Pavlíkovská radnice
(informační leták 1/2007)

V tomto letáku Vás chceme informovat o dění v Obci Pavlíkov za poslední tři měsíce roku
2006.

Z jednání Zastupitelstva obce Pavlíkov 6-8/2006
Zastupitelstvo obce:
● Schválilo přijetí dotace od úřadu práce ve výši 64440,-Kč na mzdy pracovníků
vykonávajících tzv. veřejně prospěšné práce,
- přijetí dotace na pokrytí nákladů spojených s výdaji na volby do Parlamentu ČR ve výši
64992,-Kč,
- dotační zálohu na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí ve výši 15200,-Kč,
- navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci „VHČ Pavlíkov“ o částku 162000,-Kč na
akce, které nebyly při sestavování rozpočtu plánovány a jejich potřeba vyplynula v průběhu
roku,
- posílení položky na zimní údržbu místních komunikací o 40000,-Kč.
● Řešilo následující žádosti občanů: Neschválilo žádost o vydání obecně závazné vyhlášky,
zakazující práce rušící klid o sobotách, nedělích a svátcích. Toto řeší zákon 258/2000 Sb. a
obec nemá zmocnění takové omezení řešit. Schválilo prodej pozemků KN 625/5 a 625/7
v k.ú. Chlum u Rakovníka, prodej pozemků KN 811/1 v k.ú. Chlum u Rakovníka a KN 2525
v k.ú. Pavlíkov a neschválilo prodej částí pozemků 893/3 v k.ú. Pavlíkov, 558/4,862/1,556/3
v k.ú. Chlum. Zde doporučilo pouze pronájem.
● Schválilo vyprojektování dokumentace pro stavbu další části kanalizace, a to v Pavlíkově –
Zabrána, část nad rybníkem.
● Schválilo rozpočtová opatření, kterými byly do rozpočtu obce začleněny následující dotace.
Doplatek na volby do zastupitelstev obcí ve výši 32703,-Kč, dotaci na výstavbu kanalizace
tzv. část stoky „S“ ve výši 1500000,-Kč a dotaci na výstavbu vodovodu „Pavlíkov-Chlum“ ve
výši 1176000,-Kč.
● Schválilo obecně závaznou vyhlášku 3/2006 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
která nabývá účinnosti 1.1.2007.
● Schválilo uzavřít smlouvu s firmou BECKER BOHEMIA, s.r.o. na zajištění komplexního
odpadového hospodářství Obce Pavlíkov.
● Schválilo „Územní plán Obce Pavlíkov,“ který zpracovával Agrourbanistický ateliér Praha,
ing. Stanislav Zeman a zároveň vydalo obecně závaznou vyhlášku 4/2006, kterou se vyhlašuje
závazná část územního plánu obce.
● Schválilo členství obce v „ Místní akční skupině Rakovník“ (dále MAS) a její působnost na
území obce Pavlíkov. Toto rozhodnutí umožní Obci Pavlíkov a místním podnikatelům podílet
se na dotacích z Programu rozvoje venkova ČR v letech 2007-2013.
● Schválilo podat žádost na MV ČR o stanovení Obce Pavlíkov městysem.
● Schválilo rozpočtové provizorium pro hospodaření obce na první tři měsíce roku 2007.
● Schválilo odměny pro neuvolněné zastupitele ve stejné výši jako v minulém volebním
období.
● Schválilo zástupce ve Vodohospodářském sdružení obcí Rakovnicka – bude jím starosta
obce.
● Schválilo převod nově postaveného chodníku (od křižovatky na Všetaty směrem ke škole)
do majetku obce. ( Chodník byl z části financován Mikroregionem Balkán.)
● Schválilo finanční spoluúčast na zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu
cyklostezky z Rakovníka od Bulovny, podél potoka směrem k Pavlíkovu, kterou zajišťuje
Svazek měst a obcí Rakovnicka.
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● Vzalo na vědomí zajištění zimní údržbu místních komunikací: Chlum a Ryšín – p. Lapka,
Skřivaň a Tytry – ZD Lašovice, Pavlíkov – VHČ p.o. Pavlíkov.
● Neschválilo žádost firmy ELDACO o souhlas s umístněním dvou větrných elektráren na
kótě Senecká hora.

