Pavlovský občasník 2013
SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozdravil prostřednictvím tohoto našeho občasníku.
Tento předvánoční čas adventu prožíváme tak trošku klidněji než v celoročním shonu, který nám
tato současná doba přináší. Tento prostor bych rád věnoval takovému hodnocení toho, co se nám za
rok 2013 podařilo uskutečnit a seznámit vás s plánem na rok 2014.
V minulém roce jsem vás informoval, že parlament změnu o financování menších obcí po
dlouhých jednáních nakonec schválil – ovšem za předpokladu, že do státní pokladny tyto peníze
z daní přijdou. Radost jsme měli velkou, ovšem ke konci roku zjišťujeme, že máme až o 25% méně,
než nám bylo slíbeno. I přes toto jsme letos zahájili a ukončili několik akcí, na které se nám
podařilo získat dotace. Z peněz Evropské unie přes SZIF se 70-ti % dotací jsme zahájili a ukončili
projekt „Severní centrum obce Pavlov a Starý Telečkov“. Jednalo se hlavně o komunikace, zeleň a
částečné dokončení prolézaček a zázemí v našem obecním parku, který je hojně využíván dětmi i
dospělými. Já osobně jsem spokojen s tím, že se nám už podařilo po třetí získat peníze z Evropské
unie. Z republikových zdrojů nebo z našeho obecního rozpočtu by jsme takové peníze v tomto
objemu nikdy nezískali a mám za to, že jsou tyto peníze v naší obci vidět.
Další větší akcí bylo dokončení chodníku a částečná oprava kanalizace od spodní části obce
až na křižovatku směr Černá a vysázení zeleně u spodní autobusové zastávky (u Ježkových) a
v horní části obce (u Doležalových 30). I na tuto akci jsme čerpali dotace z republikových zdrojů.
Během roku provádíme práce jak na našem obecním vodovodu tak i různé udržovací a
vylepšovací práce na obecním majetku. Na jaře jsme zjistili, že propouští výpusť z Obecníku. Po
různých odborných konzultacích jsme byli nuceni rybník vypustit a opravit zmíněnou výpust do
obce. Při té příležitosti jsme upravili koupaliště – plážičku, pro lepší přístup do vody.
Ještě bych se chtěl zmínit o zástavbě pro rodinné domky pod Černalkou, kde již máme
prodané všechny parcely a na některých již vyrůstají nové rodinné domky. Tato skutečnost nás
zavazuje k zajištění dalšího prostoru pro případné zájemce o trvalé bydlení v naší obci.
Na příští rok zamýšlíme dokončit započatý chodník – směr Černá a projektujeme nový

