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Vážení spoluobčané, 
 
rád bych vás touto cestou našeho občasníku pozdravil a rozdělil se s vámi o některé 
skutečnosti, které se během roku 2016 udály a plánech na příští období. 
 Nebudu vás seznamovat se vším, co se týká běžných oprav a údržby naší obce. 
Týden před školními prázdninami krajská hygiena přišla po čtyřiceti letech provozu MŠ 
Pavlov, že současná plocha školky neodpovídá počtu přihlášených dětí. Vzhledem k 
tomu, že je velký zájem o provoz naší MŠ, kterou jsme nemalým nákladem přebudovali 
tak, aby odpovídala daným normám. Nyní jsme byli nuceni z prostor, které užívali hasiči, 
vybudovat ložnici na spaní pro děti a tím jsme se dostali na kapacitu školky 24 dětí, což 
odpovídá současným hygienickým normám. Chtěl bych poděkovat našim hasičům, že 
pochopili vzniklou situaci a přestěhovali se do bývalé školy, kde podmínky pro svoji 
činnost nemají takové, jaké měli v prostorách obecní budovy. 
  Další větší akcí, na kterou jsme dostali dotaci, byla výměna oken v KD a vstupních 
dveří u obecního úřadu včetně vymalování celého KD. 
 V současné době připravujeme několik projektů na příští období. Jedná se o 
přebudování budovy staré školy na  dům seniorů, který by měl mít pět  bytových 
jednotek plus zázemí. Samozřejmě čekáme na vhodnou dotaci, z které bychom mohli tuto 
stavbu realizovat. Dále dokončujeme projekt na sportovní hřiště, které by mělo být 
multifunkční a sloužilo by pro hasiče a různé druhy sportů. Součástí bude i příjezdová 
cesta, přívod vody a el. energie, které jsou pro pořádání různých akcí nezbytné. 
 Vzhledem k tomu, že parcely pod Černalkou jsou prodány a zájem o stavební 
parcely nadále trvá, podařilo se nám získat pozemky na rozšíření inženýrských sítí pro 
výstavbu čtyř rodinných domků. V současné době je projekt připraven a vyřizujeme 
veškeré náležitosti k územnímu a stavebnímu povolení. Rádi bychom vše realizovali už v 
roce 2017, aby bylo možné zájemcům o tyto parcely vyjít vstříc. Jedná se o parcely s 
rozlohou kolem 950 metrů čtverečních. 
 Plánů bychom měli daleko více, ale jsme závislí na dotacích – ať už z kraje nebo 
různých ministerstev popř. z  EU. Z rozpočtu obce nejsme schopni takovéto stavby vůbec 
realizovat. V příštím roce by se měla realizovat silnice  Zahradiště – Bohdalov a opěrná 
zeď u pana Černého. V současné době je podle informací z krajského úřadu již vybrán 
dodavatel – tak snad se to již podaří realizovat. Osobně bych byl moc rád vzhledem k 
tomu, že je to poslední nedokončená komunikace v naší obci a poslední příjezdové cesty 
od Zahradišť a Bohdalova. 
Ještě se vrátím k mateřské školce. Naše děti nemají vlastní hřiště a zázemí pro vlastní 
činnost. Za každého počasí musí chodit přes komunikaci do obecního parčíku. Někdy je 
to v dnešním provozu nebezpečné. Proto zastupitelstvo rozhodlo o zbudování v rámci 
možností malého obecního hřištátka za obecní budovou na pozemku obce. V současné 



