Pavlovský občasník 2009
SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, pomalu končí rok 2009, svátky vánoční máme na dosah ruky
a rádi bychom tyto sváteční dny prožili v klidu a v rodinné pohodě. Je to však také čas
přemýšlení o roce minulém a plánujeme si taky rok příští. Také obecní úřad musí zhodnotit
rok 2009 a plánovat, jak postupovat v roce 2010.
Samozřejmě všichni víme, že situace není taková jako v předešlých letech. Ještě
v minulém zpravodaji jsem se zmínil o krizi v USA a pevně jsem doufal, že v našem státě
taková situace nenastane. Asi bych byl špatným prognostikem - mýlil jsem se, všichni
dobře víme, jaká je dnes situace. Rád bych se však zmínil o některých skutečnostech roku
2009 a plánech na rok 2010.
Vzhledem k tomu, že obec neměla dostatečné prostory pro různé rodinné oslavy a
setkání, tak jsme se rozhodli rekonstruovat přisálí v našem kulturním domě. Bylo
provedeno oddělení přisálí od sálu, nové sociální zařízení a instalovalo se nové plynové
topení. Dle reakcí spoluobčanů, kteří již opravené přisálí využili, si troufám říci, že se
rekonstrukce povedla. Vzhledem k tomu, že máme velký zájem o dobrou pověst naší
školky, přistoupili jsme k částečné rekonstrukci prostor mateřské školy během prázdnin. Ti,
co mají děti v naší mateřské školce mohou potvrdit, že se mnohé zlepšilo k dobrému a to
nejen po materiální stránce.
V loňském zpravodaji jsem vás informoval, že po zpracování všech projektů a
stavebních povolení jsme zažádali přes SZIF o dotaci z evropské unie na dva projekty –
projekt na úpravu horní části obce včetně všech obecních komunikací a druhý na obnovu
kulturního dědictví obce. Vzhledem k velkému přetlaku žadatelů jsme získali dotaci na
projekt obnovy kulturního dědictví obce a to na obnovení zvoničky ve Starém Telečkově a
rekonstrukci nového hřbitova v Pavlově. Dotace z EU činí 90% z celkové částky včetně
projektů, ale samotné vyřizování bylo hodně složité včetně demonstrace starostů v Praze
na ministerstvu zemědělství, které jsem se zúčastnil. Nakonec jednání s ministrem financí
dopadlo pro obce dobře a dotace byla schválena v plné výši včetně DPH.
Byl bych rád, aby se nám podařilo zrealizovat opravu horní části obce tak, jak je již
hotová spodní část obce, a proto jsme přistoupili k přepracování projektu horní části obce
a zažádali jsme znovu přes SZIF o dotaci na tuto akci, i když by činila jen 70% včetně
projektu.
Ještě bych se rád vrátil k položení základního kamene zvoničky ve Starém
Telečkově, kde jsme s P. Pavlem Habrovcem poklepali a posvětili základní kámen za
pěkného počasí a hojné účasti vás, občanů. Po realizaci celého projektu a úpravy okolí
připravujeme posvěcení této zvoničky. Byl bych moc rád, aby tato zvonička sloužila nejen
místním občanům, ale i širokému okolí.
Plánů na příští rok máme dost, ale i přesto bychom rádi uspořádali sraz rodáků

s vysvěcením praporu a znaku a dokončili knihu o historii obce. Samozřejmě je vše
závislé na financích. Doufám, že se nám podaří získat dotaci z krajského úřadu a
v neposlední řadě i sponzorů, které bych rád oslovil.
Vím, že dnešní doba je těžká pro každého z nás, ale přesto bych přivítal větší
iniciativu mládeže při kulturních a sportovních akcí. Bylo by toho ještě daleko více, co bych
vám chtěl říci, ale tento občasník je také pro různé informace, které vás budou určitě také
zajímat. Ještě bych k vám měl jednu prosbu – pokud máte nějaký nápad, něco se vám líbí
či nelíbí, kdykoli za mnou přijďte ať už v úřední hodiny na obecní úřad nebo ke mně domů
a společně vše probereme.
Chtěl bych vám touto cestou popřát krásné prožití svátků vánočních a do nového
roku hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.

