
2009 
 

 

Tříkrálová sbírka 
Tři Králové letos obcházeli nejen Pavlovice, ale i obec Tehov a Petřiny. Byl ale veliký mráz, a 

tak vymrzlé krále (Jana Kouřilová a Štěpán Dufala), kteří obešli Tehov, Petřiny a část 

Pavlovic, vystřídali po obědě Králové malí. Eliška a Anička Kladivovy a Madlenka Dufalová. 

Moc jim to slušelo, zpívaly s radostí. Pro Českou charitu společně vybrali 4.247 Kč.  

 

 
 

Společenské akce 
 

Veřejná schůze občanů 
Tradičně první pátek v únoru se koná veřejná schůze občanů se zastupiteli obce 

 

Starosta obce seznámil  přítomné občany  s akcemi, které se uskutečnily během roku 2008       

a plánem činnosti na rok 2009 : 

 rozšíření dětského hřiště a doplnění jeho vybavení pro nejmenší 

 pokračování ve zpevnění cesty do doubků, za Kouřilovi a za Horákovi  

 seznámil s rozpočtem na plánovaný chodník podél silnice 

 výsadba aleje z prostředků EU 

 ČSOP Vlašim bude rekonstruovat cestu višničkami – vznikne spojení s Vlašimí 

mimo silnici 

 

 

 

18.1 – Hokejový turnaj:  Pavlovice – Římovice 
Hned po vánocích se na rybníce vytvořil kvalitní led. Přímo vybízel k zimním radovánkám. 

Využívaly ho nejen děti, ale i dospělí. Přestože na led napadlo poměrně dost sněhu, našli se 

dobrovolníci, kteří sníh podle potřeby prohrnovali. Na odklízení neměl ale sílu nikdo, tak na 



rybníce vznikl bruslařský ovál a pak větší plocha vhodná na hokej. Toho využili dospěláci a 

domluvili se s týmem z Římovic na přátelském utkání. Škoda jen, že o akci vědělo jen pár 

lidí, kterých se to týkalo a zpráva se nerozšířila dál, protože by bylo určitě na co koukat a 

komu fandit. Družstvo z Římovic dorazilo i s podporou z řad manželek a dovezli s sebou i 

zásobní vůz s nápoji na zahřátí.  

 

 
 

Na lavici zleva sedí Aleš Kladiva, Jaroslav Hošek, Kukla, Petr Loula, Jiřina Hošková 

 

 

 
 

Zleva: Robert Cettl, Aleš Kladiva, Pavel Hošek 



 
 

 

Zleva nahoře : Petr Krejčí, Milan Chramosta, Jaroslav Hošek, Pavel Kukla, Vladimír 

Šimánek, Pavel Hošek, Robert Cettl, Milan Kubík, Josef Kubík,Petr Severa, Jiří Mareš.  

Dolní řada : Aleš Kladiva, Vladimír Březnovský,Lukáš Hašek, Tomáš Benda, Kamil Málek, 

Jiří Šusta. 

 

Čarodějnice 
Oslava Čarodějnic měla probíhat letos podle zaběhnutého scénáře. Bylo hezké počasí, stavění 

májky probíhalo bez problémů. Malé děti 

nejdřív pomáhaly věšet pentličky na májku, 

pak si na malém ohníčku  opekly špekáčky. 

Dospělí se družili kolem hasičské zbrojnice, 

kde se čepovalo něco k pití a podával se 

skvělý guláš pana Martínka. Všichni ale 

nedočkavě pokukovali, kdy se objeví paní 

Hana Dvořáková, která už několik let obětavě 

vyrábí čarodějnici.  Nakonec nedorazila ani 

paní Dvořáková, ani čarodějnice, ale zpráva, 

že se paní Dvořáková vrátila z nemocnice a 

Čarodějnice letos nebude. Bez ní by to nešlo a 

tak se musela narychlo vyrobit nějaká 

náhradní.Výroby se ujala Šárka Kladivová 

s Pavlou Dvořákovou.  Mezitím si děti zahrály 

pár veselých soutěží, zazpívalo se čerstvě 

vyrobené Čarodějnici na hranici a zapálil se 

oheň. Za pár minut ale dorazila bouřka a 

pavlovská pospolitost se přestěhovala do 

hasičské zbrojnice. Bylo nám líto, že tak 

krásná májka musí zmoknout. Druhý den jsme 

se po ní ale marně rozhlíželi. Nejen, že 

zmokla, ale už ani nestála. V noci jí v nestřeženém okamžiku někdo podřezal!! 



