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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, pomalu končí rok 2011, svátky vánoční máme na dosah ruky a rádi 
bychom tyto svátky prožili v klidu a rodinné pohodě. Je to také čas přemýšlení o uplynulém roce a 
o plánech na rok nadcházející.

Také obecní úřad musí zhodnotit rok předešlý a plánovat rok další dle dané situace. 
Samozřejmě všichni sledujeme situaci ve světě, v Evropské unii a v neposlední řadě v našem státě. 
Vyhlídky do příštích let nejsou moc růžové. Je to už více než 20 let od sametové revoluce, kdy jsme 
byli všichni asi moc naivní a měli jsme o té dnešní době úplně jiné představy. Chápali jsme, že je 
třeba se uskromnit tak, abychom se měli pak v budoucnu lépe. Utahování opasků naši politici asi 
přehnali.

Jistě jste si všimli praporu na obecním úřadě. Tento prapor je zde jako protest financování 
obcí ze státního rozpočtu. Je to nepoměrné rozložení daní, od kterých nechce vláda zatím ustoupit. 
Většina obcí má příjem na jednoho občana 6500,-Kč, Praha a čtyři další města mají 32 000,-Kč. 

Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo v loňském roce vydat tento občasník, rád bych se 
vrátil ještě k roku 2010. Jak jsem vás již informoval, získali jsme dotaci z ministerstva zemědělství 
na grant – Kulturní dědictví – ve výši  5 miliónů korun s 90% dotací a to na zvoničku ve Starém 
Telečkově a na opravu našeho pavlovského hřbitova. Realizace projektu proběhla do konce října 
2010. Stavbu provedla firma LS Mont. S ročním odstupem, na základě ohlasu vás občanů a i 
návštěvníků obce si myslíme, že se obě stavby líbí a jsou reprezentativním a důstojným místem 
v obci Pavlov a Starý Telečkov. V roce 2010 se nám podařilo ještě získat prostředky do mateřské 
školy, kde jsme rekonstruovali sociální zařízení včetně kuchyně. Podle mého názoru a názoru 
kontrolních orgánů, jako je hygiena a dalších, je naše mateřská škola ve velmi pěkném stavu. Tato 
rekonstrukce i přes získanou dotaci stála obec nemalou částku, nicméně byla pro chod a existenci 
mateřské školy v Pavlově nezbytná. Je to investice pro naše nejmenší občany a pro budoucnost 
obce. Zbývá ještě opravit šatnu mateřské školy, která je plánovaná v průběhu roku 2012.

Musím se ještě vrátit do roku 2010 k setkání rodáků naší obce, kde nás příroda trošku 
potrápila. 26. září 2010 jsme v našem kostele za hojné účasti vás  rodáků, posvětili znak a prapor 
naší obce. Odpoledne jsme slavnostním průvodem obcí došli k parku, kde jsme zasadili s P. Pavlem 
Habrovcem památný strom k příležitosti první zmínky o obci před 640 lety. Poté jsme se odebrali 
do našeho kulturního domu, kde pokračovala družná zábava, ukázky country tanců, šermířů. K tanci 
a poslechu nám zahrála venkovská kapela. Dle ohlasu se i přes nepřízeň počasí akce všem velmi 
líbila a navrhuji po několika letech tuto akci zopakovat.

Konečně se dostávám k roku 2011. V tomto roce jsme získali dotace z programu obnovy 



venkova na dokončení chodníků v parku a na chodník v horní části obce. Stavbu provedla firma LS 
Mont, která nabídla nejnižší cenu. Během roku mimo jiné probíhali drobné údržby a opravy na 
obecních budovách a jejich zařízeních. Samozřejmě se musím zmínit o naší největší investiční 
stavbě a to zástavbu pro 10 rodinných domků v lokalitě pod Černalkou. Dle řádného výběrového 
řízení ze 7 uchazečů zvítězila soukromá firma pana Krejčího z Rychnova nad Kněžnou. V současné 
době jsou veškeré inženýrské sítě dokončeny, kromě vrchního povrchu komunikace. Ten bude 
dokončen v jarních měsících dle počasí. Chtěl bych vám ještě připomenout, že zastupitelstvo obce 
stanovilo cenu za jeden metr čtvereční na 120,-Kč. Cena pozemku je podle mého názoru rozumná. 
Některé pozemky jsou již prodány a zamluveny. Chtěli bychom dát možnost hlavně občanům naší 
obce, postavit si zde rodinný dům, nicméně pokud nebude dostatečný zájem, dáme inzerát a 
nabídneme pozemky i přespolním. Připomínám, že pozemky se pohybují mezi 800 – 900 metry 
čtverečními. 

