
2005 
za třeskotu rachejtlí přišel rok 2005. Copak asi přinese? Bude tak bouřlivý jako jeho počátek?  
Každý do něj vstupujeme s jinou představou a očekáváním.  
Naše obec žádala o dotaci na výstavbu čističky odpadních vod, kanalizace a vodovodu. 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme napjatě očekávali, protože od toho by se odvíjelo mnoho 
důležitých, hlavně stavebních akcí. Na podzim přišla zamítavá odpověď. Krajský úřad dotaci 
nepřidělil z důvodu nízkého počtu obyvatel. Dotaci poskytovali obcím s počtem obyvatel nad 
200. Tak buď nás rychle alespoň třicet přibude, a nebo si o kanalizaci budeme muset nechat 
jen zdát.  
 
Možnosti kulturního a sportovního vyžití v obci : 
 
      - veřejná internetová místnost – součást Místní knihovny Pavlovice - denně 

- půjčování knih a časopisů v knihovně – vždy v pátek od 18 do 19 hodin 
- sportovní vyžití na hřišti (kopaná, nohejbal, odbíjená, košíková) 
- činnost v organizaci dobrovolných hasičů Pavlovice 
- spolupráce při akcích na zlepšení vzhledu obce 
- zapojení do kulturních a společenských akcí konaných během roku 
 

Na jaře se zlepšila možnost sportovního vyžití na hřišti i pro naše nejmenší občánky. Pan 
Antonín Vondrák vyrobil dřevěnou konstrukci k upevnění skluzavky, k zavěšení houpačky a  
provazového žebříku.Ten který záhy někdo odcizil!   
 

 
 SPOLEČENSKÉ AKCE BĚHEM ROKU 
 

30.dubna –  Tradiční pálení čarodějnic a 
stavění máje s posezením u ohně a v hasičské 
zbrojnici – jedinečná příležitost pro všechny 
věkové kategorie.  
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Pavlovické posvícení 3. a 4. září.  
 

Sobotní ráno bylo důležité pro rybáře. 
Každý spěchal zasednout u rybníka 
dobré místo. Ryby ale tento den 
neměly dobrou náladu a nezabíraly 
ani chutné návnady. Chytání ryb bylo 
tedy spíše společenskou záležitostí. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odpoledne soutěžily děti na hřišti 
v jednotlivých sportovních i 
zábavných disciplínách. Nutno 
podotknout, že se soutěží zúčastnily 
především menší děti, ale  
nechyběla tu ani místní omladina, 
která se dobře zhostila organizace a 
přípravy soutěžního odpoledne. Za to 
jim patří velký dík!! 
Sobotní podvečer byl ve znamení 
zábavy u hasičské zbrojnice. Doma už 
bylo  vše nachystáno na sváteční 
posvícenský oběd, koláče byly 
napečené a tak proč nevyrazit do vsi a  nepopovídat si při skleničce něčeho dobrého. 

 
Tečku za posvícenským veselím 
udělala nedělní mše svatá v kapličce a u 
památníku padlých. Sloužil ji farář Jan 
Dlouhý s kaplanem Mikulášem 
Uličným. Hudební doprovod zajišťoval 
Jiří Hyldebrant. 
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3. prosince – Mikulášská nadílka 
Pro radost malých i velkých přišel do Pavlovic nadělovat i letos svatý Mikuláš. Navečer se 
sešli ti nejmenší. Byly celí vyjukaní a tak si  čekání na Mikuláše a čerty krátily 
vystřihováním papírových Mikulášů a zdobením trnkových větviček. Za snahu, šikovnost 
i celoroční poslušnost pak byly po zásluze  Mikulášem odměněni. 
Starší děti si „zapařily“ podle svých představ. Při poslechu oblíbené muziky dle vlastního 
výběru. Nechybělo drobné občerstvení, teplý čaj a dobroty maminek. Hasičská zbrojnice 
utichla až před 23. hodinou. 
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Činnost SDH v roce 2005 
 
