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Milí spoluobčané, rok se 

s rokem sešel a vy opět držíte v rukou 

nové vydání zpravodaje.  

Loni by se ani nechtělo věřit 

tomu, že tolik diskutované téma, 

které vstoupilo do našich životů – 

covid – tu s námi vydrží více než rok. 

Dobro šlo tak nějak automaticky do 

ústraní, i když dobro v podobě 

obrovského nasazení zdravotníků, je 

potřeba podporovat.  

Již dlouhou dobu jsou lidé více 

izolovaní ve svých domovech 

a v předvánočním čase to na lidskou 

psychiku působí nevalně. A jak zpívá 

Janek Ledecký ve své písni A od těch 

časů o adventní a vánoční době: 

„Lidé to lepší potají, v sobě 

i v druhých hledají …“, chtěla bych 

i já vás poprosit, abyste udělali sem 

tam nějaký ten dobrý skutek. 

O několik stran dále vám k tomu 

navíc dáme příležitost.  

Loni jsme s vaší pomocí 

darovali 77 ks pyžam do brněnské 

Dětské nemocnice, která jich měla 

akutní nedostatek. Letos bychom 

u pomoci dětem rádi zůstali. 

Využijme proto dlouhých zimních 

večerů ke konání dobra. 

Po domluvě s novorozeneckou 

JIP v Třebíči bychom vás chtěli 

poprosit o výrobu háčkovaných 

chobotniček ze 100% bavlněné příze. 

Zdravotníci je dávají předčasně 

narozeným dětem do inkubátorů, 

protože chapadélka chobotnic 

připomínají předčasňátkům pupeční 

šňůru. Děti jsou tak více v klidu a cítí 

se v bezpečí. Na obci háčkované 

chobotničky budeme vybírat do 

pondělí 31. ledna včetně a následně je 

předáme třebíčské nemocnici. 

Budeme vám vděční, pokud se ke 

společnému projektu přidáte. 

 Na závěr mi dovolte, abych 

vám popřála vše nejlepší do nového 

roku, hodně zdraví, všedních, avšak 

milých radostí, a také to, aby se náš 

život co nejrychleji vrátil do starých 

kolejí.  

Alena Toufarová, místostarostka obce

 

Úvodní slovo 
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Usnesení ZO Pavlínova 

25. 1. 2021, č. 1/2021 

SCHVALUJE 

1) Volbu zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu 

2) Hmotnou zodpovědnost 

za finanční prostředky na rok 

2021 

3) Smlouvu o odpadech – Ligno 

4) Zažádat o zaměstnance 

na  VPP  

5) Dodatek č. 6 – Nájemní 

smlouva – LDO Měřín 

6) Dodatek č. 12 – Smlouvy 

o jiných pracech a výkonech 

č. 26/TKO/2009 ze dne  

1. 12. 2008 

7) Kamerové zkoušky kanalizace 

8) Smlouvu opravňující provést 

stavbu na pozemku 

ve vlastnictví Kraje Vysočina  

9) Usnesení 

 

BERE NA VĚDOMÍ 

1) Kontrolu usnesení z minulého 

zasedání ZO 

2) Rozpočtové opatření č. 11/2020 

ze dne 4. 12. 2020 

3)   Žádost o pronájem nebytového 

prostoru 

 

UKLÁDÁ 

1) Panu starostovi podepsat 

smlouvu o odpadech - LIGNO 

2) Panu starostovi a paní účetní 

zažádat o zaměstnance na VPP  

3) Panu starostovi podepsat  

Dodatek č. 6 – Nájemní 

smlouva – LDO Měřín 

4) Panu starostovi podepsat 

Dodatek č. 12 – Smlouvy 

o jiných pracech a výkonech č.   

26/TKO/2009 ze dne 

1. 12. 2008 

5) Panu starostovi zajistit 

kamerové zkoušky kanalizace  

6) Panu starostovi podepsat 

Smlouvu opravňující provést 

stavbu na pozemku 

ve vlastnictví Kraje Vysočina 
 

NESCHVALUJE 

 

Usnesení 
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1) Žádost o připojení se 

k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“ 

2) Žádost o prodej pozemku 

obce p. č. 1552, k. ú. Pavlínov 

3) Žádost o koupi pozemku p. č. 

30/2, k. ú. Pavlínov 

 

Usnesení ZO Pavlínova 

8. 2. 2021, č. 2/2021 

SCHVALUJE 

1) Volbu zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu 

2) Konečný zápis inventarizace 

k 31. 12. 2020 

3) Navýšení vodného a stočného 

od 1. 5. 2021 na 36 Kč/m3 

4) Žádost o dotaci z Programu 

rozvoje venkova ČR – SZIF – 

Oprava elektroinstalace ZŠ 

Pavlínov  

5) Usnesení 

 

BERE NA VĚDOMÍ 

1) Kontrolu usnesení z minulého 

zasedání ZO 

2) Návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu obce Pavlínov na rok 

2022 – 2025 

3) Návrh rozpočtu obce Pavlínov 

na rok 2021 

4) Návrh rozpočtu Základní školy 

Pavlínov na rok 2021 

5) Návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu Základní školy 

Pavlínov na rok 2022 - 2024 

UKLÁDÁ 

1) Panu starostovi podat Žádost o dotaci 

z Programu rozvoje venkova ČR – 

SZIF – Oprava elektroinstalace ZŠ 

Pavlínov  

 

 

Usnesení ZO Pavlínova 

24. 2. 2021, č. 3/2021 

SCHVALUJE 

1) Volbu zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu 

2) Schválený střednědobý výhled 

rozpočtu obce Pavlínov na rok 

2022 - 2025 

3) Schválený rozpočet obce 

Pavlínov na rok 2021 

4) Schválený rozpočet Základní 

školy Pavlínov na rok 2021 

5) Schválený střednědobý výhled 

rozpočtu Základní školy 

Pavlínov na rok 2022 -  2024 

6) Závazné ukazatele 

k rozpočtovým výdajům 

Základní školy Pavlínov na rok 

2021 

7) Žádost o vyjádření k možnosti 

připojení k odběru užitkové 

vody – Mgr. Pavel                        

Rychecký 

8) Žádost o pronájem nebytového 

prostoru 

9) Aktualizace Strategického 

plánu rozvoje obce Pavlínov 

(aktualizace obsahu 

a prodloužení platnosti) 

10) Usnesení  
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BERE NA VĚDOMÍ 

1) Kontrolu usnesení z minulého 

zasedání ZO 

 

Usnesení ZO Pavlínova 

26. 4. 2021, č. 4/2021 

 

SCHVALUJE 

1) Volbu zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu 

2) Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření 

obce Pavlínov za rok 2020 

3) Celoroční hospodaření obce 

Pavlínova, příspěvkové 

organizace Základní školy 

Pavlínova, schválený 

závěrečný účet obce Pavlínova 

za rok 2020 vyjadřuje souhlas 

s celoročním hospodařením, 

a to BEZ VÝHRAD 

4) Účetní závěrku obce Pavlínov 

za rok 2020 

5) Účetní závěrku ZŠ Pavlínov za 

rok 2020 

6) Vyřazení sekačky STIGA 

z majetku    

7) Provozování veřejného 

pohřebiště v Měříně   

8) Výsledek výběrového řízení na 

„Pavlínov, chodníky podél 

místních komunikací“ - 

COLAS CZ a. s., provozovna 

Žďár nad Sázavou, 

Strojírenská ul. 341, 591 01 

Žďár nad Sázavou 

IČO: 26177005, DIČ: 

CZ26177005 

9) Příkazní smlouva – na zajištění 

výběrového řízení 

„Revitalizace obecního 

rybníka“                

10) Usnesení  

BERE NA VĚDOMÍ 

1) Kontrolu usnesení z minulého 

zasedání  

2) Rozpočtové opatření č. 1/2021 

únor 

3) Rozpočtové opatření č. 2/2021 

březen 

UKLÁDÁ 

1) Panu starostovi podepsat 

Smlouvu o dílo s vítěznou 

firmou COLAS CZ a. s., 

provozovna Žďár nad 

Sázavou, Strojírenská ul. 341, 

591 01 Žďár nad Sázavou, 

IČO: 26177005 

DIČ: CZ26177005 

2) Panu starostovi podepsat  

Příkazní smlouvu na zajištění 

výběrového řízení 

„Revitalizace obecního 

rybníka“ 

3) Panu starostovi zajistit 

posouzení stavu místní 

komunikace Pavlínov – 

Geršov  

NESCHVALUJE 
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1) Žádost o podporu Linky 

bezpečí,  z. s. 