době je zpracovaný projekt a podaná žádost o dotaci, která by mohla být až 70%. 
Vzhledem k tomu, že nemáme žádné jiné obecní prostory a domluva o výměně či 
odkoupení pozemku za obecní budovou není reálná, musíme železný odpad přemístit 
vedle kompostárny pod Křibem, kde budou prostory pro tento odpad vyznačeny a vás 
budeme o těchto změnách informovat. 
 Rád bych se chtěl ještě poohlédnout za kulturní, společenskou a sportovní 
činností. Nebudu zde hodnotit jednotlivé akce, které si můžete přečíst v různých částech 
tohoto občasníku. Chtěl bych touto cestou poděkovat našim hasičům a mysliveckému 
sdružení, kteří se snaží podle svých možností tyto akce zajišťovat a tím udržovat tradice, 
které nám naši předkové zanechali. Přál bych si, aby těchto akcí bylo více nejen od 
mládeže a organizací, ale i od dříve narozených občanů, kteří mají pro tuto činnost 
předpoklady a chtějí pro tuto dobrou věc něco obětovat z volného času. 
 Rád bych vás ještě jednou pozval na novoroční turistickou vycházku na 
Dědkovskou horu a to 1.1.2017 od 13.00 od křižovatky u Tomanových. Mám za to, že 
tuto procházku po svátcích budeme všichni potřebovat. U cíle cesty bude malé 
občerstvení pro všechny účastníky. 
 Pomalu končí rok 2016, vánoční svátky jsou na dosah ruky. Rád bych, abychom 

tyto vánoční svátky 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 je i pro 
další informace, které vás budou jistě také zajímat. Rád bych vám chtěl touto cestou 
našeho občasníku poděkovat, kdo máte zájem o dění v obci – ať už se jedná o činnost 
sportovní nebo kulturní a popřál vám všem občanům naší obce krásné prožití svátků 
vánočních v rodinné pohodě a do nového roku hodně štěstí, zdraví a osobní pohody. 
 
Antonín Havlíček, starosta 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



  

KŘESŤANSKÉ OKÉNKO 
 

  

 Je zde zase adventní doba, vánoce jsou za dveřmi a všichni už se těšíme na klidné 
a radostné chvíle vánočních svátků. Na začátek prosince se ale děti moc netěší – tedy 
alespoň ty zlobivé. V předvečer svátku sv. Mikuláše přijdou  čerti, anděl a Mikuláš a 
většinou moc dobře vědí, čím se navštívená dítka provinila. A podle toho dostanou 
odměnu. Už v podstatě zapomenuta je svatá Barbora, kterou si ještě celá řada z nás 
pamatuje, jak v předvečer jejího svátku chodila, napomínala a odměňovala děti. 

 Svatá Barbora, panna a mučednice, patří ke čtrnácti svatým pomocníkům, kteří 
byli voláni zvláště v těžkých chvílích, v minulosti například při morových epidemiích. Její 
památka se slaví 4. prosince. Svaté Barboře je zasvěceno několik kostelů, z nichž 
nejznámější je kutnohorský chrám svaté Barbory. Ačkoli se o svaté Barboře zachovaly 
pouze kusé zprávy, katolická církev ji řadí mezi světce a mučedníky.  

 Svatá Barbora byla pravděpodobně sťata mečem za vlády císaře Galeria během 
pronásledování křesťanů kolem roku 305. Existují však i další legendární zpracování její 
smrti. Podle nich měla být svatá Barbora krásná dívka, jež se narodila v druhé polovině 
3. století, nebo na začátku 4. století n. l. v Nikomédii v Malé Asii jako jediná dcera v 
rodině bohatého kupce Dioskura. Její matka brzy zemřela, krutý otec vedl dceřinu 
výchovu v ryze pohanském duchu, dle tehdejší helénistické kultury. Aby ji ubránil před 
zlými vlivy okolního světa, zejména před tehdy stále zakázaným křesťanským učením, 
uvěznil dceru v kamenné věži, kde ji obklopil vším přepychem. Jeden z přítomných 
sloužících byl však tajným křesťanem a přivedl Barboru k víře. K úctě Svaté Trojice pak 
nechala ve věži prolomit třetí okno.  

 Dle legendy si dopisovala se slovutným křesťanským učencem Origenem a ten pak 
i poslal kněze, od něhož Barbora přijala křest; zároveň se zaslíbila Kristu a učinila slib 
ustavičného panenství. Když ji otec začal nutit, aby se provdala, Barbora mu oznámila, 
že je pokřtěna a zasnoubena s nebeským chotěm, protože jen v křesťanství je pravda a 
spasení. To ohromilo pohana Dioskura, jehož plány a naděje byly zmařeny. Láska 
otcovská se změnila v nenávist a Barbora musela uprchnout. Na útěku se dostala k 
jakési skále, která se před ní zázračně otevřela a Barbora se skryla ve skalní puklině. 
(Proto je patronkou horníků.)  