Z ustavujícího zasedání ZO ze dne 1.11.2006

Na zasedání, které se konalo v kulturním domě v Pavlíkově složili nově zvolení zastupitelé
slavnostní slib. Připomínáme, že to byli pánové Bc.Vlastislav Gebhart, ing. Jan Jančík, ing.
Jiří Košler, Miroslav Macák, Mgr. Jan Morda, Miroslav Pánek, Josef Polcar, Milan Skoupý,
Milan Stružka, Miloslav Šamonil, Michal Šarlingr, Jan Šíma, Jaromír Truksa, Mgr. Miroslav
Truxa, Bronislav Vávra.
Dále proběhla volba starosty obce, kterým byl zvolen Mgr. Miroslav Truxa a volba
místostarosty obce, kterým byl zvolen Miroslav Pánek.
Zastupitelé schválili, že v dalším volebním období bude pracovat pětičlenná rada. Ke
starostovi a místostarostovi, kteří jsou členy rady ze zákona byli doplněni další tři členové:
Mgr. Jan Morda, Bc.Vlastislav Gebhart a Michal Šarlingr.
Na tomto zasedání byli schváleni předsedové a členové finančního a kontrolního výboru,
které obec musí zřídit ze zákona. Finanční výbor bude pracovat ve složení: Milan Skoupý
(předseda) a Milan Stružka a Dana Holíková (členové). Kontrolní výbor bude pracovat ve
složení: Ing. Jan Jančík (předseda) a Josef Polcar a Jan Šíma (členové).
S ohledem na rozlehlost naší obce byl ještě zřízen Osadní výbor pro Chlum a Ryšín ve
složení: Miloslav Šamonil (předseda), Miloš Ryska a Jan Hlaváček (členové).

Z jednání rady (15-21/2006)

Rada schvalovala rozpočtová opatření, která se týkala pouze přesunu financí v rámci
celkového rozpočtu. ● Ve své pravomoci projednávala žádosti občanů o povolení těžby
palivového dřeva. ● Schválila pronájem obecních pozemků vhodných pro zemědělskou
výrobu subjektům, kteří tyto pozemky obdělávají (Agrodružstvo Kačice, Miroslav Pánek a
Farma Pavlíkov) a pronájem nemovitosti na „Špičáku“ na parcele KN 101 a 102 v k.ú. Chlum
u Rakovníka. ● Zákon 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného umožnil obci
schválit zvýšení nájmů v obecních bytech. ● Dále schválila poskytnutí příspěvku 2000,-Kč na
pokrytí finančních ztrát pojízdné prodejny, zásobující část obce Tytry. ● V rámci lesního
hospodářského plánu zadala lesní těžbu, kterou provedl pan Vladimír Kučera ze Všetat. ●
Zřídila kulturní komisi, která zajišťuje kulturní akce a činnost sboru pro občanské záležitosti
(vítání nových občánků, jubilejní svatby a gratulace k životním výročím našich občanů –
70,75,80,85,90 let). ● Schválila i žádost Českého rybářského svazu Rakovník o ukončení
nájmu „Zabránského rybníka“. ● Zadala demolici čp. 23 v Pavlíkově firmě ELMONT a
pověřila starostu sepsáním smlouvy. ● Vzala na vědomí zprávu ředitele místní školy o jejím
provozu a předpokládaném počtu žáků ve školním roce 2007/20008.

Dokončení investičních akcí v roce 2006

Koncem roku 2006 byl zhotoven vodovod z Pavlíkova do Chluma a 18.1. proběhne jeho
napojení na vodovodní síť ve Chlumu.
Byl zkolaudován chodník ke škole a dne 29.12.2006 proběhla kolaudace kanalizační stoky
„S“ (od ČOV směrem k Zabráně). Dokončena byla i rekonstrukce kanalizační stoky za
bytovkami směrem k Ovčárně.