Plánů na rok 2012 máme dost. Je to však závislé na dané situaci. V říjnu 2010 jsme opět 
zažádali ministerstvo zemědělství přes SZIF o dotaci na severní centrum obce Pavlova a Starého 
Telečkova – dokončení komunikací a zeleně na horní části obce a ve Starém Telečkově. Pokud by 
jsme tento grant získali, byl by to pro naší obec veliký přínos, i když by dotace činila už jen 70%. 
Z dalších větších akcí bychom rádi zahájili výstavbu chodníků od nové zástavby (od Vytlačilových) 
až po penzion Roháč. V dolní části obce přibude autobusová zastávka s úpravou okolí a mostek přes 
Pavlovský potok.

Dále jsme jednali a jednáme  o rozhledně, která by zviditelnila naši obec a přinesla do obce 
oživení.

Bylo by toho ještě daleko více, co bych vám chtěl říci, ale tento občasník je i pro jiné 
informace, které vás budou taky jistě zajímat.

Chtěl bych touto cestou poděkovat vám všem, kteří máte zájem o dění v obci – ať už se 
jednalo o přípravu srazu rodáků, svěcení kapličky a jiných kulturních a sportovních akcí. Přeji vám 
všem krásné prožití svátků vánočních v rodinné pohodě a do nového roku hodně štěstí, zdraví a 
osobní pohody.

Antonín Havlíček, starosta

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011

Společné vykročení do nového roku                                                                                                          
 Je milou tradicí, že se  společně loučíme s uplynulým rokem a zároveň vcházíme do prvních 
minut roku nového při pavlovském ohňostroji. Každoročně se na něj těšíme a děkujeme panu 
Vašicovi, který si pro nás tuto krásnou show připravuje.
Plesová sezóna                                                                
 V letošním roce v kulturním domě proběhly tři plesy- řeznický, hasičský a farní.  Lidé se zde 
pobavili, zatancovali a v bohatých tombolách vyhráli pěkné ceny.  Věříme, že se v příštím roce 
sejdeme zase.
Setkání důchodců         
Již poněkolikáté  v naší obci  proběhlo setkání důchodců. Děti z mateřské školy si připravily 
krátký program. Zároveň se našim důchodcům představili tanečníci s vystoupením country 



tanců. Všem se to moc líbilo. Ke zpříjemnění tohoto večera hrála hudba pana Kašíka a pana 
Nováčka. Věříme, že si naši starší spoluobčané tento večer užili.
Masopustní průvod obcí                                   
 Naší obcí tradičně prošel  masopustní  průvod , do kterého se zapojuje  stále více spoluobčanů. 
Je příjemné vidět, že tato tradice v naší obci stále trvá.   Pěkným zakončením této akce  je 
společné posezení v přísálí kulturního domu- opět při hudbě pana Kašíka a pana Nováčka.
Pálení  čarodějnic 
V letošním roce si naši hasiči připravili pálení ohně na prostranství u kulturního domu. 
K příjemnému posezení hrála hudba, byly připraveny „dobroty “z udírny. Vzhledem 
k nepříjemnému počasí byly využity i prostory přísálí kulturního domu.
Tradiční pavlovská pouť 
Letošní pouť se vydařila, přálo nám  příjemné  počasí a tak jsme mohli   spolu s příbuznými a 
přáteli oslavit svátek Filipa a Jakuba. V kulturním domě po oba večery proběhly taneční zábavy, 
kde se pobavili především naši mladí spoluobčané.
Sportovní odpoledne pro  děti 
Jako každý rok si pro naše nejmenší připravili hasiči sportovní odpoledne. Za proměnlivého 
počasí si děti změřily své síly na hřišti v různých disciplínách.
Svěcení kapličky ve Starém Telečkově 
Za opravdu velmi teplého počasí, kterého v letošním létě mimochodem mnoho nebylo, jsme 
společně  s Mons. Mikuláškem vysvětili kapličku ve Starém Telečkově. Pouť budeme slavit na 
počátku července na sv. Svatého Cyrila a Metoděje.
Farní den 
V září  se v naší obci  uskutečnil farní den. Za slunečného počasí se na sportovním hřišti sešlo 
mnoho občanů   spolu s farníky z okolních vesnic. Společně jsme si vyslechli přednášku  jáhna 
Kince.  K poslechu nám opět zahráli pan Kašík a pan Nováček
Adventní rozsvěcení vánočního stromu 
První adventní neděli  jsme se sešli na návsi a společně jsme   rozsvítili  vánoční strom.  Děti si 
připravily básničky a  za zvuku koled  jsme prožili  příjemný  adventní večer.
Společný tvořivý večer  pro ženy 
V přísálí kulturního domu se sešly ženy a dívky, aby si společně vytvořily malou  vánoční 
dekoraci. Věříme, že se budeme takto scházet i při dalším pokračování těchto  tvořivých večerů. 
Vánoční besídka s výstavkou 
Poslední adventní neděli jsme  se opět  jako každý rok sešli  při vánoční besídce, kterou si pro 
nás připravily naše děti.  Společně s nimi vystupovaly děti  z mateřské školy. Děkujeme paní 
Bartošové,  která s dětmi tuto besídku nacvičuje. Zároveň jsme si  mohli prohlédnout  výstavu 
vánočních dekorací.
Životní výročí 
V letošním roce  oslavili významné životní výročí paní Doležalová Marie, Pokorná Jindřiška, 
Švomová Amálie, Vaňková Marie, Sedláková Božena,Chlubnová  Jaroslava, pan Javůrek Jan, 
Černý  Jan,  Bartoš Bohumír a Bílek Zdeněk.             
Zároveň  v letošním roce  oslavili  zlatou svatbu pan Josef a Marie Vaňkovi. 
Všem jubilantům ještě jednou srdečně blahopřejeme!
V tomto roce se narodili noví spoluobčánci- Michaelka Vokounová, Danielka Černá, Natálka 
Smejkalová, Štěpánek Doležal a Lukášek Vaněk. Přejeme jim i jejich rodičům hodně štěstí a 
zdraví!
Bohužel jsme se v letošním roce rozloučili s paní Martou Drápelovou a panem Josefem 
Urbanem. Zůstanou stále v našich vzpomínkách!
Během roku se konaly v  Pavlově také svatby – manželům Doležalovým, Dvořákovým   a 
Pohankovým blahopřejeme a na společné cestě  přejeme hodně štěstí!

