Pavlovský občasník 2012
SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozdravil prostřednictvím tohoto
našeho občasníku. Prožíváme adventní čas, rok 2012 odpočítává poslední dny a
hodiny. Tento prostor bych chtěl věnovat bilancování toho dobrého, co se za
posledních 12 měsíců v naší obci událo a naopak co bude nutné přehodnotit.
Připomenu, že ještě v loňském roce (2011) jsme měli vyvěšen prapor na
protest proti špatnému financování menších obcí na úkor velkých měst jako je
Praha, Plzeň, Brno a další. Během roku probíhalo řadu jednání na zlepšení této
situace. Parlament tuto změnu ve prospěch malých obcí nakonec schválil, ale
samozřejmě je vše závislé na přílivu daní do státní pokladny. Pokud se nenaplní
tak, jak předpokládá státní rozpočet, tak i obce dostanou méně.
V letošním roce se nám podařilo získat několik grantů jak z republikových
zdrojů tak i z EU. Z krajských dotací jsme získali prostředky na část chodníků.
Realizace stavby se opozdila vzhledem k tomu, že se protáhlo vyřízení stavebního
povolení. Příštím rokem bychom rádi pokračovali až do míst, kam nám to bylo
umožněno a povoleno. Další dotace jsme získali z ministerstva pro místní rozvoj a
to na dětské hřiště v parku. V neposlední řadě se nám podařilo po opětovné
žádosti získat prostředky z EU přes SZIF na Severní centrum obce a Starý
Telečkov pro rok 2013, kdy proběhne vlastní realizace.
Během letošního roku jsme prováděli různé opravy a rekonstrukce z našeho
rozpočtu jako například oprava obecního vodovodu, opravy v KD, výměna
vstupních dveří v pohostinství a další.
Koncem května byl dokončen povrch vozovky na zástavbě RD pod
Černalkou a tak byla tato nákladná stavba dokončena. V současné době je
k prodeji poslední parcela, která má výměru necelých 900 metrů čtverečních.
Připomínám, že jeden metr čtvereční stojí 120,- Kč.
Plánů máme samozřejmě mnohem více, vše však závisí na dotacích, které
se nám podaří získat. Z rozpočtu, který obec má, bychom takové akce nemohli
provádět.
Pokud bych se chtěl ohlédnout za kulturní a společenskou činností, je jich
dost a jsem moc rád, že se dodržují tradice, které naši předkové vytvořili. Chtěl