Členové výboru SDH 
Starosta   Selinger Pavel 
Místostarosta   Loula Vladimír 
Jednatel   Dufala Jan 
Velitel   Musil Pavel 
Zástupce velitele  Švejda Pavel 
Zástupce velitele  Šimánek Vladimír 
Hospodář   Daněk Václav 
Preventista   Jalovecký Jaroslav 
Pokladní   Loula Lukáš 
 
 
Zásahová jednotka 
Velitel   Musil Pavel  
Strojník   Selinger Petr 
Strojník   König Tomáš 
Hasič    Jalovecký Jaroslav 
Hasič    Daněk Václav 
Hasič    Vencel Radek 
Hasič    Loula Lukáš 
Hasič    Filip Petr 

 
 
 

 
V letošním roce naštěstí SDH 
nemuselo zasahovat při žádném 
požáru ani jiné živelné události. 
Na počátku roku byla 
zakoupena nová hasičská 
stříkačka a tak družstvo pilně 
trénovalo na soutěže 
v požárním sportu. 

 

 

 

 

Soutěže, kterých se naše požární družstvo letos zůčastnilo 

28.5.2005 - Okrsková soutěž v Domašíně. Naše družstvo se umístilo na 6.místě v kategorii 
družstev mužů. Petr Filip se umístil v disciplíně běh na 100 m překážek na 4.místě. Po sečtení 
výsledků všech okrskových kol na okrese Benešov jsme byli vyhodnoceni na 30.místě na 
okrese. 
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23.7.2005 - Soutěž o pohár starosty obce Rataje. Na této soutěži se pravidelně zúčastňujeme v 
kategorii PS 8 i PS 12. A jako vždy se naší jednotce v  kategorii PS 8 nedařilo a skončili jsme 
s nedokončeným pokusem. V kategorii PS 12 se Pavlováci  umístili na 10.místě.  

20.8.2005 - Soutěž o pohár starosty obce Miličína. Na tuto soutěž  vyrazilo naše družstvo 
poprvé a vyplatilo se. Ve velmi dobré konkurenci  se naši umístili na dobrém 7.místě. Na 
soutěži byla použita elektronická časomíra, která po našem pokusu ukázala čas 28:6Os. Na 
prvním místě se umístilo družstvo z Louňovic pod Blaníkem v časem 18:00s.  

9.10.2005- účast na námětovém cvičení v Libži. Byl vyhlášen poplach pro požár 
průmyslových zemědělských objektů v areálu Emauzského statku v Libži. Naše jednotka 
dorazila na místo 3. v pořadí( po Domašínu a Vlašimi) a byla určena k zajišťování dálkové 
dopravy vody. Úkolu se naši zástupci zhostili dokonale a na závěr byli  velitelem zásahu 
jmenovitě pochváleni za perfektní práci. 
 
29.-30.10.2005 – Taktické cvičení v Miličíně. Sjelo se sem 28 jednotek z okresu. Program byl 
nabitý a hlavně náročný. Proběhly testy řidičů, testy odborné připravenosti. Hasiči si 
vyzkoušeli záchranné práce na člunu, požární zásah na sklad JZD a v otevřeném terénu. 
Ověřili si také své schopnosti při vyprošťování osob a poskytování první pomoci a prošli i 
zkouškou fyzické zdatnosti. Pavlovické družstvo se umístilo na výborném 8. místě a za sebou 
nechali i favority z Domašína. 
 