Antonín Havlíček, starosta

KŘESŤANSKÉ OKÉNKO

Betlémská hvězda

Po roce, který utekl jako voda, jsou tady opět vánoce, které by hlavně měly pro nás
křesťany být oslavou narození Ježíše Krista. K vánocům však patří i ostatní tradice a
zvyky, které postupně vznikaly na různých místech celého světa a které nám umocňují
prožívání těchto svátků.
Patří k nim i různé ozdoby, zkrášlující nejen náš domov a dům, ale i celá města.
Snad nejznámějším tvarem vánoční ozdoby je hvězda, jejíž původ můžeme hledat v Bibli,
kde se objevuje třem mudrcům, kteří se jdou poklonit právě narozenému Spasiteli světa.
Po návštěvě u tehdejšího panovníka Judska, kterým byl Herodes, šli dál za hvězdou a
našli v Betlémě Ježíška, kterému dali své dary. Ale zpátky ke hvězdě. Řada učenců a
vědců se pokoušelo určit, o jakou hvězdu se jednalo, nebo jak říkají dnešní vědci – o jaký
astronomický objekt vlastně šlo. Na řadě obrazů je Betlémská hvězda zobrazena jako
kometa, jinde jako jasná hvězda. Pomocí starých záznamů astronomů z Číny a blízkého
východu a pomocí výpočtů se mnozí snažili přesně určit, co vlastně nad Betlémem na
obloze svítilo. Má to však jeden háček a to dost veliký – přesně nikdo neví, kdy se vlastně
tato zásadní událost v dějinách lidstva vlastně stala.
V prvních staletích po Kristu používali křesťané k určení daného roku kombinaci dat
konzulátu, vlády císaře a data stvoření. Až roku 525 po Kristu zavedl římský opat
Dionysius nové počítání letopočtu a to od narození Ježíše Krista. Jenže udělal při svém
pátrání a výpočtech několik chyb. Nicméně jeho výpočet a určení počátku letopočtu bylo
postupně přijato a používá se dodnes. Velice to však stěžuje přesné určení Ježíšova
narození a tím i přesné určení, co vlastně mohlo být Betlémskou hvězdou. Pokud se
budeme držet evangelia a historických záznamů, tak narození Krista by mělo být mezi
roky 7 až 4 před naším letopočtem. Vědci vychází z toho, že evangelista Matouš klade
narození Krista do období před smrtí krále Heroda, který zemřel v r. 4 před naším
letopočtem, Lukáš spojuje narození Krista se sčítáním lidu, které proběhlo v roce 6 před
naším letopočtem. Také v porovnání s působením Jana křtitele vychází rok narození
Ježíše před naším letopočtem.
A teď se vrátíme znovu k Betlémské hvězdě. Někteří vědci kladou rok narození
Krista do roku 7 před naším letopočtem, kdy bylo z Judska dobře vidět neobvyklé
seskupení velkých planet (Jupiter a Saturn), které se k sobě na obloze velice přiblížily.
Ovšem i dalších teorií je spousta a kdo ví, jestli někdy budeme znát aspoň přesný rok
Kristova narození. Možná to byl Boží zázrak, co vedl tři mudrce k Ježíškovým jesličkám.
Ať to bylo cokoli, zůstane Betlémská hvězda krásným symbolem narození Ježíše Krista a
našich křesťanských vánoc. Nechme vstoupit takovou malou hvězdičku i do naší duše,
aby v nás uchovala po celý rok atmosféru vánoc a vedla nás životem tou správnou
cestou.

KULTURA
Turnaj ve stolním tenise
SDH Pavlov pořádá turnaj ve stolním tenise. A to: 2.1.2010 - sobota ve 13:00 hod.
Prezentace a soutěž se uskuteční v budově bývalé školy.
„Štěpánská taneční zábava“
SDH Pavlov pořádá 25.12.2009 tradiční „Štěpánskou“ zábavu.

INFORMACE
Otevírací doba Jednota Pavlov o svátcích
Úterý
22.12.
6.30 - 11.30
14.30 - 16.30
Středa 23.12.
6.30 - 11.30
14.30 - 16.30
Čtvrtek 24.12.
6.30 – 10.00
Pátek
25.12.
Zavřeno
Sobota 26.12.
6.30 – 10.00
Neděle 27.12.
Zavřeno
Pondělí 28.12.
6.30 – 11.30
Úterý
29.12.
6.30 - 11.30
14.30 - 16.30
Středa 30.12.
6.30 - 11.30
14.30 - 16.30
Čtvrtek 31.12.
6.30 – 10.00
Pátek
1.1.
Zavřeno
Sobota
2.1.
6.30 – 10.00

Lékaři
MUDr. Šubert
Od pondělí 28.12.2009 až do čtvrtka 31.12.2009 ordinuje pouze v Radostíně n. Osl.,
a to v době od 7.00 do 10.00 hod.
MUDr. Klimecký
Pondělí 21.12.2009
Úterý 22.12.2009
Středa 23.12.2009
Pondělí 28. 12. 2009
Úterý
29. 12. 2009
Středa 30.12. 2009
Čtvrtek 31.12.2009

