestou poděkoval těm, kteří se starají o sportovní, veřejné a
kulturní akce v obci a v neposlední řadě i těm, kteří jsou nám v této práci na obci nápomocni, ať už
radou nebo sponzorskými dary. Jsem rád, že se v naší obci udržují některé zvyky a tradice a uvítal
bych, kdyby jich bylo více, nejen od organizací, ale i mládeže. Samozřejmě i od dříve narozených,
kteří mají pro tyto akce předpoklady a chtějí i pro tuto dobrou věc něco obětovat ze svého volného
času.
Pomalu končí rok 2008, vánoční svátky jsou na dosah ruky. Rád bych, abychom tyto
sváteční dny prožili v klidu a v pohodě. V těchto svátečních dnech jsme k sobě tak trochu hodnější
a vstřícnější. Přál bych si, abychom na sebe byli takoví nejen o vánocích. Mám toho na srdci ještě

mnoho, co bych Vám chtěl ještě říci, ale tento občasník není jen pro mě a proto nechávám prostor
pro další informace, které jsou pro vás také důležité. Přeji Vám krásné prožití svátků vánočních a do
nového roku hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.
Antonín Havlíček, starosta

KŘESŤANSKÉ OKÉNKO
Kalendář
V době vánoční každý z nás tak trošku hodnotí uplynulý rok – blíží se konec starého a
začíná nový a ať chceme nebo ne, uvědomíme si, že rok je zase pryč a přemýšlíme, co nás čeká
v novém. Rok je na první pohled dlouhá doba, ale uteče hodně rychle, kolikrát si říkáme, že to snad
ani není možné, jak ten čas letí.
Adventem začíná tak zvaný liturgický rok, což je v podstatě kalendář, podle kterého se řídí
celá liturgie při bohoslužbách. Začíná dobou adventní, pak vánoční, pak je chvilka mezidobí a
navazuje doba postní a velikonoční. Pak je mezidobí až do svátku Ježíše Krista krále, což je konec
liturgického roku.
Pro běžný život je však tento kalendář nevhodný. Proto používáme ten občanský, který
máme všichni v papírové podobě doma – na stole, na zdi, máme ho dnes v počítači, mobilu,
hodinkách. Bereme ho jako jednoduchou, běžnou věc. Ale systém kalendáře a jeho přesnost je
složitější, než se na první pohled zdá.
Historie našeho kalendáře začíná v Egyptě a na blízkém východě. Právě egyptský systém
převzal v roce 46 před Kristem řecký filosof Sosigenes na rozkaz Julia Caesara a sestavil kalendář,
který se po Caesarovi nazývá Juliánský. Byl v podstatě stejný, jako dnešní, každý čtvrtý rok byl
přestupný, jediný problém byl v přesnosti délky roku. Zhruba za 125 let vznikal rozdíl 1 den proti
skutečné době oběhu země kolem slunce, přesněji proti délce tropického roku. V 16. století už byla
chyba 10 dnů. Proto papež Řehoř XIII. v roce 1582 zavedl reformu Juliánského kalendáře
upraveným systémem přestupných roků. Po 5. říjnu toho roku nastal hned 15. říjen a dny se
srovnaly se skutečným oběhem země. Tento kalendář se po papeži nazývá Gregoriánský a
používáme ho dodnes. Samozřejmě zavedení tohoto kalendáře nebylo při tehdejších možnostech
hned, postupně se s ním ztotožnily evropské země (Čechy v roce 1584) a pak ostatní. Například
Rusko ho přijalo jako oficiální kalendář až v roce 1918. Ale pravoslavná církev používá neustále
Juliánský, takže mají vánoce až 6.ledna (rozdíl už narostl na 13 dní).
Rozdělení roku na měsíce, týdny a dny už není tak podstatné. V našem kalendáři vychází
opět ze starého Říma, kde už sedmidenní týden používali a 12 měsíců také.
Existuje ještě celá řada jiných kalendářů, skoro každé náboženství má svůj – např. židovský,
muslimský. Svoje kalendáře měli staré národy v Jižní Americe, v Číně, Japonsku. A řada z nich
byla velice přesná, přesnější než náš Gregoriánský kalendář. Většinou nebyly založeny na
slunečním cyklu, ale na cyklu měsíčním popř. kombinací obou.
Kalendář a je jedno který, je jen prostředkem k orientaci v čase. Je v podstatě jedno, kdy si
určíme začátek nebo konec roku, jestli máme měsíců dvanáct nebo třináct. Čas běží stále stejně
rychle. A jak jsme k sobě blíže a jsme vstřícnější o vánocích, zkusme to i mezi nimi, v tom
mezidobí a bude nám všem na světě určitě lépe.