Místní hasiči se podíleli na zajišťování  společenských akcí v obci – stavění máje, pálení 
čarodějnic, posvícenské posezení.  V březnu zajišťovali čištění kanalizace u Hašků. Každé 
jaro je tu problém. Kanalizace je zanešená ornicí z pole a odmítá pojmout vodu z tajícího 
sněhu.  V dubnu se jako každoročně konal sběr železného šrotu. V září se natírali sloupky na 
dětském hřišti a lávky u obecního úřadu.  
V pátek 10.12. 2005 SDH zhodnotilo svou činnost na své výroční schůzi. 
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ROLNICKÁ  SPOLEČNOST 
 
O místní farmě Státního statku se 
zmiňoval již bývalý kronikář pan 
Vondrák, Tak jen doplním změny, 
které od jeho zápisu nastaly. 
Rolnická společnost v Pavlovicích 
,která je pokračovatelem bývalé 
farmy Státního statku ve Vlašimi je 
bezesporu nejdůležitějším a 
nejznámějším objektem 
v Pavlovicích. 
 Společnost byla založena 26.9.1992 
jako akciová společnost, za účasti 242 
akcionářů. Samostatně začala 
hospodařit 1.1.1993. Pracuje zde 48 
stálých zaměstnanců a 15 důchodců, 

kteří vypomáhají příležitostně. 
Ředitelem je pan Ing. Ladislav Kadleček. Zootechnikem  je pan Ing. Karel Filip. Jako 
agronom tu pracuje pani Ing. Zdeňka Ballatyová. 
 
K uskladnění brambor byla v roce 1974 postavena bramborárna o kapacitě 2.000 t 
uskladněných brambor. 
V roce 1979 vyrostly v areálu dnešní Rols 4 silážní věže o objemu 3.200 tun. Jsou to výrazné 
dominanty Pavlovic. 
 

 
 
Společnost obhospodařuje 1.165,66 ha. Hlavní pěstované plodiny jsou : 
Pšenice ozimá – výnos 5,2 t/ha 
Ječmen ozimý – 4,2 t/ ha 
Brambory – 28, 0 t/ ha 
Ječmen jarní – 4,4 t/ ha 
Řepka -  3,0 t/ ha  
Hrách – 3,0 t/ ha 
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V ROLS jsou  objekty k chovu 360 ks dojnic, 120 telat, 240 jalovic, 130 býků. K výrobnímu 
areálu v Pavlovicích  patří i drůbežárna v Kladrubech  s 23 000 brojlery. 
  
Kromě rostlinné a živočišné výroby poskytuje ROLS veřejnosti řadu dalších služeb. Je to 
autodoprava, vývoz fekálií, zemědělské práce, prodej nafty a olejů, prodej náhradních dílů na 
zemědělské stroje. Navíc ve zdejší kuchyni se dobře vaří, což využívají nejen zaměstnanci, 
ale i důchodci v obci.  
V areálu ROLS podnikají drobní podnikatelé p. Kaňka, Švec, Bárta. 
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PODNIKATELÉ, ŽIVNOSTNÍCI v obci 
 