KŘESŤANSKÉ OKÉNKO



VÁNOCE

Co to jsou Vánoce? Stromeček, ozdobená okna, nebo dárky? Tyto všechny náležitosti k 

Vánocům patří, ale začněme od začátku. Slovo Vánoce nejspíš pochází z německého 

Weihnachten, což se dá volně přeložit jako svaté noci. Nebo lépe - světit noc.

Zvětšit obrázek
 

Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista a každý rok si připomínáme vlastně jeho narozeniny. V 

dějinách lidstva to byla tak zásadní událost, že od Kristova narození počítáme náš letopočet. 

Vánoce začínají 25. prosince a končí 11. ledna na Křest Páně. Hodně křesťanů slaví Vánoce po staru, 

to znamená až do Hromnic (2. února), kdy se slaví svátek Uvedení Páně do chrámu.

Slavení vánočních svátků je spojeno s mnoha tradicemi a zvyky. Ty navazují na předkřesťanské 

svátky zimního slunovratu. Oslavě narození předchází čtyřtýdenní období očekávání a půstu 

zvaným advent. Poslední den adventu se nazývá Štědrý den (24. prosince).

Na štědrý den se tradičně strojí vánoční stromek a lidé usedají k tradiční štědrovečerní večeři. 

Večeře ještě spadá do období adventu, proto jídla předkládaná jsou postního charakteru. Rybí 

polévka, smažený kapr a bramborový salát (jídlo z ryb proto, že to bylo jídlo chudých a apoštolů). 

Po večeři se nadělují dárky.

Den vrcholí nocí narození Páně, kdy se při půlnoční bohoslužbě předčítá evangelijní oddíl z Bible o 

narození Ježíše a zpívají se koledy o narození Božího syna. Nejznámější koledou u nás je Narodil se 

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/znojmo/667-1946-co-jsou-vanoce-a-proc-se-slavi.html#%23


Kristus Pán a je až neuvěřitelné, že text, pocházející z roku 1505,  se od té doby prakticky nezměnil. 

Tato koleda je tak zvaný hymnus a vždy by se při ní mělo stát.  

Protože žijeme na území, kam křesťanství přinesli bratři Cyril a Metoděj před více než tisíci lety, tak 

i v občanském kalendáři jsou dny 24., 25., 26. 12. státním svátkem a asi není nikoho, kdo by Vánoce 

neslavil. 

