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Instalace opraveného pískovcového křížku u cesty ke Kubovce – 24.9.2010
(Oprava byla zrealizována za pomoci dotace z Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER)

Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov
Na jednáních konaných 21.4.2010, 24.5.2010, 23.6.2010, 22.9.2010, přijalo
zastupitelstvo tato usnesení:
Schválilo odkoupení pozemku st. 43 v k. ú. Pavlíkov (pozemek pod KD
Pavlíkov) od státu za 587 000,-Kč
Schválilo, na žádost ředitele ZŠ, nákup interaktivní tabule pro ZŠ Pavlíkov.
Vydalo 23.6.2010 změnu č. 1 územního plánu Městyse Pavlíkov. Tomuto
předcházelo veřejné projednání, konané 24.5.2010 na úřadu městyse.
Schválilo závěrečný účet městyse za rok 2009 - bez výhrad.
Vzalo na vědomí informaci o dokončení projektu „Vodovod PavlíkovChlum II. etapa,“ kde došlo k rozšíření o šachtu pro redukční ventily a
k jinému zatřídění zeminy výkopu do třídy 5 (skála).
Schválilo finanční dar obcím postiženým povodněmi, ve výši 30 000,-Kč
Schválilo rozpočtová opatření
-příjem dotace 311 000,-+ 30 495,-Kč na platy zaměstnanců VVP.
-příjem dotace 154 000,-Kč na výměnu oken v tělocvičně ZŠ
-příjem dotace 1 500 000,-Kč na vodovod ve Chlumu.
-výdaj 895 500,-Kč na dokončení komunikace u RD8
Vzalo na vědomí rozpočtová opatření schválená radou.
Schválilo žádost městyse o bezúplatný převod pozemku st. 73 v k. ú.
Skřivaň včetně budovy.
Schválilo prodej pozemků KN 168/0/54 v k. ú. Pavlíkov a pozemku PK
184/1 v k. ú. Tytry.
Schválilo převod vodohospodářského majetku (vodovod) v Ryšíně a
postoupení práv k nakládání s vodohospodářským majetkem (kanalizace v
Pavlíkově) Vodohospodářskému sdružení obcí Rakovnicka.
Schválilo požádat o dotaci na stavbu chodníků podél komunikace II/233
v Pavlíkově a na lesnickou techniku (malotraktor s nástavbami.)
Neschválilo žádost o dotaci na zateplení budovy a rekonstrukci kotelny
Úřadu městyse Pavlíkov, protože finanční spoluúčast městyse je příliš
vysoká.
Neschválilo žádost o provedení změny č. 2 územního plánu (stavba
fotovoltaické elektrárny) ve Chlumu.
Rada na svých jednáních č. 5 až 15 v roce 2010 přijala mimo jiné tato
usnesení:
Rozhodla uvolnit prostředky na nákup materiálu pro opravu šatny v ZŠ
Pavlíkov.
Schválila realizaci výtahu v kotelně ZŠ Pavlíkov firmou Výtahy Plzeň Elex

Schválila pronájem cukrárny v budově úřadu.
Schválila příspěvek na žáka 1. třídy ZŠ Pavlíkov ve výši 3 000,-Kč (ve
školním roce 2010/2011 nastoupilo 11 žáků).
Schválila, aby rekonstrukcí kříže u silnice na Chlum provedla firma
Bartoloměj Štěrba ml., (náklady na opravu činí 58 000,-Kč, z toho dotace
45 000,- Kč.)
Schválila, aby výměnu oken v tělocvičně ZŠ provedla firma BOHEMIA
PLAST za 222 360,-Kč.
Schválila opravu místní komunikace od rybníka k č.p. 122 (předpokládaná
cena 680 000,-Kč.)
Schválila pronájem pozemku KN 320/5 v k. ú. Pavlíkov k zemědělskému
využití.
Jmenovala správce víceúčelového hřiště v areálu SK Pavlíkov.
Schválila mimořádný příspěvek 2 000,-Kč Mysliveckému sdružení Sokol
Pavlíkov na pořádání dětského dne.
Schválila zřízení věcného břemene na pozemcích městyse KN 684/9 a
684/17 v k. ú. Pavlíkov pro el. přípojku fotovoltaické elektrárny za
kompenzaci 20 000,-Kč.
Schválila vypracování energetického auditu a štítku pro budovu Úřadu
městyse Pavlíkov.
Schválila uzavření smlouvy s firmou Froněk s.r.o. na opravy místních
komunikací.
Schválila finanční příspěvek 10 000,-Kč na vybavení mladých hasičů SDH
Pavlíkov
Schválila zadat firmě Trignis spol s r.o. Vypracování projektové
dokumentace na rozhlednu.
Schválila změnu ceníku služeb VHČ příspěvkové organizace.
Inventarizace stromů
Městys Pavlíkov zadal vypracování dokumentu „Inventarizace stromů na
návsích obcí Městyse Pavlíkova“. Zaznamenáno a vyhodnoceno je celkem
468 stromů. Hodnocena je jejich vitalita fyziologická a biomechanická a
kompoziční hodnota.
Na základě tohoto dokumentu a doporučení odborníka, byly tři stromy
zařazeny mezi stromy v havarijním stavu (dva jírovce a jeden javor). Jejichž
špatný zdravotní stav ohrožuje nejen majetek, ale i bezpečnost občanů.
Z uvedeného důvodu je kácení těchto stromů realizováno mimo dobu
vegetačního klidu (dva z nich již byly pokáceny).