Miloš Hašek z čp. 63 - automechanik Podniká od 
roku 1994. Ročně opraví kolem 150 aut. Na dvoře 
u čp. 2 provozuje rovněž autovrakoviště.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleš Kladiva - čp.12 pneuservis. 
Kromě svého zaměstnání si jako 
drobný živnostník  na své přijde 
hlavně při jarním a zimním 
přezouvání pneumatik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jiří Selinger čp. 31  
provozuje  od roku 1994 
soukromou  pilu. Můžeme se 
s ním potkat na silnici s plně 
naloženou Tatrou. 
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Vladimír Loula -  čp. 68 
Pracuje ve vlašimské stavební 
firmě, ale ve volném čase ho 
najdete nejspíš v dílně s autem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Miloslav Maťha V obci žije od 
roku 2001v domě s čp 70 a od 
tohoto roku má zde sídlo své firmy. 
Obrátit se na něj můžeme 
s jakoukoli elektroinstalací. V obci 
se stará o veřejné osvětlení. 
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SOKRATES 
Víte jak souvisí Sokrates s Pavlovicemi? 
Sokrates totiž není jen jméno řeckého 
filozofa (žil asi 400 let př.n.l.), ale toto 
jméno nese i plachetnice, která spatřila 
světlo světa právě v Pavlovicích. 
Nevyužitá stodola Rolnické společnosti 
poskytla panu ing. Vladimíru Klímovi 
z Vlašimi ideální podmínky pro jeho 
zálibu. V březnu roku 1998 tady podle 
projektů holadské projekční kanceláře Van 
de Stadt Design začal stavět plachetnici, 
typ Madeira 44. Stavba byla náročná a 
trvala do července 2001. To už se hotová 
plachetnice těšila z těsné stodoly na moře. 
Dostat pak ale14 metrů dlouhou a 4 metry 
širokou loď ze stodoly běžným způsobem, 
tedy vraty, nebylo možné. Musela se 
vybourat jedna její boční zeď, loď byla 
vytažena pomocí traktoru ven a pak 
jeřábem naložena na kamion. Akce to 
nebyla jednoduchá, zato skýtala 
obyvatelům Pavlovic nebývalou 
podívanou. Plachetnice opouštěla své 
rodné Pavlovice a vydala se na 
dobrodružnou cestu, plnou sluníčka a skvělých zážitků. Už o měsíc později vyplula 
z Hamburku přes Gibraltar, kolem Alžírska, Tuniska k břehům Itálie. Od té doby pluje ve 
vodách Středozemního moře v oblasti ostrovů Elba, Korsika, Sicílie, Malta a při těchto 
plavbách vozí turisty.  Vejde se jich do kajut pod palubou 5- 8. Na podzim 2006 se chystá 
odplout směrem Atlantský oceán, Karibské moře. Přejeme šťastnou plavbu! 
 
  
 

Sokrates opouští svůj 
prozatímní útulek ve 
stodole Rolnické 
společnosti  
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Odjezd z Pavlovic do 
Mělníka.  
Ještě doplnit stěžeň, 
plachty, lana, kýl a 
spoustu dalších 
nezbytností a hurá na 
moře!!  

 
 
 

 
Plachetnice už má veškeré 
potřebné součásti. Tak jen 
nalodit posádku a pár turistů 
a šťastnou plavbu! 
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Vzácný nález vrubouna druhu Odontaeus armiger (Scopoli, 1772) v naší obci 
 
Snad každé malé dítě pozná nějakého broučka. Určitě všichni známe mravence, ruměnici 
pospolitou, škvora, mandelinku bramborovou. Některé máme rádi,  některé raději ani vidět 
nechceme, ale hlavně jim v běžném každodenním shonu věnujeme pramálo pozornosti. A to 
je někdy možná škoda! Každý entomolog (odborník na brouky a hmyz) si při vyslovení jména 
chrobák ozbrojený vybaví, že tohohle broučka jen tak asi neuvidí.A představte si, že právě 
tento podivný a vzácný  brouk přistál dne 10. října 2005 v podvečerních hodinách na terase u 
Dufalů. Jedinec byl odchycen a předán známému vlašimskému entomologovi Ing. Krejčířovi, 
který se zabývá chrobáky a v jeho sbírce můžete také popisovaný exemplář shlédnout. 
 
Chrobák ozbrojený Odontaeus armiger (Scopoli, 1772) dostal své české jméno podle tří 
velkých rohů, které zdobí hlavu a štít samečků. Jeden pohyblivý roh se nachází na hlavě, dva 
menší zahnuté rohy na štítu. Samičkám tyto ozdoby chybí. Celé tělo je svrchu černé nebo 
černohnědé, spodek těla, nohy a tykadla jsou světle hnědé. Pokud je tělo celé světle zbarvené 
(i svrchu), jedná se o vzácnou aberaci testaceus Fabr. Svou velikostí 6-8 mm se řadí k 
menším druhům chrobáků žijících na našem území. Je rozšířen po celé Evropě, ale všude 
vzácně. Chytá se jen zřídka, většinou v červnu a červenci, kdy za teplých večerů létá při 
západu a chvíli po západu slunce těsně nad zemí. Vývoj tohoto druhu není dosud spolehlivě 
znám, přestože byl popsán už v roce 1772. Larvy se pravděpodobně živí podzemními 
houbami, které se vyskytují tam, kde je dostatek trusu býložravců (na pastvinách, lesních 
loukách apod.). S úbytkem vhodných biotopů ubývá i těchto zajímavých brouků. 
 
