PAVLÍKOVSKÁ
RADNICE

Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov
Rada Městyse Pavlíkov přijala na svých jednáních od 31.1.2011 tato
usnesení:
–

–

–
–
–

–

–
–
–
–

Připravovaný projekt rozhledny na kótě Senecká hora
Na projekt je vydáno územní rozhodnutí a připravuje se stavební dokumentace pro
podání žádosti o stavební povolení. Vlastní realizace projektu závisí na získání dotace
z ROP Středočeského kraje.

Schválila příspěvek na oblíbený pořad Petra Nováka „Cestovatelské
večery v Pavlíkově“ s tím, že se organizátor zavazuje uspořádat v tomto
roce minimálně osm besed.
Schválila nákup 100 kusů špendlíků se znakem městyse a dále výrobu
reklamních lahví medoviny se znakem městyse (tyto lahve si mohou na
městysi zakoupit i občané pro svoji potřebu).
Schválila ukončení nájemní smlouvy objektu skladu na Špičáku k
14.2.2011.
Schválila věcná břemena na pozemcích městyse pro položení kabelů el.
vedení k novostavbám.
Schválila příspěvky na činnost zájmovým organizacím SDH Pavlíkov,
SDH Skřivaň, SDH Chlum-Ryšín, Klubu žen Pavlíkov, Mysliveckému
sdružení Pavlíkov a HS TETŘEV Tytry.
Schválila nájemní smlouvu na pronájem pozemků pod budovami na
Špičáku s AOPK ČR. Roční nájemné činí 8 260,-Kč za rok. Uzavření
této smlouvy je prvním krokem k získání těchto pozemků do majetku
městyse.
Vzala na vědomí informaci o provedené kontrole hospodaření v roce
2010, která proběhla bez závad.
Schválila neinvestiční náklady na jednoho žáka, které bude městys
požadovat od okolních obcí, ve výši 6 000,-Kč.
Schválila zadat práce na prodloužení veřejného osvětlení v Ryšíně a
jeho opravách firmě Miroslav Seidl.
Schválila vyzvat k podání nabídky na akci „Osvětlení víceúčelového
hřiště“ firmy: Jan Nerad, Jan Šíma, ELMONT v.o.s., ELEKTRO
Miroslav Seidl. Bude rozhodovat výše ceny 85% doba plnění 15% a
firmy předloží reference na obdobné práce za poslední dva roky.

Zastupitelstvo Městyse Pavlíkov se sešlo 9. 2. 2011 a přijalo tato usnesení:
–

–
–

–

Schválilo postoupit práva k nakládání s majetkem městyse „Vodovod
Pavlíkov-Chlum II. etapa“ v hodnotě 1 972 891,-Kč a dále vložit
majetek městyse „Vodovod v Pavlíkově prodloužení na KN 184/1“ v
hodnotě 117 675,-Kč Vodohospodářskému sdružení obcí Rakovnicka,
jehož je městys členem.
Schválilo ponechat odměny neuvolněným zastupitelům ve stejné výši,
jako v minulých letech.
Vzalo na vědomí informaci o žádostech na dotace v roce 2011: výměna
kotlů v kotelně městyse, vybavení hasičského vozu, revitalizace
rybníku na Skřivani, výstavba chodníků v Pavlíkově, lesnický
malotraktor, oprava kapličky v Ryšíně, propagační tabule obcí,
zalesňování v lesích městyse.
Schválilo rozpočet na rok 2011 takto:
celkové předpokládané příjmy 11 668 000,-Kč
pokrytí deficitu z rezervy
732 000,-Kč
celkové předpokládané výdaje 12 048 200,-Kč
splátka úvěru
351 800,-Kč
zůstatek rezervy z 2010
1 781 000,-Kč
.

Likvidace komunálního odpadu
Ještě jednou upozorňujeme občany, že se v letošním roce provádí svoz
komunálního odpadu každou středu. V suterénu Úřadu městyse
Pavlíkov je umístěna nádoba, kam mohou občané odkládat drobný
elektronický odpad.
Velkoobjemový odpad
Kontejnery na odpad o větším objemu (komunální odpad, který se nevejde
do popelnice) budou přistaveny v sobotu 2.4.2011 a v nedělí 3.4.2011. Do
těchto kontejnerů se nesmí dávat nebezpečný odpad, železné předměty
nebo dřevo.