 
 

Družstva soutěží, které dřív proleze otvory v žebříku. 

 

 
 

 Děti zpívají u hranice čarodějnici. Zleva Adéla od Kletečků, Kristýna 

Pessrová, Anežka Pourová, Eliška Kladivová s maminkou Šárkou. Zády stojí Majda 

Dufalová, Hanka Vojtová, Míša Bačová. 



 
 

 Ve předu stojí paní Hana Bačová s dcerou Gabrielou a Hana Vojtová se synem Davidem. 

 

 

Odpoledne pro děti 
V rámci oslav Dne dětí a zároveň konce školního roku, zorganizoval obecní úřad 28.6.2009 

odpoledne pro děti. Na začátek byla připravena divadelní pohádka pro nejmenší. Jana 

Dufalová upravila pohádku o Neposlušných kůzlátkách. Díky hezkému počasí se divadélko 

mohlo hrát venku před hasičskou zbrojnicí.  

 

V pohádce účinkovali: 

Zdeňka Dufalová – máma koza 

Jana Maťhová – neposlušné kůzle 

Michaela Cettlová – hodné kůzle 

Jana Dufalová – vlk 

Tereza Dufalová – vypravěč 

Jako kulisy pro pohádku posloužila stará 

dřevěná zástěna z volební místnosti. Do 

děje pohádky se zapojily všechny děti. 

Pomáhaly kůzlátkům hrát si na vláček, 

zpívaly, stříhaly vlkovi jazyk a nakonec 

ho hnaly od chaloupky, až se za vlkem 

prášilo!!! 

 

Zleva: Zdeňka Dufalová, Míša Cettlová, 

Jana Maťhová a Tereza Dufalová 



 
 

Zleva zepředu: Petr, Alena a Aneta Musilovi, Hanka Vojtová, Majda Dufalová, Bára 

Musilová, Eliška Kladivová, Jakub Musil. Druhá řada: Michala a Tomáš Bendovi, Martin 

Cettl, Adéla Bendová, Hana Vojtová se synem Davidem.Třetí řada: Josef, Marie a Anička 

Kuklíkovi, Saša a Pavel Musilovi. Vzadu stojí: Jana Dufalová, Marcela a Lukáš Kuklovi, 

Pavel Kramář, Jarka Maťhová a Aleš Kladiva. 

 

  
 

Děti honily vlka, a pak zase chvíli honil vlk děti. 



Po pohádce se děti přemístily na hřiště, po cestě hledaly a malovaly obrázky. Na hřišti 

pak byly nachystané různé soutěže. Organizátoři celého dne byli opravdu šťastni, když 

déšť, který se chystal už od rána, spustil až večer  ve 20 hodin. Nikdo by nevěřil, že to 

tak dlouho vydrží.  

 
 

 

 

 



 
 

 

Posvícení – 5.září  
Posvícenské sobotní odpoledne se tentokrát muselo obejít bez dětí, protože hřiště bylo ve 

stavu příprav na zásadní přestavbu. Terén nebyl příliš vhodný ani bezpečný pro dětské 

dovádění a závodění. Zato dospěláci si dokonale užili turnaj v nohejbale a stav hřiště je 

nechával celkem v klidu. Měli kde hrát a co potřebovali, to si dovezli….. A kdo všechno se 

zúčastnil?  

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

M.Maťha, J. Horálek, M.Hašek, R. Cettl, K.Domin, M.Kubík ml, M.Kubík st., J.Daněk, A. 

Daněk, dolní řada P.Kramář, A.Kladiva, O. Cettl, Kladiva st, p. Mareš 

 

 

 

Mikulášská besídka - 6.12.2009 
Pátého prosince naděloval Mikuláš s čerty a andělem po domácnostech.  

 

 
 

Tomáš König jako svatý Mikuláš, Jana Kouřilová a Michaela Cettlová jako andělé. 

 



 

 
 

Čerti mají každoročně tak dokonale hrůzostrašné masky, že je nikdo nepozná. Byli to  

Jaroslav Kouřil, Pavel Kramář,  Miloslav Maťha, Jana Maťhová.  

Na spodní fotografii pak jsou čertice bez masek – Hanka Krejčířová, Nikola Podroužková a 

Tereza Dufalová. 