Usnesení ZO Pavlínova 

31. 5. 2021, č. 5/2021 

SCHVALUJE:  

1) Volbu zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu 

2) Knihovní řád Místní knihovny 

v Pavlínově  

3) Smlouva o dílo s firmou – 

Eurogreen CZ s. r. o., Jiřetín 

pod Jedlovou      

4) Program pro děti dne 

13. 6. 2021 

5) Zápis z kontroly kontrolního 

výboru č. 1/2021 – Kontrola 

závěrečné inventarizační   

zprávy za rok 2020 

6) Zápis z kontroly finančního 

výboru č. 1/2021 – Nakládání 

s pokladní hotovostí,  

vedení pokladní knihy 

7) Pověření č. 1 a č. 2 ke kontrole 

v ZŠ Pavlínov 

8) Veřejnosprávní kontrolu v ZŠ 

Pavlínov v měsíci červen 2021     

9) Žádost o finanční dar na 

činnost Domácího hospice 

Vysočina na rok 2021     

10) Usnesení 

B ERE NA VĚDOMÍ: 

1) Kontrolu usnesení z minulého 

zasedání ZO 

2) Rozpočtové opatření č. 3/2021 

duben 

3) Informace ZŠ Pavlínov  

4) Informace – úklidová místnost  

UKLÁDÁ: 

1) Panu starostovi podepsat 

Smlouvu o dílo s  firmou 

Eurogreen CZ s.r.o., Jiřetín 

pod Jedlovou      

2) ZO zajistit program pro děti 

dne 13. 6. 2021 

 

NESCHVALUJE: 

1)  Panu starostovi podepsat 

Smlouvu o dílo s  firmou 

Eurogreen CZ s. r. o., Jiřetín 

pod Jedlovou      

Usnesení ZO Pavlínova 

16. 6. 2021, č. 6/2021 

SCHVALUJE 

1) Volbu zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu 

2) Příkazní smlouvu – technický 

dozor stavebníka „Pavlínov, 

chodníky podél  

místních komunikací“.      

3) Výsledek výběrového řízení – 

„Oprava elektroinstalace 

ZŠ Pavlínov“  

4) Žádost o finanční příspěvek 

pro Římskokatolickou farnost 

Měřín ve výši 5 000 Kč 

5) Úpravu pozemku p. č. 208/14 

v k. ú. Pavlínov  

6) Podmínky a výši pronájmu 

místnosti OÚ  
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7) Usnesení 

 

BERE NA VĚDOMÍ 

1) Kontrolu usnesení z minulého 

zasedání ZO  

2) Rozpočtové opatření č. 4/2021 

květen 2021 

 

UKLÁDÁ 

1) Panu starostovi podepsat 

Příkazní smlouvu – technický 

dozor stavebníka „Pavlínov, 

chodníky podél místních 

komunikací“. 

2) Panu starostovi podepsat 

Smlouvu o dílo  - Jiří Štourač – 

EDIFICO, Podhradí 65/14, 

594 01 Velké Meziříčí, IČO: 

45487847, DIČ: 

CZ6102091215    

3) ZO zajistit úpravu pozemku p. 

č. 208/14 v k. ú. Pavlínov 

4) Panu starostovi zajistit 

a podepsat Smlouvu 

o pronájmu místnosti OÚ 

 

Usnesení ZO Pavlínova 

28. 6. 2021, č. 7/2021 

SCHVALUJE:  

1) Volbu zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu 

2) Výsledek výběrového řízení – 

Revitalizace obecního rybníka 

- KAVYL, spol. s. r. o., 

Mohelno 563, 675 75  

Mohelno, IČO: 49975358, 

DIČ: CZ49975358 

3) Výsledek veřejnosprávní 

kontroly ZŠ Pavlínov – 

protokol č. 1/2021 

4) Smlouvu o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvy                         

nájemní s  Lesy České 

republiky, s. p.  

5) Nákup venkovních vitrín + 

turistické mapy Pavlínova 

a jeho okolí  

6) Informaci o opravě podlah 

v ZŠ Pavlínov  

7) Uspořádat „Přátelské posezení 

na ukončení léta“ 

8) Dar ve výši 12 000 Kč na 

obnovu tornádem postiženého 

území Jihomoravského kraje 

9) Usnesení  

BERE NA VĚDOMÍ:   

1) Kontrolu usnesení z minulého 

zasedání ZO  

UKLÁDÁ: 

1) Panu starostovi podepsat 

smlouvu o dílo s vítěznou 

firmou -  Revitalizace obecního 

rybníka –  KAVYL, s. r. o., 

Mohelno 563, 675 75 

Mohelno, IČO: 49975358,         

DIČ: CZ49975358 

2) Panu starostovi podepsat 

Smlouvu o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene – 
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služebnosti a smlouvy nájemní 

s Lesy České republiky, s. p. 

3) Panu starostovi zajistit nákup 

venkovních vitrín + turistické 

mapy Pavlínova a jeho okolí  

4) Panu starostovi zajistit 

informace o opravě podlah 

v ZŠ Pavlínov  

5) ZO uspořádat „Přátelské 

posezení na ukončení léta“ – 

dne 28. 8. 2021 

6) Panu starostovi zajistit předání 

daru ve výši 12 000 Kč na 

obnovu tornádem postiženého 

území Jihomoravského kraje 

Usnesení ZO Pavlínova 

30. 8. 2021, č. 8/2021 

SCHVALUJE:  

1) Volbu zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu 

2) Dodatek č. 2 – ke Smlouvě 

o umístění a provozování 

kontejnerů uzavřené dne  

13. 1. 2014                                                                                                                          

3) Schválení provozního řádu 

vodovodu obce Pavlínov 

4) Příkazní smlouvu – 

Revitalizace obecního rybníka 

– technický dozor stavby – 

STAVONA Tender, s.r.o. 

5) Podání žádosti o změnu 

územního plánu obce  

6) Nákup zavlažovacího vozíku 

7) Nákup fritézy do KD 

8) Podat žádost do dotační výzvy 

Národní sportovní agentury – 

„Hřiště Pavlínov“ 

9) Příkazní smlouvu č. SML-Z-

M-21-773 – RPA Dotace, s.r.o. 

Brno – „Hřiště Pavlínov“ 

10) Usnesení 

BERE NA VĚDOMÍ:   

1) Kontrolu usnesení z minulého 

zasedání ZO  

2) Rozpočtové opatření č. 5/2021 

červen 2021 

3) Rozpočtové opatření č. 6/2021 

červenec 2021 

4) Žádost o změnu územního 

plánu obce  

UKLÁDÁ: 

1) Panu starostovi podepsat 

Dodatek č.2 – ke Smlouvě 

o umístění a provozování 

kontejnerů uzavřené dne 

13. 1. 2014                                                                                                                          

2) Panu starostovi podepsat 

Příkazní smlouvu – 

Revitalizace obecního rybníka 

– technický dozor stavby - 

STAVONA Tender, s.r.o. 