chodník – od Tomanových až ke konci vesnice – směr Starý Telečkov. Byl bych rád, kdyby se nám
toto vše podařilo uskutečnit, vzhledem k tomu, že se připravuje projekt na opravu a rozšíření mostu
na dolním konci u Bartošových a vyasfaltování komunikace přes obec- od Vytlačilových po Fejtovi.
V současné době probíhá stavební povolení, které je důležité pro vlastní realizaci ještě v příštím
roce.
Chtěl bych se ještě ohlédnout za kulturními, sportovními a společenskými akcemi, které se
v obci ještě udržují. Rád bych poděkoval našim mladým hasičům, kteří reprezentují naši obec ve
Žďárské lize, ve které se umístili na 16 místě ze skoro 70-ti družstev. Připomenu ještě oslavu 90-ti
let trvání sboru dobrovolných hasičů v Pavlově. Za pěkného počasí a dobře připraveného programu
jsme se dobře bavili, až na rozmar přírody, který nám tuto akci večer nedobrovolně ukončil. Z
dalších aktivit se naše mládež – jak už jsem informoval v loňském roce – účastní hokejové soutěže
Vesnická liga. Letošní výsledky jsou o mnoho lepší než v prvním ročníku a doufám, že tato
tendence růstu a zlepšování se nezastaví.
Nemůžu opomenout a zároveň poděkovat paní Marii Černé, která se na úkor svého volného
času stará v naší obci o různé výtvarné a kulturní akce. Jak již víte, tak už druhým rokem probíhá
kroužek Šikula pod vedením slečny Jany Černé, která má na tyto naše děti velký vliv. Děti se celý
týden těší, až bude pondělí… Rád bych jí touto cestou poděkoval, že má s dětmi trpělivost a dokáže
s nimi tvořit různé věci, hry a pásmo básniček, které jste z části mohli sledovat u rozsvíceného
vánočního stromku.
Ještě se zmíním o dokončení rekonstrukce našeho kostela sv. Filipa a Jakuba. Vy, kteří jste
se zúčastnili znovuotevření, můžete toto dílo posoudit. Z mého pohledu je to dobře odvedená práce,
která potěší nejen věřící křesťany. Mně samotnému vadí stav obvodové zdi, který kazí celkový
dojem této dominanty obce.
Bylo by toho z mé strany daleko víc, ale občasník je i pro jiné informace, které vás budou
také zajímat. Chtěl bych vám touto cestou poděkovat, kdo máte zájem o dění v obci ať už se jedná o
činnost kulturní nebo sportovní. 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 2013
Společné přivítání nového roku
První minuty nového roku 2013 jsme mohli společně prožít před kulturním domem při
pohledu na pěkný ohňostroj. Ten si pro nás, ostatně jako již po mnoho let, připravil pan
Vašica. Děkujeme mu za pěkný zážitek, kterým jsme přivítali nový rok 2013.
Masopustní průvod
Za doprovodu hudby pana Kašíka a pana Nováčka prošel naší obcí tradiční masopustní
průvod. Mohli jsme vidět překrásné masky - například závodníky z Jamajky, řezníky,
mnicha, Ivánka, Nastěnku, Marfušku, kata, žida, dojičku s kravičkou, podomní
prodejce a mnoho jiných krásných postaviček. Jsme rádi, že se tato tradice v naší obci
udržuje a do průvodu zapojuje stále více masek. Masopust jsme zakončili v přísálí
kulturního domu, kde jsme si společně zatančili a zazpívali.
Dětský karneval
V neděli po masopustu se mohli pobavit v kulturním domě také naši nejmenší. Byl pro
ně připraven bohatý program soutěží a her. Děti společně tančily a závodily. Na
rozesmátých tvářičkách bylo vidět, že se jim karneval líbil. Děvčata ze základní školy si
připravila krátké taneční vystoupení. Pro děti byla připravena bohatá tombola.
Výbuch
Bohužel jsme v naší obci také byli svědci neradostných událostí. O jedné lednové
sobotě po ránu všechny zaskočila velká rána. Všemi to velmi otřáslo a při pohledu na
trosky domu šel jistě každému mráz po zádech. Jsme všichni velmi rádi, že při této
havárii nebyl nikdo zraněn.
Plesová sezóna
I v letošním roce jsme se mohli pobavit a zatančit na hasičském, farním nebo
řeznickém plese . Všechny tři plesy zdobila bohatá tombola a příjemná hudba.
Setkání důchodců
V dubnu letošního roku jsme se opět setkali s našimi seniory. Pěkné vystoupení si pro
ně přichystali naši nejmladší – děti z mateřské školy. Dále se pak představili žáci 6.
ročníku radostínské školy se svým programem „Písničky z pohádek“. I letošní setkání
zpříjemnila hudba pana Kašíka a pana Nováčka.
Jarní tvoření
V březnu jsme se se ženami opět setkali v kulturním domě. Tentokrát jsme vyzkoušeli
ubrouskovou techniku a společně jsme si vyrobili obrázky s velikonočním motivem.
Velikonoční výstava
V neděli 24. března jsme se mohli velikonočně naladit v kulturním domě, kde byla
připravena velikonoční výstava. Návštěvníci mohli vidět velikonoční kraslice, beránka a
mazance. Vystaveny byly jarní dekorace z různých materiálů mimo jiné ze sena, proutí
a podobně. Své práce zde představily také děti z kroužku „pavlovský šikula“ a děti
z mateřské školy. 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 spoluobčanů.
Velikonoční počasí
O letošních svátcích nás všechny překvapilo počasí - Velikonoce byly ve znamení
sněhu.