 Nějaký pastýř však prozradil Dioskurovi její úkryt, otec ji dopadl a odvlekl. Chtěl ji 
hladem a vězněním donutit k povolnosti, ale marně. I rozzuřil se Dioskur tou měrou, že ji 
svázal a odvedl k soudci, kde Barboru udal jako křesťanku. Soudce dal přinést mučidla, 
a když se jich nezalekla, dal jí strhnout šaty, Barbora byla do krve zbičována a její rány 
byly ještě rozdírány střepinami. Když se ani poté nezřekla víry v Krista, byla drásána 
železnými mučidly, pálena hořícími pochodněmi a na potupu jí byly uříznuty prsy. Nahá 
pak byla odvedena na popraviště a sám otec ji sťal hlavu mečem. V tom okamžiku vyšlehl 
z jasného nebe blesk a na místě krutého otce zabil. Podle legendy se modlila před svou 
smrtí za kající hříšníky, a proto je též vzývána jako přímluvkyně za šťastnou hodinu 
smrti.  

 Svatá Barbora je uctívána jako ochránkyně proti smrti bleskem, požáry a vůbec 
před rizikem náhlé či násilné smrti, je patronka havířů, dělostřelců, pyrotechniků a 
dalších rizikových povolání, architektů, matematiků a rovněž dětí. Mezi známé ctitele 
svaté Barbory patřil papež sv. Řehoř I. Veliký či sv. Stanislav Kostka. 

V ikonografii je vyobrazována s křížem, pavím pérem (páv, symbol nesmrtelnosti), mečem 
(symbol jejího mučednictví) nebo jako držící kalich s hostií (symbol svátosti oltářní, již jí 
kvůli očekávané smrti před popravou přinesl anděl). Také bývá představována s věží 
obvykle s třemi okny či její miniaturou, kterou držívá v ruce. 



Známým zpodobením sv. Barbory je sousoší na druhém pilíři Karlova mostu, které 
vytvořil v roce 1707 Jan Brokoff s velkým podílem svého syna Ferdinanda Maxmiliána 
Brokoffa. Uprostřed sousoší je sv. Barbora, která drží v pozvednuté paži kalich s hostií a 
v druhé ruce má palmovou ratolest, což je atribut mučednictví; po stranách stojí sv. 
Markéta a sv. Alžběta. 

 Od jména svaté Barbory je odvozen i název pro barbituráty, podle kyseliny 
barbiturové pojmenované podle objevu na svátek svaté Barbory. 

 Na španělských a francouzských lodích býval obraz sv. Barbory vyvěšen nad 
komorou, v níž se skladoval střelný prach; tato komora sama se nazývala 
„Barborou" (franc. Sainte Barbe).  

 Na českém venkově (i na Moravě a ve Slezsku) byl ještě ve 20. století zvyk chodit 
se sv. Barborou čili chodit barborkou. V den sv. Barbory (nebo v jeho předvečer) 
chodily svobodné dívky nebo i vdané ženy z domu do domu, přičemž byly 
ustrojené za „Barborky". V různých krajinách se oblékaly různě, někde do bílých 
šatů, jinde do černých, často měly závoj a okrašlovaly hlavu věnečkem. Zpravidla 
držívaly v ruce metličku a s ní dítkám hrozily, ale nosívaly též košíčky, ve kterých 
byly dárky pro děti – jablka, hrušky apod., a někdy též rozdávaly cukrová srdíčka 
od sv. panny Barbory. V některých krajinách chodili s Barborkami i andělé, čerti a 
další maškary. Když vešly do stavení, předváděly Barborky nějaký krátký výstup 
ze života sv. Barbory, zpívaly, modlily se, rozdělovaly dárky a občas i metličkou 
vyplácely zlobivé děti. Toto chození barborkou bylo pozůstatkem a upomínkou na 
veliké divadelní hry o sv. Barboře, které se kdysi při obchůzkách Barborek 
provozovaly (je např. zachována hra o sv. Barboře z 18. století). 