Rozmístění kontejnerů: PAVLÍKOV: dvůr bývalého JZD a ZABRÁNA
v ulici 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.
Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 9. dubna 2011 podle
následujícího časového rozvrhu.
CHLUM
RYŠÍN
PAVLÍKOV
SKŘIVAŇ
TYTRY

8.00 – 8.25 hodin - náves
8.30 – 8.55 hodin - náves
9.05 – 9.30 hodin u úřadu Městyse
10.10 – 10.30 hodin - náves
10.40 – 11.00 hodin - náves

Novela zákona 254/2001Sb. (vodní zákon), platná od 1.8.2010
ukládá všem fyzickým i právnickým osobám povinnost dokládat, že
zneškodňují odpadní vody, akumulované v bezodtokových jímkách
(žumpách) v souladu se zákonem. Pokud výše uvedení nejsou schopni toto
doložit, je vodoprávní úřad povinen jim uložit pokutu až do výše 50 000,Kč.
Dle sdělení vodoprávního úřadu ve Zpravodaji životního prostředí Města
Rakovníka, plánuje tento úřad provést v roce 2011 kontrolu ve všech
obcích Rakovnicka, které nemají kanalizaci.

Místní knihovny zvou stávající i nové čtenáře k jejich návštěvě.

K dispozici je 150 nových knih, které jim tento týden přivezla Středočeská
knihovna Kladno. Čtenáři si mohou vybrat z naučných encyklopedií,
pohádek pro děti i krásné literatury. V nabídce jsou knihy od Disneyho
Pohádkový svět nebo Pilot Balů zasahuje, nebo knihy Hurá do školky, 365
pohádek na dobrou noc, Tajemství světa-vesmír, Gorila Lidoop a opice.
Dále romány pro ženy od B. Small, Oslnivá láska a Všechny sladké zítřky,
od D. Steel Zázrak, od V. Javořické Spasení domu Pýchova. Pro muže
kriminální příběhy a dobrodružné romány. Na všechny se těší knihovnice
D. Hůlová, H. Šamonilová, J. Gebhartová.

Humanitární sbírka

Městys Pavlíkov se již několik let zapojuje do humanitární sbírky ošacení,
kterou pořádá nezisková organizace Občanské sdružení Diakonie Broumov
na Rakovnickém okrese. I letos vyzýváme občany, aby přebrali své skříně a
věnovali věci, které již nepotřebují do humanitární sbírky.
Jaké věci je možné darovat:
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Látky (minimálně 1m2, nedávejte odřezky)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky
Peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – jen nepoškozenou
Věci odevzdávejte čisté, suché zabalené do igelitových pytlů či krabic
na Úřad městyse Pavlíkov od čtvrtka 21. 4. do pátku 22. 4. 2011. Bližší
informace získáte na www.diakoniebroumov.org

Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB)
Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území České republiky
SLDB 2011 a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady se budou
poprvé v historii sčítat všechny země EU v jeden společný rok.
Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem k němuž se vztahují
všechny zjišťované údaje je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března
2011. Za každou osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, za každou
domácnost jeden bytový list a za každý dům určený k bydlení jeden
domovní list. Na úředních deskách vyvěsil úřad informace o sčítacích
obvodech a o sčítacích komisařích ve všech částech našeho městyse. Při
SLDB v letošním roce mají sčítané osoby poprvé možnost vyplnit sčítací
formuláře v elektronické podobě. Podrobné pokyny jsou k tomu uvedeny
na informačních letácích vydaných ČSÚ a na internetových stránkách
www.scitani.cz. Všem občanům našeho městyse bude od 28. března do
14. dubna 2011 zpřístupněn internet na Úřadu městyse Pavlíkov od
pondělí do pátku po celou pracovní dobu úřadu. Dále mají veřejné
internety i knihovny Pavlíkově, na Skřivani a ve Chlumu, které je jsou
přístupné pouze po dobu půjčování knih (Pavlíkov: Pondělí 15.30-

17.30hod, Skřivaň: středa 16.00-17.15hod. a po domluvě, Chlum: pátek
19.00-20.00hod.)
První předběžné výsledky sčítání budou publikovány koncem roku 2011
a většina definitivních výsledků v podrobném třídění v druhé polovině roku
2012.
Nejdůležitější opatření k bezpečnosti občanů
Sčítací komisař musí být označen služebním průkazem sčítacího komisaře
s fotografií, jeho jménem a příjmením a služebním číslem a současně musí
předložit svůj občanský průkaz. Správnost sčítacího komisaře si lze ověřit
na call centru telefonicky (800879702).
Občan může požádat o návštěvu sčítacího komisaře v termínu, kdy s ním
bude další osoba.
Občan není povinen vpouštět sčítacího komisaře do svého bytu či domu!!!!
Historické perličky ze sčítání lidu.