Přehled investičních akcí a větších oprav zrealizovaných během
volebního období 2007 – 2010 (nejsou zde uvedeny mandatorní výdaje, které
odčerpávají přibližně 2/3 rozpočtovaných výdajů)
Rok

Název akce

2007

Dětské hřiště v Tytrách
Oprava komunikací Skřivaň, Pavlíkov,
Chlum
Ryšín oprava požární nádrže
Pavlíkov rekonstrukce rozhlasu
Oprava fasády úřadu
Chodník ke škole 2. část
Úprava prostor cukrárny
Nákup služebního vozu
Chlum rekonstrukce kotelny
Skřivaň oprava hřbitovní zdi

2008

2009

Náklady
celkem
96 000
1 187 000
583 000
340 000
119 000
235 000
187 000
240 000
563 000
32 000

Skřivaň oprava hřbitovní zdi
Pavlíkov oprava hřbitovní zdi
Pergola u Sokolovny Skřivaň
Dětské hřiště v Chlumu
Dětské hřiště na Skřivani
Výměna oken na budově úřadu
Zhotovení vodovodu ke hřbitovu
Dokončení kanalizace (dotace z Mze)
Dokončení kanalizace stoka S3 (dotace KU)
Chodník proti kostelu
Ukazatel rychlosti
Monografie J. Anderle
Oprava brodu Chlum
Osvětlení tříd ZŠ I. etapa
Výměna oken KD Chlum

30 000
253 000
36 000
144 000
140 000
276 000
175 000
9 832 000
4 906 000
115 000
220 000
44 000
46 000
75 000
53 000

Dokončení kanalizace
Rekonstrukce sociálního zařízení na úřadu
Dětské hřiště pro MŠ Pavlíkov
Výměna oken a dveří v ZŠ
Nákup židlí pro KD Chlum
Oprava hřbitovní zdi na Skřivani
Oprava hřbitovní zdi v Pavlíkově
Zajištění komunikace na Skřivani – gabiony

6 562 000
248 000
181 000
240 000
50 000
30 000
350 000
222 000

Dotace

920 000
121 000

60 000

44 000
98 000
134 000
7 087 000
3 650 000
71 000
165 000
15 000

2 749 000
124 000
125 000
200 000

2010

Přídavný kotel v KD Chlum
Víceúčelové hřiště v Pavlíkově
Oprava místních komunikací
Sdružené kanalizační přípojky
Altán v lokalitě Hůrka
Lapol pro KD Pavlíkov
Rozmetadlo pro zimní posyp
Úsporné osvětlení Ovčárna
Opravy KD Chlum
Osvětlení tříd ZŠ II. etapa
Odvodnění místní komunikace Chlum
(komunikace + propustek
Prodloužení vodovodního řadu
Nákup pozemku st. 43 (pod KD Pavlíkov)

42 000
2 686 000
111 000
494 000
32 000
45 000
118 000
61 000
62 000
80 000
337 000