bych poděkovat Sboru dobrovolných hasičů jak na poli kulturní tak sportovní,
kde ve Ždárské lize reprezentovali obec Pavlov a umístili se na 20. místě
z padesáti družstev, což je pěkné. Pokud by měli lepší techniku, výsledky by byli o
mnoho lepší. Pokud to ještě nevíte, probíhá vesnická hokejová liga a naši mladí jí
hrají prvním rokem. Výsledky nejsou takové, jak by si sami přáli. Ale já pevně
doufám, že příštím rokem to bude určitě lepší. Taky bych chtěl touto cestou
poděkovat paní Marii Černé, která se na úkor volného času stará o různé
výtvarné a kulturní akce. Další dobrou myšlenkou byl návrh Jany Černé, která
navrhla, že by se věnovala dětem od 4 let věku. Jsem této aktivitě moc rád,
výsledek této aktivity (z několika večerů) jste mohli posoudit při rozsvěcení
vánočního stromu. Plánů má s dětmi hodně, pokud jí to čas dovolí a děti budou
mít zájem jako doposud. Přivítal bych ještě jiné aktivity jak od mládeže, tak od
starších žen i mužů. Jsem přesvědčen, že každý z nás má jisté schopnosti a
dovednosti, s kterými by se mohl s ostatními podělit a tím je předat dál dalším
generacím.
Ještě se zmíním o naší farnosti, která získala prostředky z EU na
rekonstrukci našeho kostela, oltáře a obvodové zdi. S rekonstrukcí by se mělo
začít už v březnu. Vzhledem k tomu, že bude muset být kostel uzavřen, dohodli
jsme se s P. Habrovcem, že umožníme využít kulturní dům pro bohoslužby.
Bylo by toho daleko více, co bych vám chtěl ještě říci, ale tento občasník je i
pro jiné informace, které vás budou také jistě zajímat. Chtěl bych vám touto
cestou poděkovat, kdo máte zájem o dění v obci ať už se jedná o činnost kulturní
nebo sportovní a popřát 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 2012
Společné přivítání nového roku
S odbíjením půlnoci jsme se sešli před kulturním
domem, abychom spolu přivítali nový rok. Jako už
po mnoho let, tak i letos si pan Vašica k této
příležitosti připravil krásný ohňostroj. Děkujeme za
zpříjemnění prvních okamžiků roku 2012.
Masopustní průvod
Za doprovodu hudby pana Kašíka a pana Nováčka
prošel naší obcí masopustní průvod.
Místní občané si připravili velmi krásné masky.
Nechyběly cikánky, mušketýři, různé postavičky z TV jako Jůheláci, rádcové a piráti.Jsme rádi, že se tato tradice v naší obci udržuje a do průvodu zapojuje stále více a více
masek. Masopust jsme zakončili v přísálí kulturního domu, kde jsme si mohli
zatancovat a společně zazpívat.
Plesová sezóna
I v letošním roce jsme se mohli pobavit a zatančit na hasičském nebo řeznickém plese.
Oba plesy zdobila bohatá tombola a příjemná hudba.
Tvořivý večer
V lednu probíhal jeden z dalších tvořivých večerů pro ženy a dívky. Tentokrát jsme si
spolu zhotovovali šálu pletenou na hrabích. Tato zajímavá technika přilákala mnoho žen
a dívek, které si společně vyrobili teplou šálu a při skleničce vína nebo šálku kávy se
příjemně pobavili.
Setkání důchodců
Při letošním setkání důchodů nám opět zahráli pěkné písničky k poslechu a tanci pan
Kašík a pan Nováček. Pro naše seniory si připravili pěkné vystoupení naši nejmladší –
děti z mateřské školky. Poprvé se představili žáci 5. ročníku radostínské školy
s překrásným programem. Vybrali si i takové pozapomenuté písničky, při kterých si
starší spoluobčané zavzpomínali na své mládí.
Velikonoční tvoření
V pátek 30. dubna jsme se s ženami opět setkali v kulturním domě. Společně jsme si
připravili velikonoční dekoraci, zavzpomínali na malování vajec voskem. V přísálí byla
rovněž připravena velikonoční výstavka ručních prací.
Pálení čarodějnic
Ve velkém počtu se pavlovští sešli při pálení „čarodějnic“. Za velmi příjemného teplého
večera jsme si za kulturním domem mohli společně opět zazpívat při hudbě pana Kašíka
a pana Nováčka. Hasiči měli připravenou výbornou klobásku z udírny a pivo teklo
proudem. Překvapením večera byl přílet „čarodějnic“.
Stavění máje
1. května se nad naší obcí po několika letech vztyčila opět krásná májka. Místní hasiči
navázali na již zapomenutou tradici a společnými silami přichystali májku, kterou
ozdobili věncem. Jejich snažení se však někomu nelíbilo, neboť tuto májku jim v neděli
20.5.2012 někdo skácel. Je smutné, že někdo ničí snahu druhých.
Pavlovská pouť
6. května 2012 proběhla v Pavlově pouť. Společně se svými příbuznými a známými jsme
oslavili svátek Filipa a Jakuba. Za pěkného počasí jsme si užili pouťových atrakcí.