Jedinec nalezený v Pavlovicích je zajímavý hned z několika aspektů: Je to celá žlutá samička 
- tedy patřící k aberaci testaceus. Navíc byla chycena v době, kdy by se podle literatury tento 
druh vůbec neměl vyskytovat. 
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HŘBITOVNÍ KAPLE 
Na vlašimském hřbitově, kam jsou  pohřbíváni i zemřelí obyvatelé z Pavlovic, došlo na 
podzim tohoto roku k velké změně. Stará kaple postavená v roce 1962, kdy byl hřbitov 
otevřen, již nevyhovovala. Proto byla zbořena a na jejím místě  postavena nová a prostornější 
kaple. Stavba trvala necelé 4 měsíce a realizovala ji stavební firma Pazdera Vlašim.  
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POČASÍ 
Tento rok začal poněkud 
netradičním, teplým počasím.  
Teploměry ukazovaly stále kolem 
nuly a v polovině ledna nebyly 
vzácné ani teploty nad 10 st. 
Celsia. Teprve po 20.lednu se zima 
přihlásila o slovo a bohatá  
sněhová nadílka potěšila hlavně 
děti. Všechno bylo zaváté a 
zasypané, cesta po silnici špatně 
sjízdná. 3. a 10. února byla 
sněhová kalamita.Nejezdily 
autobusy a hlavně děti se radovaly, 
že nemohly do školy. Po celý 
měsíc únor sníh neslezl a ještě 
2.března bylo 15 stupňů mrazu! 
V pátek 11. března byla kolem 20 hodiny večer taková chumelenice, že silnice do Vlašimi 
byla zatarasená auty a  nebylo možné asi do 23 hodin projet. Takže podle staré pranostiky  
únor bílý, pole sílí se můžeme těšit na bohatou úrodu.  
Nic ale netrvá věčně a i ta dlouhá zima letos nakonec rychle skončila. O týden později,  tj. 
18.3., už  nebylo po sněhu ani památky a jaro převzalo svou vládu pevně do rukou. V létě 
přišla velká vedra kolem 35°C, trvala asi dva týdny a jinak celé léto bylo poměrně chladné a 
deštivé, což způsobilo pomalé dozrávání polních i zahradních plodin. Září začalo také velmi 

chladně  
ale nakonec se počasí umoudřilo a teploty kolem 
15 – 20 °C trvaly až do poloviny října.  Příroda 
z toho byla trochu zaskočená a koncem října se 
objevily dokonce i květy na některých ovocných 
stromech.  Již ve druhém listopadovém týdnu 
napadl sníh a jeho tenká vrstva vydržela až do 
konce prosince. 
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Závěrečná bilance obyvatel 
na konci roku 2004 bylo v Pavlovicích 170 obyvatel 
 
přistěhovali se: Michala Bendová  leden 
   Tomáš Benda   leden 
   Adéla Bendová  leden 
   Miroslava Tlustošová  prosinec 
   Ladislava Tlustoš  prosinec 
   
   
odstěhoval se:  Patrik Daněk   září 
 
narodili se :   Martin Cettl   duben 
   Magdaléna Dufalová   duben 
   Marie Kuklíková  červen 
   Aneta Musilová  červen 
   Ondřej Birhanzl  srpen 
   Jakub Musil   listopad 
 
zemřeli:  Božena Slavíčková  únor 
   Růžena Dobiášová  únor 

 Stanislav Turek  květen 
 
Na konci roku 2005 stoupl počet obyvatel na 177. Což je 32 dětí do 15 let a 145 dospělých. 
Petr a Pavel Kramářovi dovršili 15ti let, tudíž je už započítáváme mezi dospělé.  
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