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Tříkrálová sbírka  

První sobotu v lednu proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. Uvádím zde její 

výsledky. 

 

v ČR :   85 575 241Kč 

v pražské arcidiecézi :  4 558 582Kč 

Ve Vlašimi:   136 121Kč 

Pavlovice:    3 908Kč 

 

Během roku proběhly tradiční společenské akce. Byla to posvícenská taneční 

zábava, při které hrála k tanci i poslechu hudební skupina Šakalí dech. Pro děti 

pak byla připravena Mikulášská besídka v jídelně ROLs. 

 

Volby  

V říjnu letošního roku proběhly volby do obecního zastupitelstva, Z celkového 

počtu 163 voličů, přišlo k volbám 120 osob. Jak obyvatelé volili, ukazuje 

následující tabulka. 
     

 zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce  
 Volby 10.10-11.10.2014   

     

 Pořadí Jméno Věk Počet 

hlasů 
 1. Jan Dufala 49 116 
 2. Miloslav Maťha 47 95 
 3. Jitka Kadlecová 64 92 
 4. Vladimír Loula 55 107 
 5. Pavel Musil 38 78 
 6. Jiří Dvořák 61 99 
 7. Karel Domin 38 89 
 8. Václav Daněk 58 51 
 9. Robert Cettl 44 57 
     

  

Zastupitelstvo v Pavlovicích je sedmičlenné. Proto postoupilo prvních 7 

kandidátů. V zastupitelstvu tedy bude nově pan Jiří Dvořák a Karel Domin. Pro 

další období byl starostou obce zvolen Jan Dufala a místostarostkou obce Jitka 

Kadlecová. 

 



 

Bioplynka 

Zastupitelstvo obce se opět vehementně snažilo smést ze stolu návrh stavby 

bioplynové stanice mezi Vlašimí a Pavlovicemi. Probíhala petice ve Vlašimi, 

Pavlovicích a dalších obcích a starosta obce jednal se zastupiteli Vlašimi i 

starosty přilehlých obcí i s představiteli zemědělských podniků, aby seznámil se 

záměry investora a podnítil nesouhlas s touto nesmyslnou stavbou. 

Zprávy z tisku:  

Bioelektrárna u Vlašimi stát nebude, rozhodl krajský úřad 

Po téměř pěti letech příprav a    realizaci, padl záměr postavit bioelektrárnu 

u Pavlovic. Nejspíš už definitivně. 

 

 Ilustrační foto Alena Grycová 

 

„Obdrželi jsme žádost od oznamovatele, společnosti Biostanice Vlašim, 

o ukončení projednávání dokumentace vlivů na životní prostředí EIA. Důvodem 

je rozhodnutí investora o ukončení přípravy záměru Bioelektrárna Vlašim, a to 

na základě nejasností v legislativě podpory obnovitelných zdrojů," uvedl vedoucí 

odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Josef Keřka s tím, že 

úřad proto ukončuje další projednávání dokumentace záměru podle zákona a 

nevydá stanovisko EIA. To je nezbytným podkladem pro případné další řízení a 

bez něho nemohou být vydána žádná následná rozhodnutí. 

 
Zpráva kraje potěšila všechny odpůrce bioelektrárny. 

„Jsem rád, že se ve Vlašimi a širokém okolí lidé probudili a zvedla se taková 

veliká vlna odporu proti této nesmyslné stavbě," uvedl Jan Dufala, starosta 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89834&idc=2858060&ids=750&idp=86191&url=http%3A%2F%2Fwww.jaktridit.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89920&idc=2858060&ids=962&idp=86255&url=http%3A%2F%2Fwww.rts.cz%2Fnabidka.asp
http://benesovsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=bio-ok


Pavlovic, v jejichž katastru mělo být zařízení postaveno. 

Starosta také zdůraznil, že k ukončení záměru výstavby bioelektrárny došlo díky 

společnému úsilí během rozsáhlé petiční akce. 

„Dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci petičních míst a na sběru 

podpisů. Během dvou dnů se podařilo vybudovat dvacet oficiálních petičních 

míst po Vlašimi a okolí. Našli se dobrovolníci, kteří vytvořili webové stránky a 

facebookový profil. Díky tomu se informace rychle šířily.  S tak rychlým 

průběhem ale málokdo z nás počítal," dodal Jan Dufala s tím, že by rád věřil, že 
je vše u konce, i když o tom, že je zcela vyhráno, není ani dnes zcela přesvědčen. 

KAREL CHLUMEC 

 

Přestěhování autobusové zastávky 

Od devadesátých let minulého století byla horní zastávka v Pavlovicích 

umístěna v křižovatce s hlavní silnicí na Vlašim. Toto místo bylo nevhodné 

z hlediska bezpečnosti chodců, účastníků silničního provozu v obou směrech. 