Ledoví muži
Jeden noční mrazík zničil snahu většiny zahrádkářů. Letošní „ ledoví muži“ byli v naší
obci obzvláště ledoví! Naměřili jsme i mínus čtyři stupně celsia ! Většina zahrádkářů
lomila rukama nad zkázou, která po nich zbyla.
Kácení máje
V neděli 24.6.2012 v odpoledních hodinách místní mladí hasiči připravili kácení máje.
Provázelo nás příjemné slunečné počasí. Při zvuku hudby pana Kašíka jsme se všichni
rádi zchladili vychlazenými nápoji, které měli hasiči připraveny. Odpoledne nám chlapci
zpříjemnili i bohatou tombolou.
Hokejový klub
V roce 2012 založili naši mladí chlapci a muži hokejový klub HC Pavlov. V zimní sezoně
poprvé reprezentují naši obec a měří své síly s ostatními kluby Vesnické ligy.
Hasičská soutěž Žďárská liga
Mladí hasiči reprezentovali naši obec na soutěžích hasičského sportu- Žďárské ligy, kde
se umístili na 20. místě z celkového počtu 50 družstev. V průběhu sezóny je velmi
trápila technika, chlapci to však nevzdávali, poctivě trénovali a tak dosáhli tohoto
pěkného umístění. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci obce.
Sportovní odpoledne pro děti
Za pěkného počasí proběhlo i sportovní odpoledne pro děti. Byly pro ně připraveny různé
disciplíny jako skákání v pytli, chůze na chůdách, střelba a mnoho jiných sportovních
aktivit. Závěrem tohoto odpoledne byl sehrán fotbalový zápas svobodní- ženatí.
Pavlovský šikula
Od listopadu letošního roku mohou mladší děti navštěvovat kroužek „Pavlovský šikula“.
Zde si děti společně vyrábí různé výrobky, hrají si, zpívají a tancují.
Vánoční tvoření
I v letošním roce jsme se sešli se ženami v kulturním domě a vytvořili jsme si vánoční
dekorace. Tentokrát jsme zkoušeli techniku pletení z papírových ruliček. Děti si vyrobily
malého andělíčka. Všem se práce velmi zdařila.
Adventní rozsvěcování vánočního stromu
Již druhým rokem jsme v naší obci společně rozsvítili náš vánoční strom.
Děti, které navštěvují kroužek Pavlovský šikula, si připravily krátký program básniček a
písniček. Společně si děti napsaly svá přání Ježíškovi. Za zvuku koled jsme prožili příjemný adventní večer.
Vánoční výstava
O třetí adventní neděli pořádala Obec Pavlov v přísálí kulturního domu první ročník
Vánoční výstavy. Návštěvníci se mohli podívat a inspirovat mnoha nápady jak si zkrášlit
svoje domovy. Děkujeme všem, kteří poskytli své výrobky na tuto výstavu a věříme, že i
v příštím roce se budeme těšit pohledem na krásné ruční práce našich občanů.
Životní výročí
V letošním roce se narodili noví spoluobčánci:
Mareček Zejda, Matyášek Mikulecký, Kerimek Hamza Kujínek, Tadeášek Ospalík.
Přejeme jim i jejich rodičům hodně štěstí a zdraví!
Bohužel jsme se v letošním roce rozloučili s panem Vladimírem Březkou, Josefem
Vaňkem, paní Marií Bartuškovou a Jiřinou Jurkovou. Zůstanou stále v našich

vzpomínkách!
V letošním roce oslavili významné životní výročí paní Karásková Božena, Bartošová
Milada, Kašparová Ludmila, Kříbalová Marie, Drápelová Vlasta, pan Doležal Jindřich,
Lavička Oldřich, Vaněk Josef, Pokorný Filip.
Zároveň v letošním roce oslavili zlatou svatbu Karel a Ludmila Kašparovi.
Všem jubilantům ještě jednou srdečně blahopřejeme!

KŘESŤANSKÉ OKÉNKO
Svatý Mikuláš

Vánoce jsou už za dveřmi a snad všichni se
těšíme na krásné chvíle u vánočního stromečku.
Hlavně děti se už nemůžou dočkat, až uslyší
zvoneček a konečně uvidí, co jim přinesl Ježíšek
za dárky. Budou jim zářit oči a určitě to pro
většinu z nich je nejšťastnější večer v roce.