3) Panu starostovi a paní účetní 

zajistit podání žádosti o změnu 

územního plánu obce 

Pavlínova  

4) Panu starostovi zakoupit 

zavlažovací vozík 

5) Panu starostovi zakoupit 

fritézu do KD 
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6) Panu starostovi podat žádost 

do dotační výzvy Národní 

sportovní agentury – „Hřiště 

Pavlínov“ 

7) Panu starostovi podat Příkazní 

smlouvu č. SML-Z-M-21-773 

– RPA Dotace, s. r. o. Brno – 

„Hřiště Pavlínov“ 

Usnesení ZO Pavlínova 

20. 9. 2021, č. 9/2021 

SCHVALUJE 

1) Volbu zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu 

2) Úpravu rozpočtu na platbu 

faktury za Opravu 

elektroinstalace ZŠ Pavlínov –                         

954 020,87 Kč položka 6121 – 

paragraf 3113 

3) Úpravu rozpočtu na platbu 

faktury za opravné práce na ZŠ 

Pavlínov - 289 438,05 Kč 

položka 5171- paragraf 3113 

4) Vyřazení z majetku – Kulturní 

dům – fritéza FE 44E  

5) Vyřazení z majetku – Kulturní 

dům – myčka AEG 

6) Mandátní smlouvu č. 6/2021 – 

ing. Josef Hořava, Rozstání 

7) Zrušení příkazní smlouvy 

č. SML-Z-M-21-773 – RPA 

Dotace, s.r.o. Brno – „Hřiště 

Pavlínov“ 

8) Příkazní smlouvu č. SML-Z-

M-21-829 – RPA Dotace, 

s. r. o. Brno – „Hřiště 

Pavlínov“ 

9) Usnesení 

 

BERE NA VĚDOMÍ 

1) Kontrolu usnesení z minulého 

zasedání ZO  

2) Rozpočtové opatření č. 7/2021 

srpen 2021 

 

UKLÁDÁ 

1) Panu starostovi podepsat 

Mandátní smlouvu č. 6/2021 – 

ing. Josef Hořava, Rozstání 

2) Panu starostovi podepsat 

Příkazní smlouvu č. SML-Z-M-

21-829 – RPA Dotace, s. r. o.   

Brno – „Hřiště Pavlínov“ 

 

NESCHVALUJE 

1) Žádost o poskytnutí daru – 

Naše odpadky, z. s. – Uherčice 

 

Usnesení ZO Pavlínova 

1. 11. 2021, č. 10/2021 

SCHVALUJE 

1) Volbu zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu 

2)  Dohodu o zvýšení 

pachtovného (nájemného) za 

období roku 2021 –  AGRO – 

Měřín, a. s.  

3) Obecně závaznou vyhlášku 

obce Pavlínov č. 1/2021, 

o místním poplatku za  

obecní systém odpadového 

hospodářství 
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4) Nákup vánočního dárku pro 

občany obce 

5) Uspořádat rozsvícení 

vánočního stromečku + pošťák  

28. 11. 2021 

6) Mikulášská nadílka v ZŠ 

Pavlínov 3. 12. 2021 

7) Příprava zpravodaje č. 1-2 

/2021 

8) Žádost MŠ Uhřínov  

9) Zápis z kontroly kontrolního 

výboru č. 2/2021 – Kontrola 

zápisu o veřejnosprávní 

kontrole u příspěvkové 

organizace Základní školy 

Pavlínov za rok 2021 

10) Zápis z kontroly kontrolního 

výboru č.3/2021 – Kontrola 

vyřazeného a zařazeného 

majetku od 1. 1. 2021 – 

31. 7. 2021  

11) Zápis z kontroly finančního 

výboru č. 2/2021 – Evidence 

pohledávek a závazků obce   

12) Zápis z kontroly finančního 

výboru č. 3/2021 – 

Hospodaření dle schváleného                       

rozpočtu   

13) Usnesení 

 

BERE NA VĚDOMÍ                                                                                                                                                                                             

1) Kontrolu usnesení z minulého 

zasedání ZO 

2) Rozpočtové opatření č. 8/2021 

ze dne 2. 9. 2021 

3) Rozpočtové opatření 

č. 10/2021 ze dne 4. 10. 2021 

4) Zápis z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce Pavlínov   

 

UKLÁDÁ 

1) Panu starostovi podepsat 

Dohodu o zvýšení 

pachtovného (nájemného) 

za období roku 2021 – AGRO 

– Měřín, a. s.  

2) Panu starostovi zajistit nákup 

vánočního dárku pro občany 

obce 

3) ZO uspořádat rozsvícení 

vánočního stromečku + pošťák 

28. 11. 2021 

4) ZO uspořádat Mikulášskou 

nadílku v ZŠ Pavlínov 

3. 12. 2021 

5) ZO připravit a vytisknout 

zpravodaj č. 1-2/2021 

 

Usnesení ZO Pavlínova 

15. 12. 2021, č. 11/2021 

SCHVALUJE 

1) Volbu zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu 

2) Zápis z kontroly č. 4/2021 – 

finanční výbor – Účetnictví 

obce, správnost a úplnost 

účtování  

3) Zápis z kontroly č. 4/2021 -  

kontrolní výbor – Kontrola 

dokumentace  

zasedání zastupitelstva obce 

ze dne 25. 1. 2021, 8. 2. 2021, 

24. 2. 2021, 26. 4. 2021, 31. 5. 

2021, 16. 6. 2021, 28. 6. 2021, 
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30. 8. 2021, 20. 9. 2021 a 1. 11. 

2021 

4) Plán inventur na rok 2021 

5) Příkaz k provedení inventur 

majetku obce   

6) Jmenování dílčích 

inventarizačních komisí  

7) Rozpočtové provizorium – 

pravidlo č. 1, č. 2, č. 3 

8) Volební řád ZŠ Pavlínov  

9) Novoroční přípitek + ohňostroj   

10) Dodatek č. 13 Smlouvy 

o jiných pracech a výkonech 

č. 26/TKO/2009 ze dne                     

1. 12. 2008 

11) Podle § 85, písm. j) zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích ve 

znění pozdějších předpisů 

uzavření smlouvy o přijetí 

úvěru od České spořitelny a.s. 

(IČ 45244782) do výše 

2.000.000 Kč na 

předfinancování dotace k 

projektu „Pavlínov, chodníky 

podél místních komunikací“ 

dle předložené indikativní 

nabídky. 