A tak zapomeňme na vánoční shon, nakupování a podobné „módní záležitosti. Oslavme „Ježíškovi 

narozeniny“ zpěvem nejznámější koledy, ve které je ukryta veliká radost a naděje pro nás pro 

všechny : 

Narodil se Kristus Pán - veselme se,

z     růže kvítek vykvet nám – radujme se.  

Z     života čistého, z rodu královského,  

nám, nám, narodil se.  

KULTURA

Turnaj ve stolním tenise
SDH Pavlov pořádá  turnaj ve stolním tenise. A to:  8.1.2012 - neděle ve 13:00 hod. 

Prezentace a soutěž se uskuteční v budově bývalé školy.

„Štěpánská taneční zábava“ 
SDH Pavlov pořádá 25.12.2011 tradiční „Štěpánskou“ zábavu. 

VÍTE ŽE,..
Již od r. 2009 na úřadě obce Pavlov nová služba pro občany – kontaktní místo CZECH POINTU.

Díky této službě mohou lidé získat na jednom místě a prakticky okamžitě ověřené výpisy:
• z obchodního rejstříku
• z katastru nemovitostí
• ze živnostenského rejstříku
• z evidence Rejstříku trestů
• z rejstříku bodového systému řidičů



Správní poplatek:
Za první stranu výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku bodového systému 
řidičů a za výpis z katastru nemovitostí zaplatí občan poplatek 100,- Kč, za každou další stranu 50,- 
Kč. Za ověřený výstup z Rejstříku trestů pak činí správní poplatek 50,- Kč.

Stále se na OÚ Pavlov ověřuje shoda podpisu a listiny. Správní poplatek: 30,- Kč za ověření 
podpisu a 30,- Kč za každou stranu listiny. 

INFORMACE

Otevírací doba  Jednota Pavlov o svátcích 

Sobota     24.12.             6.30 – 10.00  
Neděle     25.12.             Zavřeno  
Pondělí    26.12.             Zavřeno  
Úterý        27.12.            6.30 – 12.00      13.00 - 16.00  
Středa      28.12.             6.30 – 12.00      13.00 - 16.00  
Čtvrtek      29.12.           6.30 – 12.00      13.00 - 16.00  
Pátek        30.12.            6.30 – 12.00      13.00 - 16.00  
Sobota     31.12.             6.30 – 10.00  
Neděle       1.1.               Zavřeno  

Lékaři
MUDr. Šubert
V době od 27.12.2011 do 3.1.2012 bude ordinovat pouze v Radostíně n. Osl.  A to od 7.00 do 9.00 
hod.

MUDr. Klimecký
27.12.2011 7.00 - 10.00
28.12.2011 7.00 - 10.00 11.00 - 13.00 (poradna 

   pro kojence)
29.12.2011 7.00 - 10.00
30.12.2011 7.00 - 10.00

21.12.2011 poradna pro kojence odpadá

NĚCO PRO HOSPODYŇKY

Na závěr malá inspirace co upéct na vánoce pro šikovné maminky, babičky  a děvčata, nebo 
snad i pro pány?

Moka oválky
Máte rádi kávu? Tady je recept na mocca cukroví. Můžete 
si udělat kolečka, oválky nebo jakýkoliv jiný tvar. 
Ingredience: 

Těsto: 160 g hladké mouky
80 g moučkového cukru
80 g mletých ořechů



180 g másla
lžička mleté kávy
lžička kakaa (není nutné)
Krém: 

100 g másla
70 g cukru
1 lžička mleté kávy
Poleva: moučkový cukr
špetka kávy
lžička silné uvařené kávy
Čokoládová poleva: 1/2 čokolády na vaření
máslo
špetka mleté kávy (není nutné) 

Tatrankové kuličky
Ingredience: 

7 tatranek (nejlépe čokoládových)
250 g másla
20 g kakaa (nemusí být)
50 ml rumu
kokos na obalení

Postup: 

Tatranky dáme zmrazit. Poté je nastrouháme, přidáme k 
nim změklé máslo, kakao a rumu. Uděláme tuhé těsto, 
které dáme odpočinout do lednice na dvě hodiny.
Z těsta pak tvarujeme kuličky, které obalíme v kokosu. 
Toto nepečené cukroví dáme do chladu.
Tatrankové kuličky jsou velmi dobré a každý v nich pozná chuť tatranek.
Místo tatranek můžeme použít i horalky nebo podobné sušenky. 

Dorou chuť !



Obecní úřad a zastupitelstvo obce Pavlov přeje všem 
občanům příjemné prožití vánočních svátků, hodně 

zdraví a šťastný nový rok 2012.


	Moka oválky