Rekonstrukce výtahu v kotelně školy
Výměna oken v tělocvičně školy
Vodovod Pavlíkov – Chlum II. etapa
Topení a teplovod pro č.p.100
Oprava komunikace u Zabránského rybníka
Dokončení komunikace u RD 8
Oprava pískovcového křížku u křižovatky na
Chlum
Interaktivní tabule v ZŠ
Oprava komunikací Skřivaň
Celkem

244 000
222 000
1 628 000
173 000
770 000
995 000
58 000

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
2 520 000

často ptají na úpravy hlasovacího lístku, zveřejňujeme způsoby, které lze
při úpravě použít. Pro upřesnění uvádíme, že pro každé volené
zastupitelstvo je jen jeden hlasovací lístek, na kterém jsou uvedeny všechny
kandidující strany ( v případě Pavlíkova budou na hlasovacím lístku 3
kandidující strany a sice ČSSD, Starostové a nezávislí a Sdružení spolků
Pavlíkov).

109 000
570 000

75 000
43 000
36 765 000

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky (popřípadě hlasovacího lístku) vstoupí volič do

Náklady
v roce 2007
670 053
25 314
616 225

Náklady
v roce 2008
1 124 815
218 559
80 325

Náklady
v roce 2009
1 267 228
368 669
194 292

Náklady
v roce 2010
1 009 548
202 970
2 944

prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku a zde může upravit

154 000
1 500 000

hlasovací lístek jedním z uvedených způsobů:


Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této

45 000

volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet
členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla
označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový

19 782 000

V tabule nejsou uvedeny opravy a investice menšího rozsahu, které souvisejí s běžnou
údržbou obecního majetku. Dále se zde nepromítají náklady na údržbu majetku a
veřejných prostranství městyse, kterou provádí VHČ (příspěvek na činnost VHČ činí v
roce 2010 cca 920 000,-Kč). Výdaje spojené s údržbou kulturních domů a náklady
vynaložené na ZŠ popisuje následující tabulka.
Druh
zařízení
Škola
KD Pavlíkov
KD Chlum

Dne 15. a 16. října se budou konat komunální volby, a protože se voliči

hlas neplatný.


Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů

Celkem

zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví

4 071 644
815 512
893 786

kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Rok 2010 není účetně uzavřen. Jedná se o průběžné hodnoty. Z uvedených částek činil
příspěvek na provoz školy v roce 2007- 500 000,-Kč, v roce 2008 - 500 000,-Kč, v roce
2009 - 575 000,-Kč a v roce 2010 je předpoklad 600 000,-Kč. Vysoké náklady v KD
Chlum v roce 2007 ovlivnila rekonstrukce kotelny.

hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více


Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech,
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a
to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny

ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do
počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11
členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a
kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních
stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na
prvních šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než
jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by
takový hlas neplatný.
*použito metodiky Ministerstva vnitra na web.stránkách:
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlasene-v-roce-2010-informace-o-zpusobuhlasovani-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-ve-dnech-15-a-16-rijna2010.aspx

LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od měsíce října bude svoz popelnic každou středu!!!

Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 30.10.2010 podle
následujícího časového rozvrhu.
CHLUM
8.00 – 8.15 hodin - náves
RYŠÍN
8.30 – 8.40 hodin - náves
PAVLÍKOV
9.05 – 9.30 hodin u úřadu Městyse
SKŘIVAŇ
10.00 – 10.30 hodin - náves
TYTRY
10.40 – 11.00 hodin - náves

Rozmístění kontejnerů:
PAVLÍKOV: dvůr bývalého JZD a ZABRÁNA u obchodu p. Maška,
SKŘIVAŇ: náves, TYTRY: náves, HORNÍ CHLUM: autobusová
otočka, DOLNÍ CHLUM: u vlakové zastávky, RYŠÍN: u bývalé školy a
v dolní části u kapličky.