 

 



V neděli 6. prosince byla nadílka v hospodě u Pepíčka. Tam se již tradičně na svatého 

Mikuláše muselo čekat. Paní Šárka Kladivová s tím ale jako každoročně „počítala“ a měla pro 

děti zatím nachystáno nějaké vyrábění pro zkrácení dlouhé chvíle. Tentokrát se vyráběly 

andělé s vlasy z kokosového vlákna a zelené stromky na ozdobu vánočního stromečku u 

kapličky. Stoly v hospodě byly „vyzdobené“ sladkostmi od paní Sašy Musilové a koláče od 

Jarky Maťhové. 

 

 
 

 
 



 
 

Mikuláš (Tomáš König), anděl (Jana Kouřilová) a čerti nakonec jako obvykle dorazili. Každé 

dítě muselo osobně předstoupit a dostalo sladkou odměnu. Někteří se snažili Mikuláše 

obalamutit v andělském oblečku, ale já myslím, že on stejně ví své… 

 

 

 Investiční akce 
 

Dětské hřiště 
 

V obci Pavlovice bylo vybudováno hřiště koncem 90. let minulého století. Mělo sloužit jako 

tenisový kurt.  

 Nárůstem počtu obyvatel se změnily požadavky na tento prostor. Přibylo hodně mládeže i 

malých dětí. Po roce 2000 se jich v obci narodilo 16. 

 Prostor stávajícího hřiště nemohl uspokojit mladší věkové skupiny. V roce 2003 byl na hřiště 

nainstalován malý kolotoč, houpací pejsek, stojan na basketbal a klouzačka. Návštěvnost 

hřiště se tím  značně zvýšila. Navíc je hřiště v obci jediným místem, vhodným ke 

společenským a sportovním akcím. Probíhají tady oslavy dne dětí, posvícenské odpoledne pro 

děti a mládež. Schází se tu i rodiče k různým sportovním hrám (nohejbal, volejbal), pak je 

třeba, aby i děti, které s nimi na hřiště přichází, měly svůj prostor a mohli se zabavit. Navíc  

chybělo i vybavení pro starší děti a mládež.  

Proto zastupitelé obce zažádali  v roce 2009 o dotaci na rozšíření hřiště na Fond sportu a 

volného času Středočeského kraje. 

Díky podpoře, ve výši 70 000,- Kč, kterou obec  od Středočeského kraje z tohoto fondu 

obdržela, se podařilo hřiště zvětšit a  oplotit, přestěhovat buňku, jelikož stála na nevhodném 

místě. Dále se provedly terénní úpravy, položila se zámková dlažba pod nový stůl pro ping 



pong. Pořídil se nový herní prvek – šestihran a za zbylé peníze se zakoupily barvy a opravily 

se nátěry stávajících prvků a sloupků plotu. 

Doufáme, že hřiště bude sloužit svému účelu a bude i nadále centrem společenského života 

v obci! 

 

 
 

 

Dále se v roce 2009 podařilo  
 

Otočka u Musilů – rozšíření a zpevnění přístupové cesty k novým domům (Musilovi), kde 

bylo nutné zajistit případné otočení vozidel integrovaného záchranného systému. 

 

 
 



Rekonstrukce zatrubnění u Selingrů po povodni 

2.8. po odpolední bouřce došlo k protržení hráze rybníka Hořejšáku. Voda napáchala škodu 

v domě pana Selingra a na jeho pozemku. Proto bylo nutné urychleně zasáhnout a opravit 

zatrubnění potoka a dešťové kanalizace 

 

 
 

Osázení alejí podle vytyčených cest 

Obec získala od Ministerstva životního prostředí prostředky na osázení alejí podél původních 

cest, jejichž hranice byly v minulém roce opětovně vyměřeny. 

 

 
Toto je cesta za Kouřilovými směrem do lesa „K doubkům“. Dále byla osázena cesta „Za 

Horákovými“ – směrem k břízkám.  



Odvodnění a oprava silnice u Kouřilů 

 

 
 

 

Zajištění dotací 
Starosta obce podal v tomto roce 3 projekty na dotace. Všechny projekty byly úspěšné a díky 

těmto projektům se obci podařilo zajistit větší množství finančních prostředků z dotací. 

 - projekt na čistírnu odpadních vod , dotace 5 000 000,-Kč –z prostředků Středočeského kraje  

- projekt na vodovod, dotace 4 800 000,- Kč –z prostředků Ministrerstva zemědělství 

- projekt na vodovod dotace 680 000,- Kč – z prostředků Středočeského kraje 

Tím se v Pavlovicích odstartovala velká ivestiční akce. Je to stavba kanalizace, čističky 

odpadních vod a vodovodu. 

