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Historické foto „Dožínky v Pavlíkově.“ Pokud někoho poznáváte, nebo víte, ze kterého
roku foto pochází, sdělte nám to na úřad. (Fotografii poskytl Jiří Pánek)

Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov
Rada Městyse Pavlíkov přijala na svých jednáních od 1.10.2010 tato
usnesení:
- schválila žádost o dotaci na pořízení malotraktoru o výkonu 30 HP
s příslušenstvím,
- schválila ceník za hrobová místa: jedno hrob nebo urnové místo 600,Kč/10let, dvoj hrob 800,-Kč/10 let,
- schválila uzavřít smlouvy na zimní údržbu komunikací s firmou
Vostatek (údržba Skřivaně a Tyter), ZD Lašovice (údržba Chlumu a
Ryšína) a ČNES (údržba Chlumu a Ryšína),
- doporučila zastupitelstvu ke schválení rozpočtové provizorium,
- s ohledem na průběh zimy doporučila zastupitelstvu zvýšit příspěvek
VHČ,
- vzala na vědomí informaci o příkazu k provedení inventarizace,
- doporučila zastupitelstvu městyse schválit dodatek smlouvy s firmou
BECKER Bohemia, který řeší 52 svozů za rok (místo původních 42
svozů) a platby za odvezený odpad na základě jeho množství v tunách,
- schválila vypracování studie na akci „Revitalizace návsi v Pavlíkově“,
- udělila souhlas firmě AKTIV 95 OPAVA k použití znaku městyse pro
vytvoření sběratelské kolekce znaků měst a obcí ČR,
- schválila pronájem bytu v č.p. 170 v Pavlíkově novému nájemci,
- schválila účast městyse na projektu mikroregionu BALKÁN
„Zhotovení 9ks informačních panelů“ – jeden z panelů (mapa a
informace o obci) je určen pro městys,
- schválila podání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje na
projekty „Ekologizace zdroje tepla v kotelně Úřadu městyse Pavlíkov“,
„Obnova vybavení zásahového vozu AVIE A30 DVS12“ a
„Revitalizace návesního rybníka na Skřivani“,
- zřídila kulturní komisi pro další volební období,
- vzala na vědomí informaci o variantním řešení stavby rozhledny na
kótě Senecká hora,
- schválila požádat prostřednictvím mikroregionu o dotaci na opravu
kapličky v Dolním Ryšínu,
- povolila Základní škole a mateřské škole Pavlíkov výjimku z počtu
žáků,
- doporučila zastupitelstvu schválení návrhu rozpočtu na rok 2011 (návrh

rozpočtu je zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách městyse
www.pavlikov.cz,
kromě uvedeného schválila řadu rozpočtových opatření, zřídila několik
věcných břemen a rozhodla v řadě dalších, méně rozsáhlých agend
v rámci svých kompetencí.

-

Zastupitelstvo Městyse Pavlíkov se sešlo 10.11.2010 na ustavujícím
zasedání v zasedací místnosti městyse. Přítomni byli všichni nově zvolení
zastupitelé - Ing. Jiří Košler, Rostislav Mates, Miroslav Macák, Miroslav
Pánek, Josef Polcar, Milan Stružka, Mgr. Miroslav Truxa, Mgr. Jan Morda,
Jan Šíma, Michal Šarlingr, Bc.Vlastislav Gebhart, Bronislav Vávra,
Miloslav Šamonil, ing. Jan Jančík a Luboš Gebhart.