Stavění Máje
Mladí hasiči obnovili starou tradici stavění máje v naší obci. V letošním roce odolala
nenechavcům a statečně odolávala také větru. Společně jsem ji v červnu zkáceli. Hasiči
připravili bohatou tombolu a občerstvení .
Pálení čarodějnic
Za příjemného počasí jsme se ve velkém počtu sešli při pálení „čarodějnic“.
Hasiči měli jako každý rok připravené občerstvení. Společně jsme si zazpívali s hudbou
pana Kašíka a Nováčka.
Pavlovská pouť
5. května 2013 proběhla v Pavlově pouť. Společně se svými příbuznými a známými
jsme oslavili svátek Filipa a Jakuba. Za pěkného počasí jsme si užili pouťových atrakcí.
Hokejový klub
Již druhým rokem nás reprezentují naši muži ve ždárské hokejové lize. Letos se jim
podařilo porazit mužstva jako je Vatín, Bukov, Olešná.. Ale těžce vydřené body jim byly
nakonec odebrány pro nedorozumění při zápisu hráče Martina Havlíčka, který za
Pavlov v letošním roce hrál. Věříme, že tento „verdikt“ vedení hokejové ligy nesrazí naše
hráče na kolena, ale že je naopak vybudí dalším úspěchům.
Hasičská soutěž Žďárská liga
Mladí hasiči reprezentovali naši obec na soutěžích hasičského sportu- Žďárské ligy,
kde se umístili na16. místě z celkového počtu 68 družstev. Je to zlepšení o dvě příčky
oproti loňskému roku. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci obce.
Hasičské výročí
V srpnu letošního roku oslavili naši hasiči 90. let výročí založení sboru. Hasiči měli
připravený bohatý program. Celým odpolednem nás provázela hudba Veseláci.
Představily se nám hasičské sbory z okolních vesnic, které provedlv ukázky požárních
útoků. Se svou technikou nás přijelo seznámit rovněž mužstvo profesionálních hasičů
z Velkého Meziříčí. Byli jsme svědky toho, že byl vyhlášen poplach a hasiči museli odjet
k opravdovému požáru. Celý den nám přálo slunečné počasí, které se ale bohužel večer
pokazilo a nad Pavlovem řádila veliká bouřka s krupobitím a silným větrem. Hasičům
tato bouřka bohužel zničila veškerou výzdobu a stany na hřišti.
Vánoční tvoření
V letošním roce jsme se se ženami poprvé sešli ve staré škole. V prostorách, které
používají děti v kroužku „Šikula“ jsme si společně vytvořili vánoční dekoraci. Tentokrát
jsme vyzkoušeli nový způsob výroby adventního věnce-ořezávání větviček. Všem se
práce velmi zdařila .
Adventní rozsvěcování vánočního stromu
Již třetím 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, které posléze odevzdali
andělovi. Za zvuku koled jsme společně prožili příjemný
adventní večer.
Vánoční výstava
O čtvrté adventní neděli bude pořádat Obec Pavlov v prvním patře staré školy
druhý ročník vánoční výstavy. Návštěvníci se mohou podívat a inspirovat mnoha
nápady jak si zkrášlit své domovy. Budou zde vystaveny práce žen, mužů a dětí nejen
z Pavlova, ale i z ostatních vesnic z okolí- Znětínka, Radostína nad Oslavou, Zadního