V adventní době, která je přípravou na
vánoční svátky, je však jeden den, na který se děti
(hlavně ty více zlobivé) vůbec netěší. Je to 5.
prosinec, kdy v předvečer svátku svatého Mikuláše chodí sám sv. Mikuláš se svými pomocníky –
andělem a čertem, a nadělují dětem, co si kdo
zaslouží. Tato tradice je už hodně stará a má své
historické kořeny, spjaté s postavou svatého
Mikuláše, který patří mezi jednoho z nejvíce
uctívaných svatých v celém křesťanství. Narodil se
kolem r. 270 po Kristu v řeckém Patrasu. Kolem
roku 300 se jako mladý muž stal biskupem v Myře
(Turecko). Brzy poté tam začalo pronásledování
křesťanů. I Mikuláš se dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán mučením, vystoupil r. 325 na Nicejském

koncilu. Více se o jeho životě a působení s jistotou neví. Je známo už jen přibližné datum
biskupova úmrtí: 6. prosince mezi roky 345 a 351.

Mikulášův kult se rozšířil asi po dvou staletích ve východní církvi, později i ve
slovanských zemích. K největšímu Mikulášovu uctívání došlo od 8. století v Rusku, jehož
je od té doby patronem. Od 10. století je úcta k sv. Mikuláši rozšířena v Německu,
Francii a Anglii a od 11. století v Itálii, kam italští piráti přenesli v Turecku uloupené
Mikulášovy ostatky. Dodnes jsou uloženy v bazilice sv. Mikuláše v jihoitalském městě
Bari.

Štědrost světce vychází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce, který se rozhodl
prodat své dcery do nevěstince. Když se o tom dozvěděl sv. Mikuláš, vhazoval otevřeným
oknem do ložnice dívek tři noci za sebou peníze, jimiž jejich otec mohl nejen splatil
dluhy, ale ještě zbylo i na věno. Z této legendy vychází i typické zobrazování sv. Mikuláše
se třemi zlatými jablky na knize. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul
štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě
obviněných.

Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré a krajově i národnostně se liší.
Součástí většiny z nich je rozdávání dárků dětem. V české tradici se mikulášská nadílka
konala vždy v předvečer světcova svátku. U nás o tom pojednávají nejstarší zápisy již ze
14. století. Jinde, např. v některých oblastech Slovenska, se Mikulášova štědrost
připomíná přesně v den jeho památky. V USA se tato tradice postupně přetvořila ve
fenomén Santa Clause, který vznikl v podstatě zkomolením holandského označení
svatého Mikuláše. Ten ovšem dnes již roznáší dárky až o vánocích. Odtud se v této
pozměněné podobě šíří do okolního světa. Jestliže byli u nás v období nesvobody
vytlačováni Ježíšek a Mikuláš Dědou Mrázem, v dnešní době jsou vytlačováni Santa
Clausem.

Tradiční postavou českých vánoc je však kromě Ježíška pořád i svatý Mikuláš, který má
na rozdíl od Santa Clause atributy biskupa. Zachovejme si naše tradice, ať se mohou
naše děti pořád těšit na Ježíška a na začátku prosince mít trošku nahnáno z čertů, kteří
přijdou se svatým Mikulášem.

Papež Benedikt XVI napsal v knize Boží světlo v naší době: „ Mikuláš je jedním z prvních,
kteří byli uctíváni jako svatí, aniž byli mučedníky. V čase pronásledování křesťanů se
přirozeně stali důležitými ukazateli cesty víry ti, kteří se postavili na odpor pohanské
státní moci a svůj život položili za svou víru. V klidných dobách, co se týče vztahu církve
a státu, lidé potřebovali nové a jiné vzory. Mikuláš se jim do paměti zapsal jako člověk,
který pomáhá. Jeho velikostí nebylo hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit.
Jeho velikostí byla neustálá každodenní dobrota a laskavost.“

Vezměme si z života svatého Mikuláše příklad a buďme k sobě dobrotiví a laskaví nejen
v době vánoční, ale zkusme to po celý rok. V dnešní době je to možná ještě větší
„hrdinství“ než za dob sv. Mikuláše ve 4. století.