12) Dodatek č. 2 ke Smlouvě 

o poskytování školního 

stravování        

13) Smlouvu o spolupráci při 

tvorbě, aktualizaci a správě 

Digitální technické mapy                        

Kraje Vysočina      

14) Smlouvu o společném postupu 

zadavatelů    

15) Podání žádosti o dotaci na 

MMR „Obec Pavlínov – 

rekonstrukce                          

multifunkčního školního hřiště    

16) Nákup záložního zdroje v ZŠ  

17) Dohody o provedení práce na 

rok 2022 

18) Usnesení                                                

BERE NA VĚDOMÍ 

1) Kontrolu usnesení z minulého 

zasedání ZO 

2) Rozpočtové opatření č. 11/2021 

ze dne 3. 11. 2021 

 

UKLÁDÁ 

1) ZO uspořádat Novoroční 

přípitek + ohňostroj  

2) Panu starostovi podepsat 

Dodatek č. 13 Smlouvy 

o jiných pracech a výkonech 

č.26/TKO/2009 ze dne 

1. 12. 2008 

3) Panu starostovi podepsat 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě 

o poskytování školního 

stravování 

4) Panu starostovi podepsat 

Smlouvu o spolupráci při 

tvorbě, aktualizaci a správě 

digitální technické mapy 

Kraje Vysočina 

5) Panu starostovi podepsat 

Smlouvu o společném 

postupu zadavatelů 

6) Panu starostovi podepsat  

žádost na MMR o dotaci  

Obec Pavlínov – 
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rekonstrukce školního 

multifunkčního hřiště   

 

POVĚŘUJE: 

1) Pana starostu obce podpisem 

úvěrové smlouvy 

 

NESCHVALUJE: 

1) Žádost o příspěvek na provoz 

Centra pro zdravotně 

postižené, pracoviště Žďár                      

nad Sázavou 

2) Žádost o sponzorský dar 

Základní školy Pavlínov 

3) Český červený kříž – 

„Omalovánky první pomoci“ 
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Vážení spoluobčané, čas plyne 

stále stejným tempem a není 

v lidských silách to změnit. Vrátit čas 

do doby před několika měsíci a 

probudit se z toho zlého snu. To je to, 

co bychom si asi všichni přáli. 

Chodit do kina, divadla, restaurace, 

jezdit či létat na dovolené a nemyslet 

stále na to, jestli mám respirátor. Zda 

člověk, který je vedle nás v obchodě, 

není náhodou pozitivní. Každému 

z nás se díky tomu změnil život. 

Nezbývá nám nic jiného než se tím 

neviditelným strašákem naučit žít. 

V naší obci se však čas nezastavil.  

V únoru jsme zažádali o dotaci 

z Programu rozvoje venkova ČR 

SZIF - oprava elektroinstalace  ZŠ 

Pavlínov. Vítězná firma EDIFICO – 

Jiří Štourač začala poslední školní 

den s pracemi na elektroinstalaci, 

byly také vybudovány nové akustické 

podhledy ve třídách. Hodnota díla 

byla 1 559 021,- Kč, z toho činila 

dotace 984 741,- Kč. Poslední 

prázdninové dny to ve škole vypadalo 

 

 

 

 

jako v mraveništi. Vše se však stihlo 

nachystat a 1. září přišli děti a učitelé 

do nového prostředí. 

Z Programu obnovy venkova 

Vysočiny jsme získali dotaci 

100 000,- Kč. Tuto částku jsme 

použili na úpravu povrchu hasičského 

hřiště. Firma EUROGREEN CZ 

s. r. o. povrch srovnala, zasela 

osivem a dle plánu pravidelně 

hnojila. Celková cena včetně dotace 

byla 239 425,-Kč. Díky zavlažování 

 

Slovo starosty 
obce 
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vyrostl na hřišti hustý trávník a příští 

rok se bude moci opět využívat. 

Zcela nový kabát dostala kaplička 

sv. Jana Křtitele. Dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj byla 

poskytnuta ve výši 500 000,- Kč. 

Celková suma činila 745 610,- Kč. 

Kapličku opravila firma Ladislava 

Uhlíře z Otína. 

 

Dalším nepřehlédnutelným dílem je 

vybudování chodníků kolem místní 

komunikace – nová zástavba. Zde 

jsme využili dotačního titulu 

Dopravní bezpečnost z Ministerstva 

pro místní rozvoj ve výši 2 554 999,-

Kč. Rozpočet stavby činí 3 427 172,-

Kč. 

Firma Kavyl s. r. o. Mohelno 

započala práce na Revitalizaci 

obecního rybníka – dotace 

z Ministerstva zemědělství. 

To je zhruba shrnutí všech velkých 

akcí, samozřejmě jsou tu i menší díla 

jako opravy vodovodu, kanalizace, 

údržba dětského a školního hřiště, 

provoz vodojemu, KČOV, KD, 

Obecního úřadu atd. Tímto bych také 

rád poděkoval všem, kdo se 

jakýmkoliv způsobem podílí na 

chodu obce. 
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Na konci června zasáhlo několik obcí 

na jižní Moravě tornádo. Obec 

Pavlínov přispěla na pomoc 

zasaženým obcím částkou 12 000,-

Kč. Mateřské škole Uhřínov jsme 

poskytli finanční dar ve výši 5 000,-

Kč.  Dále jsme částkou 5 000,- Kč 

podpořili výmalbu farního kostela sv. 

Jana Křtitele v Měříně. 

Ještě zmíním něco málo ke kulturním 

akcím v obci. 13. června 2021 jsme 

pro děti připravili program Velká 

nanuková show. Program jsme 

připravovali na školním hřišti, pro 

velmi chladné počasí jsme se nakonec 

rozhodli uspořádat akci v Kulturním 

domě. I tak si myslím, že si to všichni 

užili. Na konci prázdnin proběhlo 

také tradiční setkání k ukončení léta. 

Počasí se nakonec vydařilo a mohli 

jsme si užít pečené prasátko a další 

občerstvení. K tanci a poslechu zahrál 

pan Jiří Švihálek. 

Dne 13. listopadu 2021 proběhlo 

znovuvysvěcení obou kapliček, 

Panny Marie Bolestné a sv. Jana 

Křtitele, které pokračovalo Mší 

svatou ke svátku sv. Martina.  

Rád bych se zmínil, co nás čeká příští 

rok.  Státní fond dopravní 

infrastruktury schválil finanční 

příspěvek na Chodníky podél 

silnice III/3494. Kraj Vysočina 

vypracoval projekt na Celkovou 

opravu komunikace III/3494. S tím je 

však spojen jeden velký problém, a to 

kanalizace a vodovod. Obojí je 

bohužel v havarijním stavu. Podle 

kamerového průzkumu je kanalizace 

na několika místech propadená. 

Rozhodli jsme se proto vypracovat 

projekt na novou kanalizaci 

a vodovod. To jsme zadali projektové 

firmě Ing. Leoš Pohanka z Nového 

Veselí. S odborem dopravy 

Krajského úřadu Kraje Vysočina 

připravujeme společný postup na 

stavbu Průtah Pavlínov, chodníky, 

kanalizace a vodovod Pavlínov. Jestli 

se vše podaří, stavba by se měla 

zahájit v květnu 2022.  

Tolik ke shrnutí všeho, co se v roce 

2021 vybudovalo i toho, co se chystá. 

Na závěr mi dovolte popřát vám 

klidné prožití svátků vánočních a do 

nového roku, hodně štěstí, lásky 

a pevného zdraví. Přijměte také 

pozvání na novoroční přípitek 

a ohňostroj 1. 1. 2022. 

Karel Peterka, starosta obce 
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Milí čtenáři, ráda bych za naši 

školu napsala pár řádků. 

Od začátku letošního školního 

roku se toho u nás ve škole událo 

mnoho. Školní docházku zahájili tři 

noví žáci. Dohromady je tedy 

v našem kolektivu v tomto roce 10 

dětí – 1., 2. a 4. ročník tvořící 1 

společnou třídu. Změna nastala i 

v našem učitelském sboru, když se p. 

učitelka Janová vrátila z rodičovské 

dovolené. Všichni ji tu vítáme zpět. 

Výuka probíhá velmi dobře a ke 

spokojenosti všech. 

 

Akce naší školy: 

Beseda o zvířatech 

23. září školu navštívil pan 

Liška, který měl pro děti připravenou 

prezentaci o terarijních zvířatech.  

Pro názornost přinesl na ukázku 

2 hady – psohlavce a užovku, a také 

pavouka – sklípkana. Společně jsme 

se s dětmi domluvili na chovu 

ještěrky zvané Felzuma 

madagaskarská, kterou jsme si do 

 

 

 

 

 

 

školy pořídili a společnými silami se 

o ni staráme. 