HROBOVÁ MÍSTA NA HŘBITOVĚ PAVLÍKOV
K 31. 12. 2010 končí většině majitelů hrobového příslušenství na
hřbitově v Pavlíkově nájemní smlouva k hrobovému místu. Aby Městys
Pavlíkov – provozovatel pohřebiště splnil ustanovení zákona 256/2001
Sb. o pohřebnictví, musí pronajímat hrobová místa na základě písemné
„smlouvy o nájmu.“ Žádáme nájemce hrobových míst, aby nám sdělili,
zda mají zájem o prodloužení stávající nájemní smlouvy. Stačí
telefonicky 313533775, písemně nebo osobní návštěvou (do 31.12.2010).
V případě, že se dostavíte osobně, je možné po úhradě nájemného na
dalších deset let podepsat novou nájemní smlouvu.
KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
9.10.2010 od 14.30 hodin -Drakiáda u Senecké hory. Během pouštění
draků proběhnou pro děti zábavné hry a soutěže. Opékání vuřtů.
9.10.2010 Posvícení – taneční zábava a v pondělí 11.10. pěkná
hodinka v obcích Chlum – Ryšín a Skřivaň.
28.11.2010 se bude konat u kostela v Pavlíkově tradiční rozsvícení
vánočního stromu spojené s vánočním jarmarkem, jehož výtěžek se
věnuje místní škole a školce. Tímto zveme toho, kdo se chce do akce
zapojit, aby přišel na Obecní úřad v Pavlíkově vždy v úterý od 16.00
hodin.

Velkoobjemový odpad

Kontejnery na odpad o větším objemu (komunální odpad, který se
nevejde do popelnice) budou přistaveny v sobotu 6.11. a v nedělí
7.11. 2010. Do těchto kontejnerů se nesmí dávat nebezpečný odpad,
železné předměty nebo dřevo.

*********************************************************************
Zpravodaj Městyse Pavlíkov je registrován Ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK
ČR E 17381. Vydal Městys Pavlíkov dne 30.9.2010. Do zpravodaje přispěli: M.
Pánek, M. Truxa, A. Svobodová. Text neprošel jazykovou úpravou.

Výstava na Obecním úřadě

FOTO např. dětské dne a poděkování
Vykopávky na Brabečku a u Chlumeckého zámečku
Mezi Horním a Dolním Chlumem stávala ve 14. a 15. století vladycká
tvrz a k ní se váže pověst o pokladu, o prvních českých korunovačních
klenotech a samozřejmě i o vydání pokladu, až bude české zemi nejhůře.
Z vyprávění mé babičky, dědečka a dalších lidí, je zřejmé, že zde
probíhal jakýsi výzkum, ale výsledky neznám. Znám pouze přibližnou
dobu a jméno člověka, který zde pátral spolu s tatínkem mé babičky. A
také jména dalších lidí, kteří už nežijí, co vyprávěli oni a co jejich
předkové. Střípky z historie nejbližšího okolí.
Hledám ve starých fotografiích svých prarodičů. Našla jsem pár
fotografií, kde je vyfocen kapitán Fidler a desátník, který ho doprovázel
při vykopávkách. Jméno desátníka neznám, přesný pravopis kapitánova
jména také ne. Otec babičky pomáhal s vykopávkami v lokalitě na
" Brabečku ", ,tam byli nalezeny urny s pohřby z halštatské doby ( starší
doba železná ). Urny byly ve tvaru "nočníku", jak je charakterizovala
babička, s modrými ornamenty a pokličkou, která měla na vrchu modrou
tečku. Někdy se říká této kultuře "Lidé popelnicových polí". Nálezy měli
být uloženy v Náprstkově muzeu. Jak je tomu dnes opravdu nevím.
Některé nálezy jsou vystaveny i v Rakovnickém muzeu. Kapitán
prováděl i zmíněné pátrání u "Chlumeckého zámečku". Určitě se najdou
lidé, kteří o pátrání v této lokalitě vědí více, já jen vyprávím, co jsem se
dozvěděla. Babička vyprávěla, že při pátrání po urnách, měli doma plno
střepů a její tatínek s kapitánem je sestavovali a lepili dohromady. Ještě
dnes jsou patrné některé jámy po vykopávkách. Tyto vykopávky
probíhaly ve 30. letech 20. století. Na počátku starší doby železné halštatské ( nazvané podle nálezů u rakouského naleziště Hallstatt s
pravěkými solnými doly) v době 750 - 500 let př. Kr. byla Rakovnická
kotlina téměř liduprázdná. Mohlo za to zhoršení klimatu. Od SZ začalo
pomalé osidlování zemědělskými obyvateli. Lidé z této doby pohřbívali

své zesnulé žárem. Mezi největší naleziště patří právě lokalita na
"Brabečku".