-

-

Po složení slibu členů zastupitelstva proběhly následující volby:
volba starosty- starostou byl zvolen Mgr. Miroslav Truxa
volba místostarosty- místostarostou byl zvolen Miroslav Pánek
volba rady městyse- radními byli zvoleni Mgr. Jan Morda, Bc. Vlastislav
Gebhart, Michal Šarlingr (starosta a místostarosta jsou dalšími členy rady)
Na ustavujícím zasedání zastupitelstvo městyse zřídilo:
finanční výbor ve složení: předseda-Milan Stružka, členové - Dana
Holíková, Luboš Gebhart,
kontrolní výbor ve složení: předseda- Ing. Jan Jančík, členové-Josef Polcar,
Jan Šíma,
osadní výbor ve složeni: Miloslav Šamonil, Tomáš Strnisko, ing. Jaroslav
Jirásek (předsedou osadního výboru byl zvolen Miloslav Šamonil).
Zastupitelstvo se usneslo, že odměny za výkon funkcí zůstanou na stejné
výši jako v minulém volebním období.
Zastupitelstvo Městyse Pavlíkov, které se konalo 15.12.2010 schválilo:
- jednací řád zastupitelstva,
- rozpočtová opatření, která řešila příjem dotace na hospodaření v lesích
(120 848,-Kč), dotace na sčítání lidu (7 395,-Kč), navýšení příspěvku
VHČ (220 000,-Kč - důvodem navýšení je zajištění zimní údržby
během letošní dlouhé zimy bohaté na srážky)
- schválilo obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 poplatek ze psů, č. 2/2010
poplatek za komunální odpad, č. 3/2010 o místním poplatku za provoz
hracích automatů,

-

-

schválilo dodatek smlouvy o dílo s firmou BECKER Bohemia na svoz
komunálního odpadu (změna proti původní smlouvě tkví v tom, že
úhrada za svoz bude účtována za skutečně odvezené tuny odpadu,
kdežto v původní smlouvě se úhrada počítala podle počtu výsypu
popelnic a dále se navýší počet svozů na 52 za rok,
vzalo na vědomí informace o žádostech na dotace na malotraktor,
stavbu chodníků, revitalizaci návsi v Pavlíkově,
schválilo termíny jednání zastupitelstva ve dnech 2.2.2011, 20.4.2011,
15.6.2011, 7.9.2011, 9.11.2011,
schválilo rozpočtové provizorium na první měsíce roku 2011 (důvodem
byl dosud neprovedený rozpis státního rozpočtu),
vzalo na vědomí zprávu předsedy finančního výboru a schválilo jednací
řád finančního výboru pro volební období 2010-2014,
vzalo na vědomí žádosti občanů o změnu územního plánu městyse s
tím, že budou uloženy a zahrnuty do nejbližší prováděné změny
(stávající změna č. 1 územního plánu nabyla platnost v červenci 2010),
vzalo na vědomí informaci o jednání valné hromady
Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka, které se konalo
30.11.2010. Na této valné hromadě byla stanovena cena vodného a
stočného na rok 2011 ve výši: vodné 32,59 Kč/m3
stočné 27,77 Kč/m3
celkem 60,36 Kč/m3
Dále v zájmu snížení rizika výběru vodného a stočného v hotovosti,
řeší RAVOS s.r.o. od 1.1.2011 způsob úhrady fakturou (složenkou,
SIPO, na terminálech Sazky nebo v zákaznickém centru RAVOS,s.r.o.)
Odečet vodoměrů bude i nadále prováděn čtvrtletně.

Pozvánka
Zveme všechny občany na besedu s tiskovým mluvčím Policie ČR nprap.
René Černým na téma:

„Jak se nestát obětí trestného činu“
Beseda se koná ve středu 16.2.2011 od 14.00 hodin v zasedací místnosti
Úřadu městyse Pavlíkov.

Upozornění pro občany
Nezapomeňte do konce února 2011 uhradit místní poplatky za psy a
likvidaci komunálních odpadů za rok 2011. Sazby jsou stejné jako
v roce 2010 a platit můžete i bezhotovostně na účet městyse
0540566339/0800, var. symbol uvádějte popisné číslo Vašeho domu.

Informace místní školy
Dne 19. ledna se konal zápis žáků, kteří nastoupí 1. září 2011, školního
roku 2011/2012 do 1. ročníku. K zápisu se dostavilo celkem 10 dětí. V září
pravděpodobně nastoupí jen 7 dětí. Tři rodiče žádají odklad školní
docházky o jeden rok. V posledním březnovém týdnu se bude konat také
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pavlíkov.