Hodně známé jsou tzv. barborky – je to prastarý lidový (původně pohanský) zvyk, kdy se 
na svátek sv. Barbory dne 4. prosince, 20 dnů před Štědrým dnem, uřežou větvičky 
třešní nebo višní, vloží se doma do vázy s vodou tak, aby do Vánoc doma v teple pěkně 
rozkvetly, což se s trochou péče a štěstí snadno povede. 

Pěkně rozkvetlé barborky o Vánocích symbolizují nejen příchod nového světla v podobě 
Ježíše Krista, ale původně připomínají nám i právě proběhnuvší zimní slunovrat, který v 
konečném důsledku způsobí zánik zimy a příchod dalšího voňavého a květy ozdobeného 
jara. Nejznámějším vysvětlením tzv. barborky je však to, že se dívka, která barborku měla 
ve váze, do roka a do dne vdá. 

Tolik o svaté Barboře, o zvycích a symbolech, které se nám ve 
spojení s ní zachovaly. A tak jako rozkvetlá barborka symbolizuje 
příchod Ježíše Krista – nového světla nebo symbolizuje slunovrat – 
od kterého bude slunce na obloze každý den výš a výš, tak i my 
buďme pro ostatní takovým světlem, které je plné tepla a lásky. 

Buďme tím světlem nejen o vánocích, ale po celý rok a bude nám 
všem na světě určitě lépe. 

 
 

 

 
 
 

 



Myslivecké sdružení Křiby Pavlov  

 
Vážení spoluobčané, 
dovolte nám pozdravit vás jménem Mysliveckého 
spolku Pavlov Křiby před koncem roku a podělit se o 
něco málo z života pavlovských myslivců.  
Myslivostí je na jedné straně péče o zvěř v celé její šíři, brigády, 
úklid odpadků po honitbě, budování mysliveckých zařízení, čekané, lov a třeba i 
společenské akce např. v podobě společného honu na drobnou s jeho nedílnou součástí – 
poslední lečí v místním pohostinství. Jsou však i jiné obrazy myslivosti. Obrazy, kdy 
myslivost je příjemnou procházkou přírodou. A že je v okolí Pavlova hodně co pěkného 
vidět, o tom nemůže být pochyb. Kdo mohl pozorovat ranní východ slunce nad 
pavlovskými a znětínskými rybníky, které se pomalu vyhouplo nad obzor, sledoval, jak 
postupně stoupá a rozpouští mlhu, válející se nad rybníky, má na co dlouho vzpomínat. 
A kdo třeba jen na chvíli při jeho vstávání přivřel oči, kdy tato zlatočervená koule nově 
rozzáří své nejbližší okolí, ten mohl tento okamžik propásnout. Nebo při procházce se 
zbraní na rameni přes louky či podél lesa vnímal vůni lesních jahod, sledoval květy letní 
louky, které třeba ani nedovede pojmenovat, musí se po takové procházce cítit bohatší.  A 
kdo při večerní čekané pozoroval zapadající slunce, které se ztrácí za lesy, rád si popojde 
někam výš, aby oddálil jeho západ, aby se mohl ještě chvíli ohřívat jeho paprsky. Nebo 
jenom úplně obyčejná změna barvy modřínového jehličí ze sytě zelené přes světlezelenou, 
žlutou k sytě hnědé, je proměna, která vnímavému pozorovateli neujde. 
A tak bych chtěl po těchto několika řádcích o krásách okolí Pavlova popřát klidné prožití 
svátků vánočních, pohodu v rodinách a v novém roce hodně zdraví, spokojenosti, trochu 
toho potřebného štěstí, pro nás myslivce pod ochranou sv. Huberta, patrona myslivosti. 
        

Myslivecký spolek Pavlov Křiby       
 
 

Jaký byl rok 2016? 
ok 2016? 