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

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 v sobotu 26.12.2009 a pak opět v sudé pátky tj.
15.1.2010
Upozornění
Z důvodu velkého nárůstu ceny za uložení odpadu na skládce v Ronově (cca o 4.000,měsíčně z 1.500,- Kč) a zvýšení ceny za odvoz KO o 20% od r.2005, ZO schválilo novou
vyhlášku – ze které vybíráme: (celá viz obecní vývěska u prodejny nebo na
www.pavlovzr.cz)
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE č. 1/2009
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Čl.2
Poplatník
Poplatek platí:
a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek
odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem,
tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména data a narození osob, které poplatek

odvádějí.
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k
této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl.3
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle článku 2 písm a) je stanovena podle
ustanovení § 10b odstavec 3 písm. a) o místních poplatcích a činí: 400,- Kč a je tvořena:
a) z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok stanovená na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok.
2) Sazba poplatku pro poplatníka podle článku 2 písm. b) je stanovena podle
ustanovení § 10b odstavec 3 písm. a) o místních poplatcích a činí: 450,- Kč a je tvořena:
a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok stanovená na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok.
Platnost vyhlášky: od 1.1.2010
Odkaz na internetové stránky obce Pavlov
Adresa internetových stránek obce: www.pavlovzr.cz
E-mailové adresy:
ou@pavlovzr.cz - elektronická podatelna
starosta@pavlovzr.cz

NĚCO PRO HOSPODYŇKY
Jako vždy Vám i letos nabízíme několik receptů na vyzkoušení.

Kapr po venkovském způsobu
4 porce kapra, sůl, hladká mouka, 2 lžíce oleje, kmín, šalvěj, 1 velká
cibule, 2 stroužky česneku, 80 g másla, 750 g brambor, petrželka, citrón.
Příprava:
Porce kapra osolíme, lehce obalíme v mouce a po obou stranách opečeme v oleji, potom
okmínujeme a maličko okořeníme sušenou šalvějí.
Vedle kapra zpěníme na plátky nakrájenou cibuli a nadrobno nakrájený česnek. Přidáme
polovinu másla. Okolo kapra rozložíme oloupané syrové na plátky nakrájené brambory,
které také osolíme a okmínujeme. Maličko podlijeme a podusíme. Polijeme zbylým
máslem a dopečeme bez pokličky. Podáváme sypané petrželkou, s dílkem citrónu k
dochucení ryby a s okurkovým nebo s rajčatovým salátem. Pro větší jedlíky přidáme
krajíček chleba.

Višňový zákusek
Suroviny
Těsto:
piškot z 7 až 8 vajec
Náplň:
1 višňový kompot
150 g krystalového cukru
3 vanilkové pudinky, 7 bílků
180 g krystalového cukru
Na ozdobu
1 šlehačka
1 ztužovač šlehačky, strouhaná čokoláda

Pracovní postup
Uděláme piškot ze 7 až 8 vajec. Upečený piškot vložíme po vychladnutí zpět na plech.
Naplníme krémem a necháme vychladnout. Potom natřeme vyšlehanou smetanou se
ztužovačem.
Náplň:
Višně z 1 kompotu vypeckujeme a umeleme na mlýnku. Šťávu z kompotu dolejeme do 7 dl
vodou. Přidáme umleté višně, 150 g cukru a dáme vařit. Přidáme 3 vanilkové pudinky
rozmíchané s trochou šťávy a uvaříme hustou kaši. Když zhoustne, ještě do horké
přidáme sníh z bílků a 180 g cukru. Sníh přidáváme postupně, přitom ho pomalu
promícháváme vařečkou. Hotový krém vylejeme na piškot. Na vychladnutý zákusek
natřeme vyšlehanou šlehačku a posypeme strouhanou čokoládou.

Sandokanovy oči
Ingredience
A:125 g rozpuštěného ztuženého tuku,5 lžic
kokosu,4 lžíce sušeného mléka,3 lžíce mletého
cukru
B:100 g mletých ořechů,50 g cukru,50 g změklého
másla,trochu rumu
C:125 g rozpuštěné ho ztuženého tuku,50 g kakaa,4
lžíce mletého cukru,4 lžíce pudinkového prášku
Postup
Všechny tři hmoty vyrobíme důkladným promícháním všech surovin. Plníme do
umělohmotných obalů na vejce vypláchnutých studenou vodou nebo do papírových
košíčků. Dospodu dáme rozinku namočenou v rumu nebo lentilku,nalijeme trochu hmoty
A,dáme lžičku hmoty B a zalijeme hmotou C. Necháme pořádně ztuhnout a vyklopíme.

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Pavlov přeje
všem občanům příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a šťastný nový rok 2010.