Drakiáda 

27. září proběhla školní akce 

zvaná Drakiáda. Děti si přinesly své 

draky, které si pouštěly za vesnicí na 

kopci. Poté jsme společně hráli 

sportovní hry na školní zahradě. 

Závěrem venkovního pobytu si děti 

opekly špekáčky. Po návratu do 

budovy školy pokračovaly činnosti 

 

Okénko  

Základní školy 
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zaměřené na dračí tématiku. Žáci si 

také vyrobili draka z papíru. 

11. týden čtení dětem v ČR 

V týdnu od 4. 10. do 11. 10. 2021 

proběhl jedenáctý ročník tradičního 

svátku dětí a literatury. Naše škola se 

s dětmi do tohoto projektu zapojila. 

Jako dárek jsme dostali speciální 

záložky s celostátní 

grafikou 11. týdne čtení dětem v ČR. 

Pro děti jsme si v úterý 5. 10. 2021 

připravili „Knížkovanou“. Děti si 

donesly do školy svoji oblíbenou 

knížku. Spolužákům svoji knihu 

přestavili a řekli nám všem, co se jim 

na dané knize líbí. Poté si děti zahrály 

na vypravěče a ilustrátora knihy. 
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Projektový den 

V rámci týdne čtení dětem 

jsme ve středu 6. 10. 2021 uspořádali 

Projektový den, který byl také spojen 

se čtením. Děti si zahrály na divadelní 

herce a ve skupinách ztvárnily 

pohádky – Červená karkulka 

a Perníková chaloupka. Poté se děti 

předvedly v roli tvůrce komiksu. 

Další část dne jsme věnovali hrám na 

pozornost. Děti činnosti moc bavily.  

 

Záložka do knihy spojuje školy – 

12. ročník československého 

projektu 

Letošní školní rok jsme se opět 

zapojili do 12. ročníku česko – 

slovenského projektu: Záložka do 

knihy spojuje školy. Tvoření jsme 

také spojili s projektem Celé Česko 

čte dětem. Letošní téma bylo: 

Okouzlující svět knižních příběhů, 

pohádek a básní. Téma bylo velmi 

pěkné. S dětmi jsme si společně 

přečetli úryvky z různých knih. 

Každý žák měl jiný titul, který byl 

vybrán ze seznamu doporučené 

literatury. Vyráběli jsme papírové 

záložky. Na každé z nich byla část 

textu z knihy i ilustrace. 

V medailonku byl napsán název 

knihy i autora a název naší školy. 

 

Vybrané tituly knih: 

Mark Twain: Dobrodružství Toma 

Sawyera 

Eduard Štorch: Osada havranů 

Karel Poláček: Bylo nás pět 

A. de Saint-Exupéry: Malý princ 

Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky 

Jaroslav Seifert: Maminka 

Josef Čapek: Povídání o pejskovi 

a kočičce 

Miloš Macourek: Žofka 

Rudolf Čechura: Příhody maxipsa 

Fíka 

Martina Drijverová: Sísa Kyselá 
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Terárium pro felzumu 

12. října jsme se s dětmi pustili 

do tvoření terária pro malou ještěrku 

felzumu madagaskarskou. Děti 

dostaly podrobné rady, jak se o ni 

starat. Všechny to velice baví 

a zvířátko nám pěkně prospívá. 

 

Bezpečnost dětí 

20. října přijela do školy paní 

policistka na preventivní program pro 

žáky o bezpečném chování. Žáci se 

seznámili a prohloubili si znalosti 

v oblasti vlastního bezpečí. Také měli 

možnost si vyzkoušet želízka, 

uniformu, policejní vestu i čepici. 
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Beseda Tehdá 

21. října jsme navštívili 

městskou knihovnu ve Velkém 

Meziříčí, kde pro nás byla připravena 

poutavá beseda zaměřená na naši 

historii. Žáci plnili různé úkoly 

a zadání, měli možnost ochutnat čaj 

s typickými českými bylinami, a také 

se učili orientovat se v knihovně při 

hledání knih.  

 

Beseda se včelařkou – Včely a včelí 

dary 

4. listopadu školu navštívila 

paní Ing. Jitkou Kočí, která měla pro 

děti připravenou prezentaci, při které 

poutavě vyprávěla o životě včel 

a včelstev. Pro názornost přinesla na 

ukázku včelí úl, včelařský oblek, 

kuklu, med a také voskové plástve – 

ze kterých s dětmi na závěr vyrobila 

svíci. Děti měly možnost ochutnat 

léčivý med s příměsí pylu a zažít 

i vyzkoušet si medovou masáž. 

 

 

Projekce filmu Fany a pes 

16. listopadu měli žáci 

možnost zhlédnout projekci filmu 

Fany a pes, který je zaměřen na téma 

svobody a nesvobody ústící 

v revoluci. Vše bylo z pohledu 

dětských očí. Po projekci následovala 

beseda, kde se děti mohly ptát na vše, 

co se s tímto tématem váže a co žáky 

zajímá. 

Adventní věnec  

V posledním listopadovém 

týdnu jsme s dětmi vytvářeli adventní 

věnce. Rozdělili jsme třídu do dvou 

skupin – dívky a chlapci. Každá 

vyrobila originální a krásný věnec. 

V obou třídách tak máme příjemnou 

vánoční atmosféru. V družině si pak 

děti vyrobily také jeden věnec. 
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Tvoření jsme si zpříjemnili 

poslechem i zpěvem koled.  

Adventní kalendář 

Jako každý rok i letos děti plnily 

úkoly z adventního kalendáře. Každý 

den si jeden žák vybral domeček se 

zadáním úkolu, které pak společně 

celá třída plnila. Místo domečku na 

stromeček umístil baňku. Na konci 

doby adventní tak byl stromeček 

krásně nazdobený. Díky tomuto 

zvyku měly děti zpříjemněné čekání 

na Ježíška. 

 

 

Nacvičování ke stromečku a na 

besídku 

S blížícím se adventním časem 

jsme nacvičovali na besídku 

a "Rozsvícení vánočního stromečku 

na obci," které se bohužel nemohlo 

konat. Ve škole jsme v rámci hudební 

výchovy a ve volných chvílích ve 

vyučování i v družině cvičili vánoční 

příběh, básně a vánočních koledy 

spolu s hrou na hudební nástroje. Vše 

jsme nakonec pro rodiče 

zdokumentovali.  

Mikuláš, anděl a čert 

Začátkem prosince k nám 

zavítal Mikuláš s andělem a čertem. 

Každý žáček přistoupil k Mikulášovi, 

který mu přečetl, co se o něm píše 

v "Knize hříchů".  

Poté, co Mikulášovi slíbil, že 

se polepší, dostal od anděla balíček 

s nadílkou. Čertovo dovádění někoho 

pobavilo, jiného vystrašilo.  
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Koledování v obci 

Další z milých předvánočních 

tradic v Pavlínově je každoroční 

vyrábění vánočních přáníček a jejich 

následné roznášení do poštovních 

schránek. Rádi jsme navštívili 

obyvatele Pavlínova a předali spolu 

s přáníčky snad i trochu předvánoční 

pohody a klidu.  

Vánoce ve škole 

V poslední školní den před 

vánočními prázdninami nás ve škole 

překvapí Ježíšek. Do třídy nám 

přinese stromeček s dárky, které jistě 

potěší každého. Zapíváme si koledy, 

popovídáme si o Vánočních zvycích 

a pustíme si pohádku. Pohodovou 

vánoční atmosféru si také 

zpříjemníme vyrobeným 

i přineseným cukrovím spolu 

s šálkem dětmi vlastnoručně 

vyrobeného pečeného čaje. Nakonec 

se rozloučíme, popřejeme si hezké 

svátky a budeme se těšit na dny 

zaslouženého klidu a lásky.