Zhořce, Netína, Obyčtova a Borů.
Srdečně Vás zveme , přijďte s námi společně vánočně naladit.
Životní výročí
V letošním roce se narodil nový občánek Pavlova – Filip Pokorný.
Přejeme jemu i jeho rodičům hodně štěstí a zdraví!
Bohužel jsme se v letošním roce rozloučili s paní Boženou Bartákovou a paní Annou
Zmeškalovou.
Zůstanou stále v našich vzpomínkách!
V letošním roce oslavili významné životní výročí paní Františka Černá, Květoslava
Tomanová, Josefa Vostalová, Amálie Havelková, Milada Bartáková a pan Josef Doležal,
Jindřich Pokorný, František Smejkal, Josef Karásek, Rudolf Řádek, Josef Vaněk,
Jaroslav Rosecký, Jiří Kašík, Jaroslav Havelka a Drahoslav
Vytlačil.
Všem jubilantům ještě jednou srdečně blahopřejeme!

KŘESŤANSKÉ OKÉNKO
Nejkrásnější svátky v roce jsou tady a všichni už se těšíme na Štědrý den, na dárky, na
půlnoční mši svatou a další nádherné vánoční chvíle. K poklidným vánočním dnům patří i méně
klidný konec roku. Každý z nás ho prožívá po svém a podle toho pak prožíváme (někdo pouze
přežívá) Nový rok.
Poslednímu dni v roce se už hodně dlouho říká silvestr. Název je odvozen od jména Silvestr,
které je právě 31.prosince napsáno v kalendáři. A není napsáno pouze v civilním, ale i v křesťanském kalendáři, kde si připomínáme památku svatého Silvestra. Právě sv. Silvestr byl symbolem
„konce starého a začátkem nového“, proto je symbolicky jeho svátek poslední den v roce (a nejenom proto). Ale pojďme pěkně po pořádku a podívejme se na život tohoto světce podrobněji.
Přesné datum narození svatého Silvestra není známo, uvádí se rok 292 v Římě, jeho otcem
byl jistý říman Rufus a matkou Justa. Ani o mládí a dětství tohoto muže nemáme mnoho informací,
pouze víme, že byl pro svou víru pronásledován (Diokleciánovo pronásledování) a skrýval se v
lesích Monte Soracte nedaleko Říma. Odtud patrně pochází i jméno Silvestr, z latinského slova
silva, což znamená les. V roce 314 se stal 33. papežem. Jeho pontifikát byl poměrně dlouhý, trval
více než 21 let. Byl papežem v době, kdy skončilo pronásledování církve. To ukončil císař
Konstantin Veliký vydáním Milánského ediktu v roce 313.
Přes skončené pronásledování se církev musela vypořádat s problémy, které ohrožovaly její
učení. Byl to především ariánismus (zastánci popírali božství Ježíše Krista; Ježíš Kristus není Bůh,
ale pouze výjimečný člověk). Císař Konstantin, který viděl v křesťanství sílu udržet římskou říši
pohromadě, svolal do Niceje v Malé Asii v roce 325 koncil, který ariánismus odsoudil, formuloval
nicejské vyznání víry, které se stalo základem pro dnešní tzv.nicejsko-cařihradské vyznání víry.
Dále zde byl např. stanoven způsob určování data Velikonoc – první neděle po prvním jarním
úplňku. Tohoto koncilu se však papež Silvestr neúčastnil, poslal na něj pouze svoje legáty.
Papež Silvestr provedl řadu liturgických reforem a reformoval i samotný život církve. Oltáře
místo dřeva nechal dělat z kamene, jako pokrývku oltářů určil plátno místo hedvábí, stanovil stupně
kněžského svěcení, zavedl neděli jako „den Páně“, poprvé použil tiáru (papežskou troj-korunu).
Nechal sepsat seznamy mučedníků - tzv. martyrologia.
Silvestr zbudoval i mnoho významných římských kostelů, jako např. baziliky svatého Jana
Lateránského, svatého Petra, svatého Pavla za hradbami, svatého Vavřince. Nad katakombami svaté