 

 

Nové formy komunikace s úřady v Pavlovicích  

Czech POINT  

Od 1.září 2009 bylo na obecním úřadě zprovozněno kontaktní místo pro Czech POINT. Obec 

získala na toto vybavení dotaci 80 000Kč. Ptáte se, o čem to vlastně píšu? 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, 

jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Doposud 

musel občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží 

jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem 

prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“. 

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem 

prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i 

neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné 

dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve 



vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální 

využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. 

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích 

stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti 

vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu. 

Czech POINT zprostředkovává Česká pošta. Nutno podotknout, že pracovníci Pošty na 

poskytování této služby nebyli připraveni. V celé republice se tím přístup k určitým 

dokumentům naopak zbrzdil a nastaly komplikace a zmatky. Problémy se v podstatě vyřešily 

až koncem prosince a Czech POINT slouží tak jak by měl. Jde o to, aby se občané naučili tuto 

službu využívat. 

Datová schránka  
Projekt datových schránek má zjednodušit komunikaci mezi úřady a společnostmi, 

dokumenty jsou totiž zasílány v elektronické podobě. Úřady tak ušetří na zasílání klasických 

listovních zásilek. Zřizovatelem a správcem projektu je ministerstvo vnitra. Provoz systému 

zařizuje Česká pošta. Projekt byl uveden do provozu od listopadu 2009. Povinnost mít 

datovou schránku mají firmy a instituce vedené v obchodním rejstříku. Ze zákona tak bylo 

založeno přes 350 tisíc schránek. Zřídit si ji mohou dobrovolně i jednotliví občané. 
 

 

  



Hasiči 
V tomto roce byl sbor dobrovolných hasičů posílen o dorost. Jsou to tito mladí hasiči Petr 

Kramář, Michal Hašek, Lukáš Hašek, Miloslav Maťha a Lukáš Kukla. 

 

Družstvo děvčat tvoří: velitelka Barbora Mejšnerová,Veronika Horálková, Vladimíra 

Loulová, Iveta Kuklová, Irena Srbová, Michaela Cettlová a Jana Kouřilová 

 

23.5. 2009 - Okrsková soutěž v Kondraci    
 – 5.místo v kategorii družstev mužů – soutěžilo 14.družstev - 3.nejlepší útok po                            

Radošovicích A,B 

 - 2. místo v kategorii žen – soutěžilo 6.družstev,   

postup na okresní kolo do Vlašimi – děvčata se nezúčastnila 

- nejlepší útok z žen – čas 26,91s 

 

 
 

25.7. 2009 – Soutěž o pohár starosty obce Rataje 

  –  7.místo v kategorii muži PS12 

 - 3. místo v kategorii muži PS8 

 

Družstvo žen nedokončilo. 

 

 



   

 

 
 

Horní řada zleva: Vladimíra Loulová, Iveta Kuklová, Veronika Horálková, Jana Holečková. 

Dolní řada: Petra Holečková, Barbora Horálková, Helena Daňková 

 

 
Na této fotografii přibyli i členové mužského družstva 

Zleva: Lukáš Loula, Petr Selinger, Tomáš König – uprostřed, Jaroslav Jalovecký, Pavel 

Musil.   Dole: Václav Daněk, Petr Filip 



Trocha historie - Ochotnické divadlo v Pavlovicích 
O tom, že se v Pavlovicích hrálo ochotnické divadlo, jsem zjistila náhodou, ze starých 

fotografií, nalezených na půdě č.p 24. Potřebné informace jsem pak získala od paní Blaženy 

Štíchové a pana Jaroslava Černého, kteří do spolku ochotníků také patřili. Spolek se scházel 

v letech 1946-49. Tenkrát to byli mladí, vesměs svobodní lidé z Pavlovic. Jejich činnost 

skončila poté, co se jednotliví členové oženili a provdali. Pak už žili svými starostmi.  

Divadlo se zkoušelo a potom i hrálo v hospodě  u Petrásků. Režii měl na starosti pan Štorc 

z Vlašimi. Paní Štíchová si vzpomíná i na názvy dvou divadelních her. Byla to hra Prach a 

broky a Straky na vrbě. 