KULTURA
Turnaj ve stolním tenise
SDH Pavlov pořádá turnaj ve stolním tenise. A to: 27. - 28.12. 2008 (sobota a neděle) v
budově bývalé školy.
Přihlásit se můžete kdykoliv během týdne mailem na akcepavlov@email.cz,
případně telefonicky/SMS na 777 852 965 u p. Bradáče.
Sraz, časové upřesnění, stanovení rozpisu her, zahájení: sobota 27.12.2008 10:00 v místě
konání.
Ukončení a vyhlášení výsledků: předběžně neděle 28.12.2008 v 17:00, případně dle počtu a
dohody účastníků.
„Štěpánská taneční zábava“
Myslivecké sdružení Křiby Pavlov pořádá 25.12.2008 tradiční „Štěpánskou“ zábavu.
Připravujeme
Posezení seniorů se starostou obce v měsíci lednu - únoru

INFORMACE
Veřejný internet
Veřejný internet 24.12. a 31.12.2008 nebude v provozu.
Otevírací doba
Pondělí 22.12.
Úterý
23.12.
Středa 24.12.
Čtvrtek 25.12.
Pátek
26.12.
Sobota 27.12.
Neděle 28.12.
Pondělí 29.12.
Úterý
30.12.
31.12
Středa
Čtvrtek
1.1.
Pátek
2.1.
Sobota
3.1.

Jednota Pavlov o svátcích
6.00 – 11.30
6.00 - 11.30 14.30 - 16.30
6.00 – 10.00
Zavřeno
Zavřeno
6.00 – 10.00
Zavřeno
6.00 – 11.30
6.00 - 11.30 14.30 - 16.30
6.00 - 11.00
Zavřeno
6.00 - 11.30 14.30 - 16.30
6.00 – 10.00

Lékaři
MUDr. Šubert
v pondělí 29.12.2008, úterý 30.12.2008 a ve středu 31.12.2008 ordinuje pouze
v Radostíně n. Osl., a to v době od 7.00 do 9.00 hod. V pátek 2.1.2009 se NEORDINUJE.

MUDr. Klimecký
Pondělí 22. 12. 2008
Úterý 23. 12. 2008
Pondělí 29. 12. 2008
Úterý 30. 12. 2008
Středa 31.12.2008
Pátek 2.1.2009

7:00 - 11:00
7:00 -10:00
7:00 -11:00
7:00 - 10:00
7:00-10:00
7:00-11:00

12:30 - 14:00 - poradna pro kojence
12:00 - 14:00 - Bory
12:30 - 14:00 - poradna pro kojence

Od nového roku budou oba lékaři ordinovat v Pavlově v sudý týden.
Odvoz odpadu
Odvoz komunálního odpadu bude 26.12.2008 a pak opět v sudé pátky tj. 9.1.2009
Upozornění
Upozorňujeme tímto některé občany, že autoskla jsou součástí likvidace autovraků a tudíž nám
firma Odas tyto skla nechce odebírat. Žádáme tímto občany, aby autoskla předávali zcela vyjímečně
a to jako nebezpečný odpad při jednotlivých svozech přímo na auto firmy Odas. Dále se objevuje u
kontejnerů pohozený nebezpečný odpad (televizor, nádoby od barev...), žádáme ty, kteří zde odpad
letos pohodili, aby se nad svým jednáním zamysleli a ponechali nebezpečný odpad na den, kdy
bude proveden odvoz nebezpečného odpadu. Zároveň upozorňujeme, že je neustále porušováno
třídění odpadů. Kontejnery jsou popsány a přesto je k podivu, že třídění není respektováno.
Děkujeme těm, kteří třídění provádějí svědomitě.
Odkaz na internetové stránky obce Pavlov
Adresa internetových stránek obce: www.pavlovzr.cz
Parcely pro novou výstavbu
Stále jsou k dispozici parcely na výstavbu rodinných domků v lokalitě „Na Černalce“. Podrobné
informace jsou k dispozici na OÚ Pavlov a na webových stránkách obce.

E-mailové adresy:
ou@pavlovzr.cz - elektronická podatelna
starosta@pavlovzr.cz

Prodej
Na OÚ je ještě k prodeji kniha „Na křídlech za poznáním obcí Žďárska“ za 250,- Kč.
Stále ještě je zde k prodeji keramika s motivy Pavlova (malý hrnek "Mazlík" za 60,- Kč a malý
zvonek s erbem za 35,- Kč) a pohlednice Pavlova za 4,- Kč /kus
Omluva
Omlouvám se tímto plátcům záloh za vodné. Zálohy za měsíc prosinec nebyly provedeny z důvodu
problému v elektronickém přenosu dat a nezpracování odečtů za vodné českou poštou Ostrava.
Pokud bude přesto někdo chtít si zálohu uhradit, může tak učinit v měsíci lednu v hotovosti do
pokladny nebo zasláním převodním příkazem na účet Obce Pavlov: 12724751/0100 – nezapomeňte
uvést Variabilní symbol – vaše číslo popisné (kvůli identifikaci plátce)
Děkuji za pochopení
Anna Smejkalová,účetní