Sčítání lidu, tažného dobytka a domů v roce 1770 se konalo na základě

císařského dekretu Marie Terezie. Pro potřeby tohoto sčítání bylo poprvé
uloženo očíslovat všechny domy a po sčítání bylo zakázáno měnit příjmení.
Do této doby se oficiálně používala pouze křestní jména, doplňovaná podle
vlastností, povolání či postojů daného člověka. Po tomto sčítání začala
platit dědičnost příjmení.

Za

první moderní sčítání na našem území je označováno sčítání
uskutečněné v roce 1869. Toto sčítání poprvé vycházelo ze zásad, které
stanovily mezinárodní kongresy. Zákonem byla stanovena desetiletá
perioda všech dalších sčítání s tím, že se musela konat vždy ze Silvestra na
Nový rok. Ten, kdo odmítl poskytnout údaje, mohl dostat pokutu v rozmezí
1-20 zlatých nebo být odsouzen až na čtyři dny do vězení. Desetiletá
perioda sčítání se od roku 1869 stále dodržuje s jedinou výjimkou. Tou byl
rok 1940, kdy se sčítání neuskutečnilo kvůli druhé světové válce.

Euroklíč zdarma.

Pokud jste držitelem průkazu ZTP, nebo ZTP/P, nenechte si ujít příležitost
získat EUROKLÍČ ZDARMA!!!
K čemu je dobrý EUROKLÍČ???
EUROKLÍČ je určen držitelům ZTP,ZTP/P. WC jsou pro osoby se

zdravotním postižením dostupné jen velice obtížně. Řešení nabízí právě
univerzální EUROKÍČ.
Mobilita je podstatnou součástí kvalitního života. Pro osoby se zdravotním
postižením k ní neodmyslitelně patří i bezbariérový přístup na veřejná WC.
Veškerá WC pro osoby se zdravotním postižením v motorestech, na
dálničních odpočívadlech, v nemocnicích, benzínkách, nádražích i
v supermarketech se dají používat pomocí jednoho klíče.
V České republice je již osazeno cca 155 míst EUROZÁMKY, ke kterým
je potřeba právě univerzální EUROKLÍČ.
Tento systém se už rok používá v Německu i po Evropě. Kdo cestuje do
zahraničí, může využít EUROKLÍČ i tam.
Jak získat EURIKLÍČ ZDARMA???
Zajistěte si kopii průkazu ZTP, nebo ZTP/P
Občanský průkaz sebou
Je to snadné a zcela zdarma.
EUROKLÍČ je možné si převzít na úřadě v Pavlíkově v pondělí 28.
března a 4. dubna od 15.00 do 16.00 hodin.
Kontakt: Irena Zelenková, Chlum 15, 270 21, tel. č. 605 322 401

Kulturní a sportovní akce
měsíc duben, květen, červen

1. dubna – Valná hromada SK Pavlíkov, SK zve všechny své členy na
valnou hromadu, která se koná od 18.00 hod. na sále Kulturního domu
Pavlíkov.
24. dubna – Boží hod velikonoční - datum připadá na neděli po prvním
jarním úplňku.
30. dubna – Filipojakubská noc, pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakubská noc
z 30. dubna na 1. května bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé
síly větší moc než jindy. Tuto noc se prý otevírala země, ukrývající četné
poklady. Také lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se
slétají na sabat. Čarodějnice se před „sabatem“ potíraly kouzelnými
mastmi, které jim umožňovaly létat na koštěti. Proto se této noci říkalo také
„noc čarodějnic.“ Jako ochranu před mocí temných sil u sebe lidé nosili
květ z kapradí, svěcenou křídu a další předměty. Před čarodějnicemi se