 

 

 

 

Závěrem chci všem občanům Pavlínova popřát krásné a pohodové 

vánoční svátky, do nového roku pevné zdraví, hodně lásky a vzájemného 

porozumění. Děkuji také všem, kteří nás podporují a pomáhají při akcích 

pořádaných školou a těším se na mnoho dalších společných zážitků. 

 

       Za kolektiv ZŠ Pavlínov 

Mgr. Lenka Lišková, ředitelka školy    
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Opět tady máme konec roku 

a s ním nejkrásnější období, a to 

Vánoce.  

Díky nové pandemii 

koronaviru bylo doporučeno omezit 

shromažďování, a proto se na návsi 

u Obecního úřadu rozsvěcel stromek 

za zvuku vánočních koled bez 

přítomnosti občanů.  

Hospodyňky čeká velký 

předvánoční kolotoč, pečení cukroví, 

které provoní celý dům. Děti budou 

čekat pod 

krásně 

ozdobeným 

stromečkem 

pečlivě 

zabalené 

dárky, mezi 

kterými 

nebudou 

určitě chybět 

knížky. 

I přesto 

vás zvu na 

návštěvu 

obecní 

knihovny, kde 

čekají na 

čtenáře starší 

i nové knihy, které díky finanční 

podpoře obce mohu nakupovat do 

našeho fondu, ve kterém máme přes 

dva tisíce svazků.  

V březnu, který je měsícem 

knihy, bude Den otevřených dveří. 

Jste srdečně zváni, datum bude včas 

oznámen. 

Přeji Všem klidné, pohodové 

svátky a úspěšný rok 2022 

Věra Moravová, knihovnice 

  

 

Knihovna 
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Vážení spoluobčané 

jako každý rok, i letos hodnotíme ten 

uplynulý - co jsme neudělali a udělali 

a co bychom mohli udělat lépe. 

Zpočátku tento rok nebyl naší 

činnosti nakloněn. Z důvodu 

vládních nařízení jsme se nemohli 

scházet ani vytvářet žádnou činnost, 

takže veškeré naplánované akce 

v zimních a jarních měsících jsme 

museli zrušit. 

V jarních měsících začala 

úprava hasičského hřiště, na němž se 

vybudoval nový povrch jeho 

zatravněním. V současné době se jím 

již můžeme pochlubit. Budeme se 

tam moci scházet a vylepšovat naši 

činnost. Tím to bych chtěl za všechny 

bratry a sestry hasiče poděkovat 

starostovi a celému Zastupitelstvu 

obce za vybudování nového hřiště. 

V letních měsících se mladí 

hasiči zúčastnili soutěže o pohár 

Regional Cup. Umístili jsme se 

v celkovém pořadí na 13. místě z 25 

týmů, což bylo, při obtížnějších 

podmínkách, kdy jsme museli 

dojíždět na trénink do Otína, krásné 

umístění. 

Někteří naši mladí hasiči 

se zúčastnili celorepublikové soutěže 

Plamen v Otíně. Byli to Lada 

Březková, David Kašpar a Vítek 

Peterka, kteří skončili spolu 

s Otínskými v kategorii Starší žáci 

na prvním místě. V kategorii Dorost 

jednotlivec se Vítek Peterka umístil 

na druhém místě. V Otíně bojovalo 

kolem 700 účastníků v různých 

kategoriích.  

Nástupem před hasičskou 

zbrojnicí a minutou ticha jsme uctili 

památku bratrů hasičů z Koryčan, 

kteří přišli o život při zásahu 

v rodinném domě. 

V Horních Radslavicích jsme 

se podíleli na nácviku dálkové 

dopravy vody i s bratry s Otína. Tato 

akce byla zdařilá. Po ukončení jsme 

 

Hasiči 
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o všech úkonech diskutovali a celou 

akci jsme zhodnotili. 

V říjnu jsme pořádali naši 

letošní jedinou společenskou akci, již 

tradiční Posvícenskou zábavu. Sešli 

jsme se v hojném počtu a patřičně 

jsme si ji užili. Tímto bych chtěl 

poděkovat všem za účast a podporu 

naší akce. 

K dnešnímu dni má náš sbor 

59 členů. 

Všem vám do nového roku 

přeji hodně štěstí, zdraví a mnoho 

úspěchů. 

Miloš Sysel, velitel sboru 
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V posledních letech zažívá 

každý z nás nelehké chvíle. 

Onemocnění Covid-19 a okolnosti 

s ním spjaté vstoupily do života 

každého z nás. Neustálé omezující 

nebo rozvolňující opatření, měnící se 

ministři zdravotnictví nebo 

lockdowny jsou pro každého z nás 

těžké. 

Ale i naši předkové žili 

v dobách nelehkých. Jak jistě mnozí 

ze čtenářů vědí, v květnu 1934 vypukl 

požár, který byl v historii nejen 

hasičského sboru, ale i obce 

Pavlínova ten největší. Kvůli 

suchému počasí a silnému větru se 

velmi rychle rozšířil a během třech 

hodin shořelo 38 stavení. V té době 

byla většina chalup v Pavlínově kryta 

došky, nebo šindelem. V zápisech ze 

schůzí je zmínka o tom, že obecní 

sluha neuposlechl výzev a nejel pro 

pomoc. Náš hasičský sbor sám nebyl 

schopen likvidovat požár ze všech 

stran. Čekalo se tedy na pomoc jiných 

hasičů. K požáru nakonec  

 

přispěchaly i sbory z okolí. Škoda se 

tehdy odhadla na 1 milion korun. 

I když minulost našeho 

hasičského sboru zažila nejen požáry, 

ale i jiné, nejen živelné pohromy, 

kvůli kterým lidé v Pavlínově zažívali 

krušné časy, nikdy jim úsměv z tváří 

úplně nevymizel. 

V jiném zápise z kroniky 

hasičského sboru v Pavlínově si 

můžeme přečíst úsměvnou kapitolu 

o tom, jak mohla vypadat Slavnost 

staročeských dožínek pořádaná 

pavlínovskými hasiči. „V neděli, 

týden před slavností, projížděla 

skupina hochů v krojích a na koních 

okolní vesnice a rozdávala pozvánky 

na slavnost. V den slavnosti zvali 

stárci za doprovodu hudby dům od 

domu. Odpoledne společně se stárky 

a hudbou projíždělo obcí legrační 

spřežení volů s kočárem, v němž 

seděli (v přestrojení) pan Franc ze 

zámku, rychtář, dohazovač a lokaj. 

Kočár byl veden žokejem, který seděl 

na volovi. Celá skupina projížděla 

 

Z hasičské 
kroniky 
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průvodem po obci a s příslušnými 

řečmi si každý z nich odváděl stárky 

(ženy). Celé spřežení v seřazení 

společně s žebřinovým vozem s ženci 

a žnečkami, ubíralo se průvodem po 

obci na výletiště (zahrada 

p. Komínka). Na místě se poté 

uskutečnil další program (např. 

předávání dožínkového věnce 

starostovi obce nebo rozdávání 

klásků). Večer proběhla taneční 

zábava v hostinci u Fialů. Na celou 

slavnost dohlíželi dva policisté, kteří 

neposlušné občany odsuzovali do 

šatlavy.“ 

Plně doufám, že ani nám 

nevymizí úsměvy z tváří a tuto 

covidovou dobu společně přečkáme. 