NĚCO PRO HOSPODYŇKY
Vánoce klepou na dveře a tak už každá hospodyňka hloubá nad tím, co upeče, připraví a
hlavně jak bude vypadat ta letošní štědrovečerní večeře. Na stůl patří jen samé dobrůtky. A co by
to mělo být letos, aby nezůstalo jen u tradičního kapra s bramborovým salátem ?
Zkusíme zase něco jiného.

Kapr po mlynářsku s pečenými jablky
1 větší kapr, jablka, drcený kmín , sůl, hladká mouka na obalení, olej na smažení, brusinkový kompot, citron,
zelenou petrželku, svazeček petrželky
Očištěného kapra nakrájíme na podkovy silné asi 2 cm. Jablka zbavíme jádřinců a urovnáme do zapékací misky, kam
nalijeme asi 1 cm vody a vložíme do trouby vyhřáté na 185 °C. Když jsou jablka skoro pečená, tak křížem nařízneme
a necháme dopéci. Připravené rybí podkovy posypeme drceným kmínem, osolíme, obalíme v mouce a na
rozpáleném oleji opečeme po obou stranách dozlatova. Smažené podkovy pokapeme citronem a necháme v
kastrolu pod pokličkou chvíli rozležet. K podkovám pak přidáme dílek citronu a ozdobíme petrželkou. Podáváme s
pečenými jablky, do kterých přidáme trochu brusinkového kompotu, jako příloha se hodí vařené brambory, maštěné
máslem a posypané sekanou petrželkou.

Kokosové řezy
2 vejce, 1 hrnek krupicového cukru (ušlehat), ½ hrnku oleje, 1 prášek do pečiva, 1 hrnek mléka, 2 hrnky polohrubé
mouky, kakao, péci na papíru na 170-180 stupňů. Na zchladlé naneseme krém.
krém: 2 kokosové pudinky,1/2 litru mléka, 125 g másla, 2 lžičky cukru, pocákat čokoládou

Kávovo-karamelový zákusek
Suroviny
Těsto:
8 vajec, 3 lžíce kakaa
8 lžic krystalového cukru
4 lžíce polohrubé mouky
Náplň č. 1: čtvrt litru mléka
3 žloutky, 1 lžíce hladké
mouky, 1 lžíce krystalového
cukru, 2 lžičky vita kávy
nebo rozpustné kávy
Náplň č. 2: čtvrt litru mléka
1 karamelový pudink
250 g másla
2 lžíce jahodové marmelády
4 lžíce práškového cukru
200 až 300 g ořechů
bílá čokoláda
Pracovní postup
Celá vejce s krystalovým cukrem šleháme ve šlehači na nejvyšších otáčkách 15 minut. Postupně přidáváme mouku a
kakao. Hmotu vylejeme na vymazaný, moukou vysypaný hluboký plech a dáme péci do vyhřáté trouby na 170 stupňů.
Pečeme 15 až 20 minut. Ingredience z prvé náplně krátce vyšleháme a všechny spolu vaříme ve vodní lázni, dokud
náplň nezhoustne. Takto pokračujeme i při druhé náplni. Obě spojíme a do vychladlé hmoty zašleháme utřené celé
máslo s práškovým cukrem. Vychladlé těsto potřeme marmeládou a naneseme náplň. Vrch zákusku posypeme
sekanými opraženými studenými ořechy a nastrouhanou bílou čokoládou.

Nepečené ořechové čtverečky
Suroviny
100 g hořké čokolády
100 g mléčné čokolády
50 g sladké smetany
50 g ztuženého tuku
100 g sekaných ořechů
2 lžíce koňaku
2 dortové oplatky, ořechy
Čokoládová poleva
100 g čokolády na vaření
50 g ztuženého tuku

Pracovní postup
V horké vodní lázni rozpustíme čokoládu a tuk. Dobře promícháme, přidáme smetanu, koňak, opět promícháme a nakonec
vmícháme ořechy. Téměř vychladlou hmotu natřeme na oplatky, přikryjeme druhou oplatkou, mírně zatížíme a necháme
vychladnout. Pokrájíme na čtverečky, které namočíme do čokoládové polevy a ozdobíme čtvrtkou ořechu.
Příprava čokoládové polevy:
V horkém vodní lázni rozpustíme čokoládu s tukem a dohladka utřeme.

Dobrou chuť!

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Pavlov přeje všem
občanům příjemné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví a šťastný nový rok 2009.