KULTURA
Turnaj ve stolním tenise
SDH Pavlov pořádá turnaj ve stolním tenise. A to: 29.12.2012 - sobota ve 13:00
hod. Prezentace a soutěž se uskuteční v budově bývalé školy.

„Štěpánská taneční zábava“
MS Křiby Pavlov pořádá 25.12.2012 tradiční „Štěpánskou“ zábavu.

VÍTE ŽE,..
Obec Pavlov může zajistit každému zdarma pronájem kontejneru na bioodpad. Pokud
budete mít zájem nahlaste se do konce ledna na OÚ Pavlov. A nyní něco k bioodpadu:

Třídíme bioodpady
Co patří do bioodpadu?
Tráva, listí, seno, sláma a plevel ze zahrad a parků, zbytky z ovoce a zeleniny,
slupky z citrusových plodů, zbytky chleba, pečiva a obilnin, skořápky od vajec a ořechů,
sedliny z kávy a čaje (i s filtrem), čajové sáčky, piliny či jiný chemicky neošetřený dřevitý
materiál, včetně drobných ořezů z větví,popel ze dřeva, uschlé
květiny, rostlinné zbytky z domácností, papírové kapesníky,
papírové utěrky, ubrousky a papírové sáčky, tuky,
špinavé papíry z přípravy jídel, obaly z potravin
Co do bioodpadu nepatří?
Chemické a nebezpečné látky, cizorodé látky - plast (umělé
hmoty všeho druhu), sklo, kovy a textilie, stavební materiály a
sutě, směsný komunální odpad,
uhynulá zvířata, živočišné zbytky -jako maso, kůže, kosti,
exkrementy masožravých zvířat musí být před zpracováním v
kompostu nebo bioplynové stanici tzv. hygienizovány. Hygienizace zajistí usmrcení
původců chorob.
Jak oddělovat bioodpad v domácnostech?
Bioodpad v domácnostech je třeba skladovat odděleně od ostatního odpadu. Výhodné je
ukládat bioodpad do nádob, které umožňují odvětrávání a vysoušení bioodpadu.
Význame se tak snižuje hnití a tím i zápach bioodpadu. Pro větší pohodlí lze použít
speciální kompostovací sáčky. Výrobce - např. firma HRABio spol. s.r.o., email obchod@hrabio.cz, www.hrabio.cz, tel - 603 425 958. Manipulace je tak jednoduchá a
čistá. Následně lze bioodpad ukládat buď do kompostérů nebo do sběrných nádob na
bioodpad. Místo speciálních sáčků lze použít na balení bioodpadu také jakýkoli papír.
Ten napomáhá svými savými schopnostmi k vysoušení bioodpadu i k větší čistotě
odvozních nádob. Papír je sám také bioodpadem, takže jeho použití je zcela v souladu s
podmínkami sběru.
Proč třídit bioodpad?
Bioodpad tvoří v současné době cca 30 - 40% objemu komunálního odpadu.
Na základě zákonných podmínek (bod 8 písm. d) přílohy č. 4 vyhlášky č.
294/2005 Sb.) musí dojít do roku 2020 (počínaje rokem 2010) ke snížení
ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky o 65% oproti roku 1995.
V roce 2010 by mělo být teoreticky vytříděno 112kg/ bioodpadů na obyvatele.
Navíc se v současné době zaznamenává na celém světě úbytek organické hmoty v
půdě. Navrácení bioodpadů do půdy ve formě hnojiva - kompostuje důležité pro
udržení kvality půdy. Oddělený sběr bioodpadů a jeho zpracování na
kompostárnách nebo v bioplynových stanicích snižuje i celkové náklady na

likvidaci odpadů.