 
Společné přivítání nového roku 
  Již tradičně si pro nás připravil pan Vašica ohňostroj. Proto jsme mohli společně prožít 
první okamžiky nového roku pohledem na rozzářené barevné nebe. 
Tímto mu velmi děkujeme, že na pavlovské spoluobčany nezapomíná a přichystá nám 
každý rok nezapomenutelný zážitek. Kdo z vás se vypravil na silvestrovskou procházku, 
mohl již v podvečer pozorovat ohňostroj pro děti na „Homoláčku“. 
 
Pochod na Dědkovu horu 
  První lednové odpoledne si řada našich spoluobčanů „vyšlápla“ na Dědkovu horu. 
Věříme, že se zavedla nová pěkná tradice, kdy můžeme společně prožívat příjemné 
novoroční odpoledne. 
 
Masopustní průvod 

  Hudba pana Kašíka a pana Nováčka doprovodila maškarní průvod naší obcí, který se 
konal poslední lednovou sobotu. Masopust jsme zakončili v přísálí kulturního domu, kde 
jsme si společně zatančili a zazpívali. Letošní průvod masek nebyl, co do počtu nikterak 
silným ročníkem, věříme ale, že v roce 2017 nás nemoc neporazí a Pavlovem se opět 
projde početný průvod masek. 
 
Dětské odpoledne 
  Myslivecké sdružení si letos připravilo zábavné zimní odpoledne pro děti. Jejich snahu 
však bohužel zmařilo počasí. Led se roztál a tak se zábavné odpoledne nemohlo konat. 
Doufáme, že je to neodradilo a v příštím roce se pokusí nad rozmary počasí zvítězit a svůj 



plán uskutečnit. 
 
Dětský karneval 
  Pro naše nejmenší místní hasiči pořádali dětský karneval. Byl pro ně připraven bohatý 
program soutěží a her. Děti společně tančily a závodily.  Děvčata ze základní školy si 
připravila krátké taneční vystoupení. Pro děti byla připravena také bohatá tombola.  Při 
pohledu na rozesmáté dětské tváře věříme, že se jim karneval líbil. 
 
  
Plesová sezóna 
  V letošním roce jsme se mohli pobavit a zatančit na hasičském plese. K tanci nám hrála 
příjemná hudba, bylo připraveno půlnoční překvapení v podobě bohaté tomboly. 
 
Stavění máje   
  V letošním roce se o stavění máje postarali naši myslivci. Vydržela až do července, kdy 
jsme ji společně skáceli. Myslivecké sdružení si pro tuto příležitost připravilo pěknou a 
zároveň poučnou výstavu svých trofejí. Připravili rovněž bohatou tombolu a občerstvení.  

 
Pálení čarodějnic  
  Hasiči měli jako každý rok připravené posezení u příležitosti „pálení čarodějnic“. Mohli 
jsme si pochutnat na uzené klobáse, točeném pivu a jiném občerstvení. Společně jsme si 
zazpívali s hudbou pana Kašíka a Nováčka. 
  
Pavlovská pouť 
  Společně se svými příbuznými a známými jsme oslavili svátek Filipa a Jakuba.  
 Především naši nejmenší si užívali pouťových atrakcí. 
 
Letní kino 
  Hasiči letos přišli s novinkou a přichystali na dvě prázdninové soboty promítání letního 
kina.  Akce to byla zdařilá, třebaže nám nepřálo moc počasí a byla velká zima. Pro 
zahřátí bylo připraveno pivo, grog a pro děti teplý čaj. 
 
Pohádkový les 
  Pro naše nejmenší děti byla za pěkného prázdninového počasí přichystaná cesta 
pohádkovým lesem. Na různých stanovištích plnily různé úkoly, mohly potkat řadu 
pohádkových bytostí. Na závěr si všichni účastníci na hasičském cvičišti opekli klobásu a 
samozřejmě dostali sladkou odměnu. 
 
 Hokejový klub 
 Již po několik sezon nás reprezentují naši muži ve ždárské hokejové lize. Letos se jim 
podařilo porazit mužstva jako je Ostrov nad Oslavou, Řečice, Velká Losenice. Největší 
úspěch však byl, když se jim poprvé v dlouholeté historii podařilo zvítězit nad našimi 
sousedy, hokejisty ze Znětínka!  
  