Úhrada místních poplatků

Je začátek roku a tak občanům připomínáme, že byl zahájen výběr místních poplatků. Obec
Pavlíkov vydala na svém posledním zasedání ZO novou vyhlášku o místním poplatku za
likvidaci tuhého komunálního odpadu (TKO). Tento poplatek byl schválen ve stejné výši
jako v roce 2006. Také místní poplatek ze psů zůstává stejný.
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Poplatek je možné hradit v hotovosti na Obecním úřadu v Pavlíkově od pondělí do
pátku v úřední i mimoúřední hodiny. Další možnost úhrady je složenkou, kterou bude
obec zasílat během února všem, kteří nebudou mít poplatky ještě uhrazeny. Platbu je
možné provést i bezhotovostním převodem z účtu občanů na účet obce
(0540566339/0800). Variabilní symbol platby je číslo popisné nebo evidenční
nemovitosti. Také v letošním roce budou poplatky vybírány v jednotlivých částech
obce: Skřivaň 31.1. od 15.00 hodin v Sokolovně, Chlum 7.2. od 15,00 hodin v Kulturním
domě v knihovně, a v sobotu 27.1. od 13.00 do 15.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu
Pavlíkov.

Základní a mateřská škola Pavlíkov

Vážení rodiče,
nastává období, kdy rozhodujete o budoucnosti Vašich dětí. Pokládáte si určitě otázku, kde se
bude vzdělávat Vaše dítě. Pavlíkovská škola je Vám plně k dispozici a ráda uvítá mezi
novými prvňáčky právě Vaši ratolest. Co nabízíme? Příjemné prostředí, úzký kolektiv žáků a
učitelů, malé počty žáků ve třídách – osobitý přístup učitelů, informační centrum – připojení
k internetu, zajištění naprosté bezpečnosti vyloučením tolik obávané šikany ze strany
silnějších.

Ředitelství Základní školy a mateřské školy v Pavlíkově
oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku Základní školy v Pavlíkově
se koná

ve středu 24. ledna 2007 od 12 do 16 hodin

Zapsány budou děti, které do 31.8.2007 dovrší šestý rok věku a všechny děti, kterým
byla odložena školní docházka. Rodiče při zápisu předloží rodný list dítěte a občanský
průkaz.

Statistika
Je začátek roku a tak opět uvádíme několik údajů o vývoji počtu obyvatel naší obce.
V tabulce je přehled narozených, zemřelých, přistěhovaných a odstěhovaných občanů
v jednotlivých částech obce v roce 2006.
Část
obce
Pavlíkov
Chlum
Ryšín
Skřivaň
Tytry
Celkem

Počet
Počet
obyvatel
obyvatel k
k 1.1.2005 Narození Přistěhovaní Úmrtí
Odstěhovaní 31.12.2005
627
6
21
7
10
637
125
1
5
2
3
126
78
0
3
2
1
78
133
2
3
4
1
133
64
0
3
0
0
67
1027
9
35
15
15
1041

Nabídka
Obec Pavlíkov zakoupila v minulém roce nové letecké snímky obce Pavlíkov, které jsou stále
k prodeji. Dále je možné zakoupit „Portfolio Jiří Anderle“ a nabídku prodeje jsme obohatili
o CD „Cesty“ z pořadů Láska za lásku Českého rozhlasu Praha, ve kterém Jiří Anderle
vzpomíná na své rodiště.
I v letošním roce byl zaznamenán program „Rozsvícení vánočního stromu“ na CD popř. na
videokazety. Kdo by měl zájem, nahlaste se na Obecním úřadu.
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Výzva občanům

V letošním roce budou občanům poskytovány služby prostřednictvím Pečovatelské služby
Rakovník na základě smlouvy. Jedná se o donášku obědů, nákup, úklid, pedikúru apod..
Obracíme se na všechny občany, kteří budou mít o tyto služby zájem, aby se nahlásili
v kanceláři Obecního úřadu Pavlíkov (stačí i telefonem 313533775).