chránili např. tím, že před svá vrata a chlévy pokládali narýpané drny,
protože věřili, že čarodějnice, která chtěla vstoupit dovnitř, musela nejdříve
spočítat všechna stébla, což do rána, kdy její moc pominula, nestihla.
Stavení se kropilo svěcenou vodou nebo se zapichovaly kolem něj pruty,
aby se čarodějnice poranila a na kopcích se zapalovaly ohně. Postupně se
z výročních ohňů stalo „pálení čarodějnic“. Mladíci zapalovali košťata a
vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli létající čarodějnice.
I v našich obcích budou tradičně 30. dubna zapáleny ohně. Na Hůrku
v Pavlíkově Vás zve SDH Pavlíkov. U ohně bude hrát místní skupina
PEPRMINT. Vuřty a pivo je zajištěno a přijďte včas, ať nezmeškáte
„Čarodějnický program,“ který začíná v 18.00 hodin.
7. května – Staročeské máje v Pavlíkově. Začínají odpoledne průvodem
obcí a pokračují večer májovou veselicí v KD Pavlíkov
7. května od 20.00 hodin pořádá v kulturním domu na Skřivani SDH
pouťovou taneční zábavu.
7. května od 20.00 hodin se koná májová veselice v kulturním domu ve
Chlumu. K tanci i poslechu zahraje kapela p. Vrábíka.
8. května – Pouťová neděle na Skřivani.
8. května - Den matek, Tento svátek symbolizuje jedinečnost a
nenahraditelnost ženy ve společnosti. Myšlenka, aby se tento den oslavoval
pravidelně, vznikla až ve 20. století. Mělo se tak dít na počest Anny
Reevers Jarvisové, která celý život bojovala za práva matek. V roce 1912
vyhlásil prezident USA W. Wilson první oficiální oslavu Dne matek na
druhou květnovou neděli. V našich krajích měl Den matek pohnuté osudy.
Začal se slavit v roce 1923, zásluhou Alice Masarykové, ale s příchodem
komunismu ho vytlačil Mezinárodní den žen. Ačkoliv jde o svátek
převzatý, je po celém světě velmi oblíben a dá se říci, že i u nás zdomácněl.
Opětovná oficiální oslava květnového Dne matek se k nám vrátila až po
roce 1989.
4. června v sobotu se koná na hřišti SK Pavlíkov tradiční volejbalový
turnaj smíšených družstev. Přihlášky přijímá pan Přemysl Pelc, tel.
737307156. Organizační záležitosti jsou stejné jako loni.
5. června – Pouťová neděle v Pavlíkově
18. června – Pohádkový Pavlíkov. Tradiční cesta pohádkovým lesem se
zábavným programem pro děti, večer posezení s hudbou pro dospělé. Akce
se koná v Mysliveckém areálu na Hůrce. Srdečně zvou pořadatelé.

O připravované publikaci... Na podzim letošního roku spatří světlo

světa kniha mapující dějiny Pavlíkova. Chápu, že některým se zdají být
práce na monografii příliš dlouhé. Vždyť první informaci k chystané
publikaci dostali občané již v roce 2008. V tomto případě se však nejedná o
propagační brožurku opakující známa fakta z jiné literatury. Zdrojem
informací je zde archivní materiál z rozmezí 14.-20. století, který ve většině
případů nebyl dosud publikován. Myslíme tím samozřejmě nejen
písemnosti ze Státního okresního archivu, ale především z Národního a
Státního oblastního. Kniha se však bude snažit postihnout situaci Pavlíkova
již od prehistorických dob na základě zdejších archeologických nálezů i
paralelních výzkumů v jiných oblastech. V dalších kapitolách se dotkneme
otázky středověkého založení Pavlíkova a jeho postavení v manském
systému křivoklátského panství. Od 16. století pak můžeme sledovat
podobu některých usedlostí a tím i vývoj vesnické zástavby. Současně
poznáme životní osudy některých obyvatel Pavlíkova. Čtenář se seznámí s
nešťastným osudem rázné rychtářky Kateřiny, neustálými půtkami místních
pastevců s okolními, dále s výtržnostmi pavlíkovské mládeže při zábavách
v Rakovníku či finančními spory jednotlivých obyvatel. Nepříliš radostné
statě o úpadku obce za třicetileté války budou vystřídány rozborem
postupné konsolidace Pavlíkova v průběhu 17. a 18. století. Rovněž pro
toto období najde čtenář zprávy o osudech některých dávných obyvatel.
Všední život samozřejmě neopomeneme v 19. století, kdy Pavlíkov zažívá
proměnu v samosprávnou obec v moderním slova smyslu. Nástup
společenského a politického života přiblíží publikace v popisu činnosti
jednotlivých spolků i stranických subjektů. Zaměříme se na vnitřní rozbor
počátků zdejšího agrárního a socialistického hnutí a promítnutí těchto
aspektů do první republiky. Závěrečné kapitoly se budou týkat otázky, jak
pavlíkovští vnímali okupaci a následné osvobození. Vznikající publikace
snad vyvolá zájem nejen místních, ale i široké odborné a laické veřejnosti.
Pomůže tak ke zviditelnění obce v celostátním měřítku.
Jan Krško – autor připravované publikace
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