 Hasičská soutěž Žďárská liga  

  Naši obec úspěšně reprezentují již několik let mladí hasiči a hasičky. Během léta 
absolvují řadu hasičských závodů. Jejich nasazení a snaha o co nejlepší čas je 
obdivuhodná.  Jejich letošní umístění je velmi pěkné, muži skončili na 13. místě z 30 
zúčastněných mužstev a ženy obsadily 7. pozici z 16 družstev. 
 
Adventní rozsvěcování vánočního stromu 
 Milou tradicí se stalo rozsvěcování vánočního stromu. Děti si pro nás připravily pěkný 
program básniček a koled. Po svém vystoupení si pak mohly napsat svůj dopis Ježíškovi. 
Přestože bylo chladno a foukal čerstvý vítr, společně jsme za zvuku koled prožili příjemný 
první adventní večer. Pro zahřátí jsme se mohli občerstvit svařeným vínem a teplým 
čajem. 



Životní  výročí  
  V letošním roce jsme přivítali mezi 
nové občánky Pavlova naše malá 
miminka: Karolínka Zejdová, Eliška 
Bartáková, Marek Žoudlík. 
Přejeme všem dětem i jejich rodičům 
hodně štěstí a zdraví! 
 
Bohužel jsme se v letošním roce 
rozloučili s paní Anežkou  
Kříbalovou  a panem Petrem 

Nahodilem. 
Zůstanou stále v našich vzpomínkách! 
 
V letošním roce oslavili významné životní výročí : 
Březková Alena, Nováčková Marie, Řádková Vlasta, Smejkalová Marie, Urban Josef, 
Urbanová Věra, Černý Jan, Doležalová Marie, Javůrek Jan, Pokorná Jindřiška, Bartoš 

Boumír, Bílek Zdeněk, Švomová Amálie, Sedláková Božena, Vaňková Marie, Chlubnová 
Jaroslava ,Březková Růžena, Doležalová Anděla, Doležalová Božena, Doležalová Pavla, 
Drápelová Jarmila, Drápelová Vlasta, Havelková Amálie, Chmelařová Libuše, Jalušková 
Hedvika, Javůrek Josef, Javůrková Marie, Kříbalová Marie, Pixivá Jiřina, Smejkalová 
Ladislava, Vaněk Josef 
Všem jubilantům ještě jednou srdečně blahopřejeme! 
 
      V roce 2016 vstoupilo do svazku manželského hned několik našich mladých 
spoluobčanů. Přejeme jim hodně štěstí a vzájemného porozumění. 
 
 

KULTURA 

 
„Štěpánská taneční zábava“  
SDH Pavlov, pořádá 25.12.2016 tradiční „Štěpánskou“ zábavu. K tanci a poslechu hraje 
kapela Accord. 
 
2. ročník novoročního pochodu na Dědkovskou horu 
Obec Pavlov  zve všechny občany na novoroční vycházku na Dědkovskou horu. Sraz 
účastníků bude 1.1.2017 ve 13 hodin na křižovatce u Tomanů. 
 

INFORMACE 
 
Betlémské světlo 

Na Štědrý den od 10.00 bude v předsíni kostela sv. Filipa a Jakuba. „Betlémské světlo“, 
které si můžete převzít do svých domovů. 
 

Místní knihovna 

Dne 25.12.2016  a 1.1.2017 bude místní knihovna zavřena.  
V neděli 8.1.2017 opět v obvyklém čase od  9.30 do 11,30 
 

Lékaři 
MUDr. Šubert 

oznamuje, že o vánočních svátcích bude ordinovat takto:  
27.12. až 30.12.2016  7.00 - 9.00 
 
 

 



MUDr. Klimecký 
27. až  30.12. 2016    8.00 – 11.00                                          
 
 