Jaroslav Černý a Slávka Kopecká  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věra Šidáková, Alena Dotlačilová,? , Josef Kupsa (ze mlýna), ? , Slávka Kopecká, 

Ludmila Musilová 



 

 
 

Ze hry Prach a broky: Josef Kupsa, Karel Vondrák, Josef Šidák, Josef Horálek, 

Alena Dotlačilová, Jaroslav Štícha, Slávka Kopecká, Věra Šidáková, Ludmila 

Musilová, režisér Štorc z Vlašimi, Jaroslav Černý, ? , Oldřich Vondrák – nápověda 

 

 

 

 

 



Počasí 
Od Vánoc 2008 trvaly velké mrazy až do 2. pol.ledna. Zároveň byla slušná nadílka sněhu. 

Koncem ledna se ale značně oteplilo a bylo z toho sněhu hodně mokro. Po 10. únoru přišla 

sněhová kalamita. Vytrvale sněžilo 5 dní, sníh vydržel do konce února. V březnu pak ještě 24. 

přišla sněhová vánice s námrazou, 26.3. bylo ještě 5°mrazu, ale 28.3. už bylo kolem 15°C – u 

Tesárků měli svatbu a byli moc rádi, že vyšel tak pěkný den, že to ani nikdo nečekal. Duben 

byl velmi teplý a suchý. Bujely alergie o 106, protože kvetly stromy a keře všechny naráz ( i 

druhy, které se běžně v květu nepotkají). 30.dubna přišla večer bouřka, opakovala se i 

1.května. Jinak v květnu přišly Zmrzlí muži o týden dřiv – kolem 7.5. pak bylo příjemné teplo 

a po 25.5. se prudce ochladilo (2-3°C přes noc) 13-15°C přes den. I červen nebyl tradiční . 

Začal velmi chladně, pak kolem poloviny bylo velmi teplo – přes 25°C a od 19.6. přišly 

vytrvalé deště, chladno, bouřky. Na jihu Čech a  SV Moravy způsobil déšť povodně. I 

červenec byl velmi mokrý, teplo přišlo zase až na konci měsíce, ale stále hodně pršelo.  

2.srpna po prudké bouřce došlo k protžení hráze u rybníka Hořejšáku. Voda napáchala škodu 

hlavně na pozemku a v domě pana Jiřího Selingra. 

 

 
 

Až do konce září bylo počasí v normě. 13. října překvapil 

1.sníh. Opravdu nikdo nevěřil, že se tak prudce ochladí. V 

oknech byly vidět truhlíky s muškáty pod vrstvou sněhu. 

Sníh trval 3 dny a poté se začalo oteplovat na říjnový 

normál. Listopad začal dušičkově, ale třeba 17.11. bylo u 

nás naměřeno příjemných 16°C. ( v Č. Budějovicích 20°C). 

V prosinci to vypadalo, že už je jaro. Všude zelená tráva, 

poměrně teplo. Ani nebyla nálada na vánoční výzdobu. 

Nějak se to k té zeleni v přírodě nehodilo. Ale po půlce 

prosince přišli mrazy až 15°C a napadl sníh. Vánoce ale 

zase byly spíš jarní, neboť se 22.12. prudce oteplilo a teplota 

zůstala nad nulou. 

 

 



Bilance obyvatel 
 

K 1.12009 bylo v Pavlovicích 187 obyvatel 

 

K pobytu se přihlásili – Bačová Hana, Gabriela, Michaela 

 Geschnabel Michal 

 Filipová Eva 

 Selingrová Nikola 

Odhlásili se –  Březnovská Marcela 

  Dvořák Jiří 

  Königová  Alena 

  

Narodili se -   Nácovský Adam – 2.4.2009 

  Jalovecký Adam – 16.6.2009 

  Jalovecká Tereza – 16.6.2009  

 

Zemřeli –  Kořínková Marie – 12.3.2009 

 Loula František – 23.6.2009 

 Dotlačil Ladislav - 1.9.2009 

 

Po 19 letech se v Pavlovicích opět narodila dvojčata.(Naposledy to byli Petr a Pavel 

Kramářovi v roce 1991).  Jsou to Adam (2,59 kg a 44cm) a Terezka (2,47 kg a 47 cm) 

Jaloveckých. Na svět přišli 16.6. 2009. Fotka je pořízena 1.7.2009. 

 

 
 

 



V letošním roce byly ve vesnici i 2 svatby. 28. března se vdávala Veronika Tesárková a brala 

si za muže Michala Geschnabela z Rataj.   

 

 
 

V létě – 21. srpna  se pak ženil Miroslav Černý 

 

K 31.12.2009 žije v Pavlovicích 190 obyvatel. 

 