Kateřina Dohnalová, 

kronikářka sboru

 

 

Sbor dobrovolných hasičů vás srdečně zve na   

 

 

 

 

 

 

který se v případě příznivé pandemické situace uskuteční 

 

v Kulturním domě v Pavlínově. 

K tanci a poslechu hraje skupina Žízeň. 
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Opět se blíží konec roku, začíná 

doba bilancování a plánování. Mám 

pocit, že nějaké vyhlídky do blízké 

i vzdálené budoucnosti byly vždy 

trochu problém, ale v dnešní době je 

to o mnoho složitější. V minulém 

příspěvku jsem hovořil o „kovidové“ 

době. Ale ono se za ten rok v podstatě 

nic nezměnilo (kromě toho, že více 

jak polovina společnosti je 

naočkována vakcínou), žijeme dál 

v době nejisté. Spousta akcí, které 

jsme běžně pořádali, se nekoná, nebo 

je jejich plánování spojeno s určitým 

rizikem.  

V roce 2021 jsme neuskutečnili 

žádné barvářské zkoušky ani zkoušky 

z norování.  

V měsíci dubnu se konaly dvě 

brigády na sběr kamene pro Agro 

Měřín, v měsíci květnu brigáda na 

sázení kaštanů pro Lesní družstvo 

obcí Měřín podél lesních cest 

v Pavlínově.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další společnou akcí byla 

oprava boudy na krmení v úseku 

„Krajiny“. Běžně probíhá ochrana 

srnčat při se noseči (za pomoci 

smotků dřevité vlny nasáklé 

pachovou látkou), obnova pachových 

ohradníků kolem frekventovaných 

komunikací, příprava krmení na 

zimní období. Na letošní rok máme 

plánované čtyři hony, jako již 

tradičně 2 na úsecích v Pavlínově, 

1 hon ve Stránecké Zhoři a 1 hon 

v Uhřínově. Z důvodu nejistoty se 

neuskutečnila tradiční „Poslední leč“ 

v Uhřínově, ples v Pavlínově je zatím 

otevřenou záležitostí.  

Členská základna čítá 36 členů, 

z toho 2 ženy.  

 

 

 

 

 

 

 

MS Pavlínov – 
Stránecká Zhor 
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V uplynulém loveckém období byla 

ulovena následující zvěř: 

 

 

Plány lovu se ne vždy daří plnit. 

Je s tím spojena řada důvodů – pohyb 

lidí v přírodě (kola, motorky, koně, 

pěší, lyžaři, těžba dřeva, polní 

plodiny, změna krajiny), to jsou jedny 

z mnoha vnějších problémů. 

K vnitřním patří, že ne všichni 

z myslivců se na odlovu podílí 

z různých důvodů. Není to činnost 

jednoduchá, představuje spoustu 

vynaloženého času na odlov 

požadovaných kusů.  

Co nás zneklidňuje, jsou návrhy 

na změnu legislativy na úseku 

myslivosti. Jedná se zejména o:  

- omezení práv vlastníků – 

držitelů a uživatelů honiteb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- výměru honiteb 

- vydávání povolenek k lovu 

- zachování druhů, které nelze 

obhospodařovat lovem 

- nezavádění tzv. národního 

seznamu invazivních druhů 

- nerozšiřovat zákaz použití 

olověných nábojů.  

V dnešní době, kdy téměř 

všechny ekosystémy jsou přímo 

vytvořeny či pozměněny činností 

člověka a pro své další fungování 

rozumné zásahy člověka vyžadují, 

přičemž myslivost je cílevědomá 

a regulovaná činnost prováděná 

v přírodě ve vztahu k volně žijící 

zvěři jako přírodnímu bohatství.   

 1. 4. 2020 - 31. 3. 

2021 

k 6. 11. 2021 

srnec obecný 27 ks 29 ks 

srna 10 ks 3 ks 

srnče 12 ks - 

zajíc polní - 6 ks 

zvěř černá 39 ks 42 ks 

muflon + muflonka 1 ks 2 ks 

jelenec běloocasý 4 ks 1 ks 

jelen evropský 2 ks 1 ks 

daněk skvrnitý - - 

kachna divoká 48 ks 31 ks 

liška obecná 38 ks 32 ks 

jezevec lesní 2 ks - 
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Do dnešní doby určitě patří 

následující citáty: 

 

„Tajemství, jak si uchovat 

veselou mysl, spočívá v umění 

neznepokojovat se hloupostmi 

a nadchnout se i těmi nejmenšími 

radostmi.“ 

Samuel Smiles 

 

„Malý denní úkol, je-li skutečně 

denně vykonán, má větší cenu, než 

hrdinské činy Herkulovy.“  

Anthony Trollope 

 

„Raduj se z malých věcí, 

neboť jednoho dne se možná 

ohlédneš a uvědomíš si, že byly 

velké.“ 

Robert Brault 

 

Již na nás vykukuje konec roku 

2021 a pomrkává rok 2022. Přejme si, 

ať přečkáme všechny problémy, které 

nám život přináší. To se nám podaří, 

pokud si udržíme hezké vztahy 

v rodinách a svém okolí. K tomu 

všemu Vám přeji tolik potřebné 

zdraví.  

Ing. Mejzlík František, 

předseda MS Pavlínov – Str. Zhoř 
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Vždy mě zajímalo, odkdy se 

číslují domy. Trochu jsem tedy 

nahlédla do historie. 

Dříve se domy a usedlosti 

pojmenovávaly jménem rodu, rodiny 

nebo osob, které v nich bydlely. Na 

malých vesnicích tento způsob může 

fungovat i v dnešní době, přestože 

dům patří úplně jinému majiteli.  

Číslování bylo uzákoněno od 

r. 1770 za vlády Marie Terezie. Při 

číslování pomáhala armáda, zpočátku 

se zapisovalo křídou na dveře nebo 

trám domu. Nejčastěji se šlo po směru 

hodinových ručiček. Začínalo se 

obvykle nejdůležitější budovou 

v obci, většinou veřejnou (panské 

sídlo, fara, rychta, nejbohatší 

usedlost). Pokud obec ležela podél 

cesty, obvykle se začínalo prvním 

domem po pravé straně vesnice, a to 

z toho směru, odkud nejčastěji 

přijížděla vrchnost.  

 

 

 

Také se domy dříve rozlišovaly 

přezdívkami, a to z toho důvodu, že 

na vesnici bydlelo více majitelů 

stejného příjmení. Stejné to bylo 

i s křestními jmény, které se 

v rodinách opakovaly, např. Josef, 

František, Anna nebo Marie. 

Je velká škoda, že když je 

postavena nová budova místo 

původní stavby, číslo popisné 

se nedědí, nýbrž se získává nové. 

Takhle zanikají nízká čísla a s nimi 

i jejich přezdívky a za chvíli si už 

nikdo nebude pamatovat, že se tam 

říkalo např. u Oubrychtů, Komínků, 

Kubišů, Módlů apod. Pouze když je 

provedena rekonstrukce, původní 

číslo popisné zůstává. Z toho 

vyplývá, že se domy číslují stále 

vyššími čísly a vypadá to, že se 

vesnice rozrůstá, ale přitom počet 

domů zůstává téměř stejný. Aktuálně 

máme v Pavlínově 117 čísel 

popisných. 

                                                                                                                       

Věra Moravová, kronikářka obce

 

Z historie 
domovních čísel 
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SVATBY 

Toufarová Natálie z Pavlínova a 

Štoček Michal z Měřína - 17. 7. 

 

Syslová Monika z Pavlínova a 

Koukal Vojtěch z Bohdalova - 25. 9. 