INFORMACE
Otevírací doba Jednota Pavlov o svátcích
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý

22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.

6.30 – 10.00
Zavřeno
6.30 – 10.00
Zavřeno
Zavřeno
6.30 – 12.00
6.30 – 12.00
6.30 – 10.00
Zavřeno
6.30 – 10.00
Zavřeno

13.00 - 16.00
13.00 - 16.00

Lékaři
MUDr. Šubert
v Radostíně n. Osl.
27.12.2012 7.00 - 9.00
28.12.2012 7.00 - 9.00
31.12.2012 NEORDINUJE
2.1. - 4.1. 2013 7.00 - 10.00

MUDr. Klimecký
v Radostíně
27.12.2012
28.12.2012
31.12.2011

n. Osl.
7.00 - 10.00
7.00 - 10.00
7.00 - 10.00

11.00 - 13.00 (poradna pro kojence)

MUDr. Bartošík
v Radostíně n. Osl.
31.12.2012 NEORDINUJE

NĚCO PRO HOSPODYŇKY
Nestíháte před Vánoci nakoupit dárky a ještě péct cukroví? Vyzkoušejte recepty na tyto
nepečené kuličky. Jejich příprava je snadná, a přitom chutnají skvěle!
Skořicovými kuličkami uspokojíte všechny mlsné jazýčky. Nepřidává se do nich cukr, a
tak mají poctivou, lehce hořkou kakaovou chuť. Obalují se ve voňavé skořici a uprostřed
každé z nich se skrývá lískový ořech.

Skořicové kuličky
(cca 40 ks)
POTŘEBUJETE: 150 g celých lískových ořechů, 50 g holandského kakaa,
100 g másla , 50 g mléčné čokolády, rum, nebo rumové aroma podle chuti

100 g lískových ořechů oddělíme a spolu s čokoládou rozmixujeme na moučku. Přidáme
máslo, kakao a rum nebo rumové aroma. Vzniklou hmotu dáme ztuhnout do ledničky.
Zhruba po půl hodině těsto vyndáme a tvarujeme kuličky, do kterých balíme zbylá jádra
ořechů. Všechny kuličky obalíme ve skořici.
Lískové ořechy můžete nahradit mandlemi, nebo kuličkou z marcipánu.

Pomerančové pralinky
POTŘEBUJETE: 300 g bílé čokoládové polevy, 70 g smetany ke šlehání, 1 lžičku
nastrouhané pomerančové kůry, 60 ml pomerančového likéru
Na obalení: 50 g mletých pistácií
Rozdrobíme polevu (nebo můžeme použít čokoládu a stoprocentní tuk) a rozpustíme ji ve
vodní lázni.
Postupně do ní přidáme smetanu, likér a pomerančovou kůru. Vše dobře promícháme,
aby se suroviny spojily, a pak směs necháme 3 hodiny odpočívat v chladu.
Hmotu znovu ručním šlehačem ušleháme a vlhkou lžičkou vykrajujeme kousky, které
necháme znovu 30 minut odpočinout.
Na talíř nasypeme mleté pistácie, z hmoty uválíme kuličky, které v nich obalíme. Kuličky
dáme do papírových košíčků a necháme je v chladnu odležet.
Doba přípravy: 1 hodina Doba odpočinku: 3,5 hodiny

Uděláte: 40 kousků

Toto cukroví můžete připravit v několika variacích. Pralinky lze místo v pistáciích obalit v
cukru nebo v tmavé čokoládové polevě. Také je možno místo bílé čokoládové polevy do
základu použít tmavou čokoládu (půl mléčné a půl hořké), místo pomerančové kůry dát
skořici a místo pomerančového likéru přidat rum. Rumové pralinky je nejlepší na závěr
obalit v kakaovém prášku.

Dorou chuť !

Obecní úřad a zastupitelstvo obce Pavlov
přeje všem občanům příjemné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví a šťastný
nový rok 2013.