Informace z evidence obyvatel
Vždy na začátku roku provádíme statistiku změn o evidenci občanů v naší
obci. K jakým změnám došlo v roce 2010, uvádí následující tabulka.
stav
část
stav k
stěhování k
obce
1.1.
Narození Přistěhování Úmrtí Odstěhování v obci
1.1.
Pavlíkov
663
7
8
4
6
10 678
Chlum
142
2
3
4
10
3 136
Ryšín
84
0
0
0
3
-3
78
Skřivaň
136
2
2
0
4
0 136
Tytry
57
1
0
2
2
-10
44
Celkem
1082
12
13
10
25
0 1072

Pro zajímavost: V roce 2010 se oženili nebo vdali čtyři občané a čtyři
manželské páry se rozvedly. Nejčastějšími křestními jmény v naší obci
jsou stále Jana (37), Jiří (35) nebo Josef s Petrem (po 34). Největší
zastoupení má příjmení Gebhart, Gebhartová (36).

Výstava Evy Tovarové na úřadu městyse
Ve vstupním prostoru budovy úřadu je pro veřejnost připravena nová
výstava. Vystavují se zde fotografie paní Evy Tovarové, kladenské
rodačky, která žije v současné době v Panoším Újezdu. Od mládí ráda
malovala a od devíti let, kdy dostala od otce svůj první fotoaparát, začala

také fotografovat a to zejména přírodu a zvířata, což je její další velká
láska. V poslední době jí uchvátily krásy a proměny oblohy, které může
fotoaparátem zachycovat bez většího rušení atributy města. Zprvu fotila jen
pro potěchu sebe a svých známých, a na jejich popud začala vystavovat.
Během posledních tří let uskutečnila výstavy v Galerii Rakovník, v Muzeu
T. G. M. v Rakovníku, v Galerii ve Zbečně /výstava nazvaná „Nebe
čaruje“/, a na Kladně v Kladenských dvorcích.
Její výstava v Pavlíkově potrvá do června letošního roku.

Kam za kulturou
Plesová sezóna v roce 2011
Je doba „dlouhých zimních večerů“ a tu si lidé už po desetiletí, ba století
krátili společenskou zábavou - plesy. Pro pořádání plesů máme v naší obci
tři kulturní domy. Bohužel plesy několika posledních let se dají spočítat na
prstech u jedné ruky a nebude tomu jinak ani letos.
29. ledna si můžete zatančit na plese Klubu žen v KD Pavlíkov, kde Vám
zahraje taneční kapela Orion a jako host vystoupí populární Martha a Tena
Elefteriadu se svými tanečnicemi.
29. ledna bude také ples v KD ve Skřivani, který pořádá MS Tetřev Tytry a
má pro návštěvníky plesu připravenou bohatou mysliveckou tombolu.
5. února od 14.00 hodin se koná dětský karneval v KD ve Chlumu, na
kterém jsou vítáni nejen děti, ale i dospělí.
12. února pořádá Sdružení obcí mikroregionu BALKÁN, jehož je náš
městys členem, společenský ples v KD Malinová. Na tento ples je zajištěna
doprava autobusem, který odjíždí z Pavlíkova v 19.00 hodin a jede přes
obce Všetaty, Skřivaň, Tytry, Panoší Újezd a Hvozd.
19. února pořádá v KD Pavlíkov svůj tradiční Maškarní ples Sportovní
klub Pavlíkov, k tanci i poslechu zahraje Jan Fernet a spol.
12. března zakončí plesovou sezonu Maškarní karneval v KD Chlum a
Myslivecký ples v KD Pavlíkov, který pořádá spolek MS Pavlíkov.

Cestovatelské večery
Zveme Vás na další díl cestovatelských večerů, který se koná v galerii
Městyse Pavlíkov. V úterý 25. 1. 2011 od 19.00 hodin Vás provede
Vladimír Lemberk divočinou Bornea.

Cesta pivních znalců aneb poznej krásy pivního ráje
Sdružení sedmi pivovarů pořádá během roku 2011 ochutnávky 21 druhů
pivních speciálů od různých výrobců po různých místech naší republiky.
Do této akce se zapojilo i pohostinství v Kulturním domě ve Chlumu, kam
můžete také přijít, ochutnat např. Kvasara, Velena, Modrou Lunu,
Comeniuse, Démona, Protivínského Granáta, Kerna, Vévodu kvasnicového
a řadu dalších a stát se opravdovým znalcem piva.
Ochutnávky se konají podle kalendáře pivních speciálů roku 2011, který
můžete najít na vébových stránkách www.cestapivnichznalcu.cz. V
Chlumu můžete např. o víkendu od 4.2. - 6.2. 2011 posuzovat chuť piva
světlého speciálu s obsahem alkoholu 6% „Telčský Zachariáš“, který
vyrábí Pivovar Jihlava. Otevřeno je v pátek od 17.00 hodin a v sobotu od
18.00 hodin.