Upozornění na změnu stavebního zákona

Upozorňujeme občany, že v souvislosti se změnou stavebního zákona nebude obec řešit
problematiku ohlášení stavebních úprav, udržovacích prací a drobných staveb. Tuto agendu
převzal od 1.1.2007 odbor výstavby a investic MěÚ Rakovník.

Inzerát

Obec Pavlíkov pronajme Kulturní dům ve Chlumu. Bližší informace se dozvíte na úřední
desce Obecního úřadu Pavlíkov, na www.pavlikov.cz nebo v kanceláři OÚ.

Sportovní klub Pavlíkov

Sportovní klub Pavlíkov děkuje všem svým příznivcům za podporu a přeje všem pevné zdraví
a krásné sportovní zážitky v letošním roce.
SK hledá zájemce, který by zajišťoval občerstvení v klubovně na místním hřišti. Bližší
informace na mob. telefonu 607684893.
(Michal Šarlingr)

Pozvánka na plesy

Letošní plesovou sezónu v Kulturním domě v Pavlíkově zahajuje Klub žen Pavlíkov v sobotu
20. ledna. Následuje sportovní karneval SK Pavlíkov 24. února a 24. března pořádá Obec
Pavlíkov Country bál. V kulturním domě ve Chlumu by měl být ples SDH Chlum - Ryšín
24. února. Ples Mikroregionu Balkán se bude i v letošním roce pořádat v KD Malinová
v sobotu 10. února. Doprava ze všech částí naší obce bude zajištěna.
Začátky všech plesů jsou ve 20.00 hodin.

Vážení spoluobčané,

využívám této příležitosti k tomu, abych Vám poděkoval nejen za podporu a pochopení
s kterým se u Vás setkáváme, ale i za konstruktivní kritiku, ve které nacházíme inspiraci pro
další práci.
Věřím, že i v roce 2007 se nám společně podaří zrealizovat další potřebné projekty, které
přispějí ke zlepšení životních podmínek v našich obcích.
V novém roce Vám přeji rodinnou pohodu, hodně úspěchů v práci i osobním životě a zejména
pevné zdraví.
Miroslav Truxa – starosta obce

OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE
V dnešním vydání připomínáme našeho rodáka profesora RNDr. Rudolfa Jirkovského
Dne 29. března 1902 se v Pavlíkově narodil ve statku, jehož zbylá část stojí za
Kampeličkou, manželům Jirkovským jako jejich druhé dítě, syn Rudolf. Po vychození
obecné školy v Pavlíkově začal v roce 1915 navštěvovat státní reálku v Rakovníku, kterou
v roce 1921 absolvoval s vyznamenáním. Od raného mládí projevoval živý zájem o přírodu, a
tak mu rodiče umožnili po maturitě zahájit vysokoškolské studium na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Zde se zaměřil především na přednášky z chemie, mineralogie a
geologie. Svá vysokoškolská studia uzavřel v roce 1927, kdy byl na Karlově univerzitě
promován na doktora přírodních věd.
Na Přírodovědecké fakultě získal své první zaměstnání jako asistent na ústavu
mineralogie vedeném zakladatelem české geochemie profesorem Slavíkem. V roce 1929
přijal nabídku Vysoké školy báňské v Příbrami a začal působit v jejím chemickém ústavu.
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Zde vypracoval svoji habilitační práci, kterou obhájil v roce 1931 a stal se tak na této škole
docentem anorganické a analytické chemie a prubéřství. V roce 1935 byl ustanoven i
docentem hornické chemie. Předmětem jeho vysokoškolských přednášek a hlavním
vědeckým zájmem byla především chemická analýza v hornictví a hutnictví, zejména pak
uplatnění radiochemických metod v této oblasti.
Po uzavření českých vysokých škol nacisty v listopadu 1939 získal docent Jirkovský
místo na příbramském gymnáziu, kde až do konce války vyučoval chemii a přírodopis. Když
v roce 1945 zahájily české vysoké školy znovu svou činnost, byla Vysoká škola báňská
rozhodnutím vlády přemístěna z Příbrami do Ostravy. Docent Jirkovský byl jmenován jejím
mimořádným a brzy nato řádným profesorem. Byl ustanoven vedoucím ústavu analytické
chemie, později zastával funkci proděkana a děkana hutnické fakulty a byl zvolen
prorektorem celé vysoké školy. Když se stal důchodcem, s neztenčenou intenzitou pokračoval
v práci v ústavu a neúnavně se věnoval expertní a literární činnosti, jakož i osvětové práci
v ostravském kraji.
Za svého dlouholetého působení na Vysoké škole báňské vychoval Rudolf Jirkovský
několik generací hutních a důlních inženýrů. Byl rovněž zakladatelem dálkového studia na
této škole. Sepsal řadu výborných a široce používaných vysokoškolských učebnic a příruček.
Byly to zejména Analytická chemie pro hutníky, horníky a geology (1960), Analýza
provozních plynů a důlních větrů (1957), Využití radioizotopů v hutnictví a hornictví (1967) a
několik dalších. V době ohrožení naší republiky nacistickým Německem napsal příručku
Chemie v obraně státu.
Souběžně se svým pedagogickým působením se Rudolf Jirkovský s velkou energií
věnoval vlastní vědecké a výzkumné práci. Své výsledky uveřejnil v téměř dvou stovkách
článků v českých i mezinárodních odborných časopisech a sbornících, a stal se průkopníkem
použití radiochemických metod v chemické analýze v hutnictví a hornictví. Byl v tomto oboru
uznávanou autoritou doma i v zahraničí. Působil jako expert v československé komisi jaderné
energie pro zahraničí a v komisi pro využití radioizotopů, byl zván k odborným přednáškám a
na konference např. v Belgii, Německu, Maďarsku, Polsku a tehdejším Sovětském svazu.
Když byla v roce 1947 navázána spolupráce Vysoké školy báňské s Hornicko-hutnickou
akademií v polském Krakově, byl profesor Jirkovský jednou z hlavních styčných osobností.
V roce 1965 mu bylo uděleno státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. Česká společnost
chemická ho později poctila svým nejvyšším vyznamenáním – Hanušovou medailí.
Velkou pozornost věnoval profesor Jirkovský popularizaci chemie a získávání zájmu
mládeže o tento obor. Pro nejmladší čtenáře vydal v roce 1943 knížku Karneval plynů –
chemická dobrodružství. Mládeži i dospělým byly určeny knihy Jak chemikové a fyzikové
objevovali a křtili prvky (1986), Abeceda chemických prvků (vyšlo slovensky v r. 1980),