Otevírací doba  prodejna Coop Pavlov o svátcích  
Středa     21.12.    6.30 – 12.00      13.00 - 16.30 
Čtvrtek    22.12.     6.30 – 12.00      13.00 - 16.30  
Pátek       23.12.     6.30 – 12.00      13.00 - 16.30 
Sobota   24.12.    6.30 – 10.00 
Neděle      25.12.    Zavřeno 
Pondělí     26.12.    Zavřeno 
Úterý      27.12.   6.30 – 12.00      13.00 - 16.30 
Středa           28.12.    6.30 – 12.00      13.00 - 16.30 
Čtvrtek         29.12.    6.30 – 12.00      13.00 - 16.30 
Pátek  30.12.           6.30 – 12.00      13.00 - 16.30 
Sobota 31.12.           6.30 – 10.00 
Neděle   1.1.            Zavřeno 
Pondělí   2.1.  6.30 – 12.00      13.00 - 16.30 
 

Otevírací doba  o svátcích  v Pavlovské hospůdce 

      
Pátek       23.12.     18.00 – 24.00 
Sobota   24.12.    13.00 – 15.00 Štědrý den 
Neděle      25.12.    18.00 – 22.00 
Pondělí     26.12.    18.00 – 22.00 
Úterý      27.12.   18.00 – 22.00 
Středa           28.12.    18.00 – 22.00 
Čtvrtek         29.12.    18.00 – 22.00 
Pátek  30.12.           18.00 – 22.00 
Sobota 31.12.           18.00 – 02.00 Silvestr 
Neděle   1.1.            18.00 – 22.00 
Pondělí   2.1.   Zavřeno 
Úterý    3.1.   normální provoz 
 

 
 
 
 Vánoční období je časem, kdy si rádi odpočineme od shonu a po prochá-
zce zimní přírodou rádi doma usedneme s nějakým horkým nápojem a vychutnáme si 
chvíle klidu a pohody. Pro tyto okamžiky je velmi vhodným nápojem, kromě například 
svařeného vína, dobrý horký vánoční punč. Existuje ale několik druhů punče. Nabízím 
vám nyní skvělé recepty na vánoční pomerančový punč, cherry punč nebo finský punč. 
 
Vánoční punč: 
0,5 l červeného vína 
0,5 l pomerančového džusu 
1 čerstvý pomeranč 
4 hvězdičky badyánu 
2-3 celé skořice 
cukr na dochucení 
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Pomerančový punč: 

Víno ve větším nerezovém hrnci svaříme společně s džusem a kořením. Po krátkém 
provaření odstavíme a dochutíme cukrem, aby nebyl příliš kyselý. Doplníme a ozdobíme 
punč plátky pomeranče, jehož kůru nejdřív důkladně omyjeme a poté plátky 
naaranžujeme na okraje sklenic. Punč chutná ještě lépe, když použijeme místo 
pomerančového džusu čerstvě vymačkanou šťávu z pomerančů. 

Cherry punč: 

Na 1 sklenici cherry punče je zapotřebí: 1 lžíce kompotovaných višní, 50 ml třešňovice, 2- 
3 lžíce šťávy z kompotu, 100 – 150 ml vody, cukr podle chuti. 
Do sklenice dáme višně. Třešňovici, šťávu z kompotu a vodu přivedeme do varu a 
nalijeme na višně. Podle chuti osladíme a ihned podáváme. Sklenici můžeme ozdobit 
višní obalenou v krystalové m cukru, lístkem máty a spirálkou z citronu. A cherry punč 

je na světě! 
 

Finský punč: 

Na finský punč potřebujeme: 250 ml bílého vína, 250 ml červeného vína, 250 ml vody, 50 
ml vodky, 20 ml citronové šťávy, 120 g cukru krystalu,1 ks citrónu. 
Příprava: Cukr rozpustíme v teplé vodě, přidáme bílé a červené víno a zprudka 
zahřejeme. Ihned po odstavení z ohně přidáme vodku a šťávu z citrónů. Finský punč 
podáváme v nahřátých sklenicích, do každé přidejte kolečko nebo dvě citrónu. 
 
 

 

 

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Pavlov přeje všem 

občanům příjemné prožití vánočních svátků, hodně 
zdraví a šťastný nový rok  2017
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zdraví a šťastný nový rok  2017 