Prisily nechal zbudovat kostel, v němž byl později sám pohřben.
Svatý Silvestr pokřtil ke konci života i císaře Konstantina Velikého, tomu křest dlouho
odpíral patrně pro jeho způsob života (měl několik konkubín, nechal zavraždit svého syna Crispa i
svou druhou manželku).
Papež Silvestr zemřel 31.prosince roku 335 a je uctíván jako jeden z prvních světců. Využil
toho, že křesťané přestali být pronásledováni a že se naopak křesťanství stalo oficiálním
náboženstvím v Římské říši a zasloužil se o rozvoj a upevnění křesťanství v západní Evropě.
Svátek svatého Silvestra se také proto slaví poslední den v roce, 31.prosince. Toto datum - jak už
jste četli výše - symbolizuje i konec starého (pronásledování) a počátek nového (svobody
křesťanství), stejně jako konec starého a počátek nového roku.
Svatý Silvestr je patronem domácího zvířectva a dobré úrody. Bývá zobrazován v
papežském ornátu, s knihou a mušlí nebo býkem.
K poslednímu dni v roce a svátku svatého Silvestra se kromě bujarého veselí vztahuje také
několik lidových zvyků a pranostik:
-Přes silvestrovskou noc nesměla hospodyně nechat sušit prádlo, znamenalo to nebezpečí smrti
někoho z rodiny v nadcházejícím roce.
-Jíst o půlnoci ovar a křen s jablky znamenalo štěstí.
-Na venkově chodívaly o silvestrovské noci po staveních tzv. ometačky: staré chudé ženy oblečené
v černém a s hlavou zavázanou bílým šátkem tak, aby vpředu vybíhala nad čelo stříška. Třikrát
zaklepaly, vešly do stavení a bez jediného slůvka přistoupily k plotně a třikrát ji ometly se slovy:
"Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého." Tím se mělo zabránit, aby na plotnu přišlo v novém roce
něco nezdravého. Nakonec popřály hospodáři šťastný nový rok a poprosily o almužnu.
Tolik o jednom z prvních světců, na jehož svátek končí starý rok a začíná nový. Přejme si, ať
i v nás , tak jako za pontifikátu papeže Silvestra, skončí poslední den v roce to špatné a na Nový rok
začne něco nového a krásného.
KULTURA
„Štěpánská taneční zábava“
SDH Pavlov pořádá 25.12.2013 tradiční „Štěpánskou“
zábavu. K tanci a poslechu hraje kapela Reflexy a
předkapela Vingl

VÍTE ŽE,..
Firma Eko-kom a.s. přispívá obcím na třídění - separaci odpadů, není to příliš
velká částka, ale díky třídění odpadu nemusí obec každý rok zvyšovat poplatek za
komunální odpad. Firma Eko-kom započítává do tříděného odpadu i sběr železného šrotu
- tento však musí obec zdokladovat. Proto prosíme občany pokud prodají železný šrot,
nebo i barevné kovy, aby přišli na OÚ s dokladem, který zde bude okopírován a předán
firmě Eko-kom a započítá se do tříděného sběru. Prosíme abyste doklady donesli hned,
protože je musíme oskenovat a zaslat do konce každého kvartálu. Děkujeme .

INFORMACE
Lékaři
MUDr. Šubert
oznamuje, že o vánočních svátcích bude ordinovat pouze v těchto dnech, a to:
v Radostíně n. Osl.
23.12.2013
7.00 - 9.00
27.12.2013
7.00 - 9.00
31.12.2013
NEORDINUJE
2.1. - 4.1. 2014
7.00 - 10.00

MUDr. Klimecký

v Radostíně n. Osl. obvyklé ordinační hodiny
27.12.2013 nebude detská poradna v Pavlově