Pobyt Italů v Pavlíkově v roce 1915
Je s podivem, co všechno se může skrývat za docela krátkou zmínkou
v obecní kronice Pavlíkova, na str. 24., kde je uvedeno: „ 2. listopadu
(jedná se o rok 1915, tedy o období 1. sv. války) dopraveno do naší obce
30 italských uprchlíků, z nichž 12 žen. Tito byli od města Rivy v jižním
Tyrolsku, z území, kterého se Italové zmocnili. Ubytováni byli v hostinci
nyní Fr. Svobody (dříve u Truksů) v č.p.64 (nyní zde stojí budova úřadu č.p.
185). Tam obec dala jim slamníky, kamna a uhlí. Živi byli po statcích a stát
za živobytí jedné osoby platil 90 h denně.“
Uvedenou záležitostí se zabývá p. Petr Cafourek, který nám poskytl
následující text, za což mu velmi děkujeme. Věříme, že díky této informaci
se objeví dosud neznámé doklady o pobytu Italů v naší obci.
Pavlíkovští Italové
Píše se rok 1915 a v Evropě vypukla válka. Severní část Itálie byla v té
době součástí Rakouska-Uherska. Tehdejší fronta probíhala i územím
Tridentska a výrazně zasáhla i do života obyvatel oblasti Valle di Ledro.
Tato oblast je tak trochu ve stínu známějšího jezera Lago di Garda. Na
základě rozkazu, v květnu 1915 bylo ze dne na den více než 3000 obyvatel
evakuováno na sever monarchie, tedy do Čech. Byli rozmístěni po celém
území naší kotliny, hlavně však na Kladensko a Příbramsko. Dnes je tato

událost, která výrazně změnila životy několika desítek tisíc lidí, u nás
prakticky neznámá. Ne tak na italské straně. Vystěhovalci byli u nás
nejprve přijati s nedůvěrou, tomu nahrávala i jazyková bariéra. Časem však
ledy roztály, i díky tomu, že Italové nebyli konfliktní a poměrně rychle se
zapojili do života v pro ně cizí zemi. Pomáhali na polích a na statcích a tím
si přivydělali k poměrně malé státní podpoře. Časem vznikla i osobní
přátelství a došlo i ke sňatkům. Po skončení války a návratu do vlasti se
dostavilo zklamání v podobě úplného zničení jejich domovů. A v této chvíli
si začali uvědomovat, že pobyt v Čechách jim vlastně zachránil životy. Tak
vznikl velmi přátelský vztah k českému lidu, který se vidí snad jen v této
oblasti. Na základě vzpomínek na Čechy se začaly budovat i následné
přátelské vztahy mezi oblastí Valle di Ledro a některými obcemi, kde byli
italští vystěhovalci ubytováni. Jen náhoda mě přivedla na stopu pobytu
Italů i na území našeho okresu. Protože se z té doby o jejich pobytu
nedochovalo moc informací, bylo to překvapením i pro starostu Guiliana
Pellegriniho, který podporuje vzájemné vztahy mezi oběma státy. Jednou
z obcí na území našeho okresu, kde
byli Italové umístěni je i Pavlíkov.
Zde byli ubytováni v hostinci č.p.
64 „U Truksů“(viz snímek). Jejich
příbytkem se stal sál hostince, a
v této jedné místnosti se jich tísnilo
30. Dnes je tento dům zbourán a na
jeho místě stojí budova obecního
úřadu. Také v Pavlíkově pomáhali
s prací na poli a vypomáhali na
statku. Někteří z nich našli i příležitostnou práci v Rakovníku. Je možné, že
někteří z nich časem získali ubytování v některé rodině, ale o tom se zatím
nenašly žádné informace. Pokud by někdo měl v rodinném archívu nějaké
materiály o pobytu italských spoluobčanů nejen v Pavlíkově, ale i na
Skřivani, či ve Všetatech, jejich poskytnutí k ofocení by napomohlo
k případnému vzniku přátelství mezi regiony. (Petr Cafourek, Rakovník)
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