svazek Chemie v encyklopedii Příroda velké divadlo (1949), a spis Kouzelná chemie
staroslavných jarmarků a pionýrských táborů. Velmi poutavé a cenné jsou jeho obsáhlé
vzpomínky na léta působení na Vysoké škole báňské v Příbrami (1971). Své pedagogické
schopnosti osvědčil též sepsáním originální obrázkové učebnice němčiny.
Profesor Jirkovský měl vřelý vztah k rodnému Rakovnicku a jeho přírodě. Zejména
ve 30. letech minulého století uveřejnil řadu odborných prací vztahujících se k tomuto kraji.
Patří mezi ně např. publikace Ondatry na Všetatském potoce, Kyzovny na Rakovnicku a
Křivoklátsku, Z mineralogie kyzových a kamenečných břidlic západočeského algonkia,
Analýza dvou vodnatých síranů hlinitých z kyzových břidlic valachovských, a řada dalších.
Zajímavými dokumenty jsou i jeho spisky Vandráci rakovnického kraje a Črty z jihozápadního
cípu křivoklátských lesů.
Smrt zastihla profesora Jirkovského 10. listopadu 1989 při tragické dopravní nehodě.
Jeho syn Ing. Ivo Jirkovský, CSc. Ph.D. rovněž vystudoval chemii, v roce 1968 emigroval do
Kanady a Spojených států, a dosáhl tam vedoucího postavení ve výzkumných laboratořích
velkých farmaceutických společností. Pravidelně navštěvuje Českou republiku.
(Za zpracování tohoto příspěvku děkujeme rodině MUDr. Taťány Černé – Jirkovské z Prahy)
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Už čtrnáct dní se píše rok 2007. Vraťme se na chvíli o několik týdnů zpátky.
Doba Adventu ....
údajně čas klidu, lásky a pohody.
Já tedy tuhle dobu vnímám maličko jinak – spěch, nákupy a nevraživost lidí. Protože nemám
žádný kouzelný proutek, kterým bych mohla pohodu vykouzlit, snažím se alespoň hledat
kolem sebe ty, kteří to dovedou, mají k sobě opravdu blízko, nic pro ně není nemožné.
Hledám jak dospělé, tak mezi těmi nejmenšími ve školce. Věřte, že i těchto lidí je mezi námi
hodně. Nejen těch co dovedou udělat radost sobě, ale čeho si vážím nejvíc, najít si čas pro
druhé i v předvánočním shonu.
Pro nás, učitelky a děti, začíná příprava Adventu již v říjnu a každoročně vyvrcholí
rozsvícením vánočního stromu v obci o první adventní neděli. Když se přijde na vesnici
v mrazu podívat na vystoupení dětí přes 300 lidí je to ohodnocení práce, které mluví samo za
sebe.
Docela jinou atmosféru má vánoční čas přímo ve školce. Příprava stromečku, čekání na
dárky, nadílka dětem, ale i zdobení stromku pro lesní zvěř, vánoční besídka pro rodiče a
veřejnost...
Připravit s 25 malými dětmi přání a dárky je úkol hektický. Stranou jde domácí pečení,
protože je třeba třpytkami po večerech dozdobit papírové stromečky, nebo v noci zpracovat
fotografie dětí, aby se každý viděl při hře nebo jiné činnosti.
Poslední týden před Vánocemi bychom už potřebovali ten pověstný kouzelný proutek jen pro
sebe, abychom vydrželi až do konce, ale pohled na spokojené děti nám jako každý rok,
alespoň doufám, dodá sílu do další práce.
Na konci roku se patří poděkovat.
Poděkování patří všem zaměstnancům školy za spolupráci, kuchařkám i uklízečkám, že se
zapojí s dětmi do hry na čerty, jsou ochotné stát se alespoň na chvíli prodavačkou, žlutým
broukem, nebo kadeřnicí...
Dík patří i všem rodičům kteří nám kdykoliv vyjdou vstříc svou pomocí, sponzorskými dary,
nebo „drobnostmi“ jako je 30 perníkových stromků pro děti, nemračí se na nás když
potřebujeme do druhého dne ušít dvě, tři sukně, kožíšek, nebo pět zástěr.
To je totiž ten dar vztahu člověka k člověku.
Poděkování patří Vám všem, kteří jste svou prací pomohli uskutečnit úspěšnou akci ADVENT
v Pavlíkově 26.11.2006, i všem spoluobčanům, protože výtěžek této akce zůstává dětem ZŠ a
MŠ Pavlíkov.
Mám do nového roku 2007 jedno přání – ať je nám ve školce v Pavlíkově s dětmi příjemně.
Na nové děti se při zápisu do mateřské školy pro školní rok 2007/2008 na konci března
2007 těší všechny děti i zaměstnanci MŠ.
(Za MŠ Pavlíkov Zdeňka Skoupá)
(Informační leták vyšel 17.1.2006, text neprošel jazykovou úpravou, příspěvky do něj
připravili: Miroslav Pánek, Alena Svobodová, Miroslav Truxa, ředitel ZŠ Petr Šiler, Zdena
Skoupá, Michal Šarlingr, rodina MUDr. T. Černé,)
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