MUDr. Bartošík
v Radostíně n. Osl. 30.12.2013 nebude ordinovat - dovolená

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

21.12.
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 – 12.00
6.30 – 10.00
Zavřeno
Zavřeno
6.30 – 12.00
6.30 – 10.00
Zavřeno
6.30 – 12.00
6.30 – 11.00
Zavřeno

13.00 - 16.30

13.00 - 16.30
13.00 - 16.30

NĚCO PRO HOSPODYŇKY
Máte rádi čokoládu?
Jak to vlastně bylo? aneb malé dějiny čokolády
Ano, stejně jako jiné věci i čokoláda má svou historii, a to velmi dlouhou, bohatou a
rozmanitou! Když se dnes řekne čokoláda, většina lidí si pravděpodobně představí
tabulku hříšné chuti zabalenou v krásném obalu. Ale první čokoláda byla úplně jiná a v
současnosti bychom ji za čokoládu ani nepovažovali.
Vše začalo před více než třemi tisíci lety ve vyspělých civilizacích Střední Ameriky.
Mayové a Aztékové byli prvními národy, které kolem roku 1000 př.n.l. objevily kouzlo
kakaových bobů. Potvrdily to archeologické výpravy, které mimo jiné objevily náčiní k
přípravě kakaa a pohárky k jeho konzumaci v tekuté podobě. Světlo světa opět po mnoha
staletích spatřila i mayská keramika, dekorovaná motivem kakaovníku.
Od 7. do 16. století používaly staré civilizace kakaové boby především jako platidlo, což
dokazuje, jak byly ve své době ceněné. Tento nápoj měl ale k horké čokoládě, jak ji
známe dnes, ještě hodně daleko – byl velmi hořký, pěnivý a většinou se dochucoval
exotickým kořením, například vanilkou, pepřem nebo chilli. Možná to nezní příliš lákavě,
ale poslední aztécký vládce Montezuma byl schopen denně vypít až čtyřicet šálků tohoto
povzbuzujícího nápoje, kterému byly přisuzovány i léčivé účinky.
Jsou pralinky belgickým objevem?
V roce 1912 vytáhl belgický čokoládový svět eso – belgické pralinky. Skvělý nápad plnit
čokoládové bonbony krémy, likéry či oříšky, dostal Jean Neuhaus, vnuk zakladatele
firmy Confiserie et Chocolaterie Neuhaus-Perrin. Jeho dědeček opustil v roce 1857
Švýcarsko a otevřel si v Bruselu obchod, v němž mimo jiné prodával sladkosti, lékořici a
kousky čokolády. Se synem Frederikem se pak později zaměřili na výrobu čokolády.
Tradičních receptur, které upřednostňují vysoký obsah kakaa a minimální množství
cukru v čokoládě, se tato firma drží dodnes.

Nestihli jste si upéct vánoční cukroví, nevadí vyrobte si sami dobré cukroví - nepečené,
čokoládové.
Nugátové špičky
Suroviny: 250 g oříškového nugátového krému (nugeta), 100g másla, 2 plné lžíce
vaječného koňaku
Postup: Všechny ingredience ušlehat a stříkat na piškoty. Nechat důkladně ztuhnout v
lednici. Poté máčet do čokolády. Jsou výborné!
Kuličky s vaječným koňakem
Suroviny: 200g bílé čokolády, 120ml vaječného koňaku,
50g másla,120g strouhaného kokosu + kokos na obalení
Postup: Čokoládu rozehřejeme ve vodní lázni, přidáme
ostatní suroviny, promícháme a vychladíme. Hmota je
poměrně dost řídká, chlazením částečně ztuhne, ale
zůstane měkká. Po zchladnutí tvarujeme a obalujeme v
kokosu. Kuličky jsou výborné zůstávají "šťavnaté" nevysychají.

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho překvapení a hezkých setkání…
V novém roce štěstí a zdraví, přeje všem občanům Obecní úřad a
zastupitelstvo obce Pavlov