Došlu tu i k několika dopravním nehodám. Dopravní inženýr opakovaně 

upozorňoval na její nevhodnou polohu. Proto starosta obce po dlouhých 

jednáních vypracoval projektovou dokumentaci a navrhl změnu umístění 

zastávky blíže do obce. Po schválení se zastávka v červnu 2014 za asistence 

pana Miroslava Pohorského a jeho Tatry s jeřábem stěhovala na nové místo. 

Kolem zastávky byl dle nových předpisů vytvořen i nástupní ostrůvek, který 

chrání osoby čekající na autobus. Ostrůvek je vytvořen jako bezbariérový a je 

vybaven bezpečnostními prvky pro nevidomé, tak jak to vyžaduje současná 

legislativa. 

 

 

  



 První fotografie ukazuje stav původní, na druhé fotografii je současný stav. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



Během roku byla dokončena stavba chodníků v obci. Slouží především 

k bezpečnému pohybu chodců. 

 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

 

 

 



  



V Pavlovicích se bude hodně stavět.  

Na části pole, které bylo hned na kraji obce po levé straně při příjezdu od 

Vlašimi, byla započata parcelace a pozemky byly rozprodány zájemcům na 

stavbu rodinného domu. Můžeme se tedy těšit na nové obyvatele a novou 

podobu Pavlovic, hlavně při příjezdu do obce. 

 

A tady už se staví….  

Budou tu bydlet Petra a Josef Dubovi, se svým synem Pepčou. 

 

 

 

 



Počasí 

Rok 2014 se celkově ukázal skutečně jako jeden z nejteplejších! V jednotlivých 

oblastech se oproti normálu 1961-1990 průměrné roční teploty pohybovaly 

přibližně o 2 až 3 stupně výše! Nejvíce se k těmto extrémním hodnotám 

přispívalo v lednu, únoru, březnu a listopadu, kdy byly průměrné měsíční teploty 

vyšší dokonce o více než 3 °C. Ze všech měsíců pak měly v rámci celé republiky 

podprůměrné teploty pouze srpen (odchylka -1,0 °C) a květen (odchylka -0,5 

°C). 

Tento rok se z hlediska počasí zapíše do učebnic, a to zejména díky vysokým 

teplotám, které během něj převládaly. Vůbec nejteplejší rok v historii zažilo 

Česko (průměrná teplota byla o 1,8 °C vyšší než je průměr), ale nejen my - 

celkem 19 evropských států ohlásilo stejný výsledek. I Evropa jako celek měla 

rok 2014 jako nejteplejší. A přestože globální teplota za celý svět ještě není 

spočítána, tak i celosvětově byl rok 2014 vůbec nejteplejší. 

Podíváme-li se na naše počasí, zažili jsme toho dost zajímavého a neobvyklého: 

velice teplou a především suchou zimu, v důsledku čehož byly na jaře rekordně 

nízké stavy řek. Protože jaro a léto byly srážkově poměrně bohaté, hrozba sucha 

postupně vymizela. Během léta jsme zato zažívali neobvykle velké množství 

bouřek, které byly místy i dost nebezpečné. Teploty přitom nedosahovaly tak 

extrémních veder, jako v roce 2013. A překvapivě brzy, kolem 11. srpna, léto 

prakticky skončilo. Zbytek srpna byl velmi studený a šlo vlastně o jediné delší 

období v roce s podprůměrnými teplotami. Podzim pak už byl zase příjemně 

teplý, ale na začátku prosince nás překvapila věc v Česku málo vídaná - opravdu 

silná ledovka. Tak nakonec přinesla asi největší problémy v dopravě z celého 

roku, více než jakékoliv sněžení, kterého bylo v roce 2014 dost málo. Studené 

zimní počasí trvalo jen pár dní v lednu, a poté až na konci prosince. 

 

 

 

  



V srpnu byly v Pavlovicích hned dvě svatby  

 

1.8. 2014  Jana Sotáková a Petr Filip (Pavlovice 58) 

 

 
 

2.8.2014 Zdeňka Dufalová (Pavlovice 10) a Tomáš König (Pavlovice 9) 

 

 



 

Bilance obyvatel 

K 1.12.2014 žilo v Pavlovicích 220 obyvatel 

Zemřeli:  

Marie Nácovská (27.3.2014) 

Jaroslav Černý (20.5.2014) 

Vasil Lipinský ( 28.6.2014 

Odhlášeni z pobytu:  

Tobias Pour  

Přihlášeni k pobytu:  

Miroslav König  

Božena Königová 

David Pistorius 

Lenka Přibylová 

Filip Slegl 

Narozeni:  

Martin Musil (27.4.2014) 

Jana Brabencová (27.8.2014) 

  

K 31.12.2014  žije v Pavlovicích 223 obyvatel  

 