NAROZENÍ 

Novotný Vít v dubnu v Jihlavě 

Brožová Zoja v červnu v Třebíči 

Letmajer Michal v červnu v Třebíči 

Adamová Sandra v říjnu v Jihlavě 

PŘISTĚHOVALI SE 

Kadlec Václav do č. p. 37 

Kozel Přemek do ev. č. 19 

Macejková Sofie do č. p. 37 

Macejková Kadlecová Hana do č. p. 

37 

ODSTĚHOVALI SE 

Doležalová Eliška do Svařenova 

Drápela Milan do Měřína 

Hromasová Kristýna do Studené 

Kadlec Václav do Lomnice 

Koukalová Monika do Nového 

Veselí 

Macejková Sofie do Lomnice 

Macejková Kadlecová Hana do 

Lomnice 

Pecha Pavel do Svařenova 

Pecha Petr do Svařenova 

Peterková Františka do Měřína 

Šafránková Vanesa do Studené 

POČET OBYVATEL OBCE: 253 

 

JUBILANTI 

Růžička Jaroslav z č. p. 100 v lednu 

Dohnal Jan z č. p. 90 v lednu 

Jůda Petr z č. p. 38 v lednu 

Koudelová Marie z č. p. 93 v únoru 

Koudela Jindřich z č. p. 93 v březnu 

Dohnal Josef z č. p. 33 v březnu 

Bradáčová Marie z č. p. 75 v březnu 

Procházka Pavel z č. p. 59 v dubnu 

Jaša František z č. p. 70 v červenci 

 

Statistika 
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Přehled vyúčtování odpadů v obci Pavlínov do 10. 12. 2021 

Svoz popelnic + kontejnerů                                                             239 477,10 Kč 

BIO kontejner                                                                                    20 086,28 Kč 

Chaty kontejner                                                                                 17 934,67 Kč 

Nebezpečný odpad                                                                            15 388,78 Kč 

Doprava kovy                                                                                      3 000,00 Kč      

Celkové náklady                                                                             295 886,83 Kč 

 

Vybrané poplatky od obyvatel, chatařů a chalupářů                            119 100 Kč 

EKO-KOM tříděný sběr                                                                    77 794,50 Kč 

Kovy                                                                                                    9 573,00 Kč 

Celkové výnosy                                                                               206 467,50 Kč 

 

 

Náklady                                                                                            295 886,83 Kč 

Výnosy                                                                                             206 467,50 Kč 

Rozdíl, který obec doplácí                                                              89 419,33  Kč                            

 

Vyzýváme občany, aby lépe třídili odpady. Podle třídění odpadů bude 

popřípadě zvyšován poplatek za odpady v následujících letech. 

 

Vyúčtování 

odpadu 
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Od 1. 1. 2022 se bude v naší obci 

svážet komunální odpad vždy 

v pondělí (zimní svoz 1 x týdně, letní 

svoz 1 x za 14 dní) 

Projekt  Rekonstrukce kaple sv. 

Jana Křtitele byl realizován za 

přispění prostředků státního rozpočtu 

ČR z programu Ministerstva pro 

místní rozvoj, identifikační číslo 

117D8210G3453. 

 

Tříkrálová sbírka je naplánovaná 

na 8. 1. 2022, pokud pandemická 

situace dovolí. Při vyhlášení 

nouzového stavu proběhne sbírka 

distančně do kasičky umístěné 

v budově Obecního úřadu. 

Oprava povrchu hřiště v Pavlínově 

byla provedena za podpory Kraje 

Vysočina v rámci programu Obnovy 

venkova Vysočiny 2021 

 

ZO Pavlínova vás srdečně zve na Nový rok 

k Obecnímu úřadu. Nad Posekáním se úderem 

17. hodiny rozzáří novoroční ohňostroj (pokud bude 

vládní nařízení omezovat shromažďování jakéhokoliv 

počtu osob, můžete ohňostroj sledovat z blízkosti 

svých domovů).  

Samozřejmostí bude i přípitek pro dospělé a dětské 

šampaňské pro děti (Přípitek se bude konat pouze 

v souladu s vládním nařízením – upřesníme v SMS). 

 

Oznámení 
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Jako malý vánoční dárek do každé rodiny od nás 

přijměte ručník s logem naší obce. Chtěli jsme vám 

udělat radost a také jsme chtěli, abyste si při jeho 

použití třeba řekli, že je fajn, že žijete právě 

v Pavlínově. 

Krásné Vánoce!  

 

 

Nově najdete elektronickou podobu zpravodaje i na 

webových stránkách obce www.pavlinov.cz. Informace, 

které se za rok v Pavlínově udály i to, co se chystá tak 

budou mít jako na dlani i ti, ke kterým se tištěná verze 

zpravodaje nedostane. 

Zprávy o naší obci během roku můžete také sledovat na 

našich facebookových stránkách 

https://www.facebook.com/obecpavlinov - budeme se těšit 

na váš palec nahoru. 

Oznamujeme občanům, že jsou povinni do 31. 1. 2022 

podat nové daňové přiznání z nemovitosti z důvodu 

zaměření intravilánu obce.  

 

ZE SRDCE PŘEJE OBEC PAVLÍNOV 

http://www.pavlinov.cz/
https://www.facebook.com/obecpavlinov
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Je zima, bývá brzy tma a ruce 

u televize zahálí? Pojďme se 

semknout a udělat dobrý skutek. Loni 

jsme do brněnské Dětské nemocnice 

darovali na 80 kusů pyžam. Letos 

bychom rádi do třebíčské porodnice, 

do které jezdí většina pavlínovských 

maminek rodit, rádi na 

novorozeneckou JIP darovali 

háčkované bavlněné chobotničky.  

 Jednotlivé chobotničky 

dostanou do inkubátorů předčasně 

narozená miminka. Chapadélka 

chobotniček jim totiž připomínají 

pupeční šňůru. Miminka mají 

tendenci k úchopu a tím, že mají 

chapadélka při ruce, netahají si za 

zavedenou sondu či jiné hadičky. Cítí 

se bezpečněji, jsou klidnější a tím 

pádem jsou také stabilnější a lépe 

prospívají. 

 Jedna háčkovaná 

chobotnička zabere asi 2 – 3 hodiny 

práce a dle psaného návodu, nebo 

videa (odkazy níže), je zvládne 

opravdu každý, kdo alespoň párkrát 

držel háček v ruce. Jestli budete chtít 

psaný návod a nemáte doma tiskárnu, 

nevadí. V kanceláři OÚ vám návod 

rádi vytiskneme. 

 Důležité je, aby byly 

chobotničky vyrobeny pouze ze100% 

bavlněné příze. Po převzetí je v 

nemocnici hned perou a dezinfikují 

a poté až předávají miminkům do 

inkubátoru. Je velmi důležité, aby 

byly vyrobeny pouze z předepsaného 

materiálu tak, aby zvládly bez újmy 

časté praní a dezinfekci a neublížily 

miminku.  

 Pokud máte doma 

bavlněnou přízi (s etiketou, kde je 

napsáno složení příze), ale nechcete 

se projektu zúčastnit, můžete ji také 

přinést na obec. 

 Chobotničky budeme 

v kanceláři OÚ přijímat od vydání 

zpravodaje do 31. ledna 2022 

včetně. Poté je předáme do třebíčské 

porodnice.  

 

Dobrý skutek 



46 
 

Odkaz na psaný návod k výrobě 

chobotničky: 

https://www.nedoklubko.cz/wp-

content/uploads/2021/09/nedoklubko

_tvoreni_navod_na_chobotnicku_do

_inkubatoru.pdf 

Odkaz na videonávod:  

https://www.youtube.com/watch?v=l

kcB6y3_fko 
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