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Vernisáž výstavy fotografií p. Hany Matějkové, kterou zahájil
ředitel Rabasovy galerie, akad. malíř Václav Zoubek
Výstavu můžete zhlédnout ve vestibulu úřadu městyse.

Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov
Rada městyse
V přehledu jsou uvedena pouze některá usnesení a kauzy, kterými se rada
městyse zabývala od 25.3.2011. Vzhledem k tomu, že do vydání této
Radnice přijala rada 80 usnesení, není ani možné s ohledem na rozsah
tohoto informačního listu všechna zveřejnit.
V uvedeném období rada kromě jiného:
- Zabývala se Havárií komína v č.p.3 v Pavlíkově a zajistila
operativně jeho opravu.
- Projednala závěrečný účet městyse a doporučila jej ke schválení
zastupitelstvu městyse.
- Zúřadovala projekt „Lesnická technika pro Městys Pavlíkov“.
V rámci tohoto projektu bylo požádáno o dotaci na malotraktor
z fondů EU. Dotace byla městysi přidělena a malotraktor zakoupen.
- Řešila a dosud řeší směnu pozemků v lokalitě Špičák (bývalé
muniční sklady) s Agenturou ochrany přírody krajiny (AOPK).
V současné době městys vlastní budovy a AOPK pozemky pod
nimi. Tato skutečnost neumožňuje s budovami řádně nakládat.
Jednání o směně pozemků nebyla do vydání tohoto letáku
ukončena.
- Zadala vypracování studie protierozních opatření v Tytrách. Tato
studie je již hotova a stane se podkladem pro komplexní pozemkové
úpravy (KPÚ).
- Provedla výběrové řízení na dodavatele stavby „Revitalizace
návesního rybníka na Skřivani a schválila zadat její realizaci firmě
Stavby Rakovník s.r.o. Schválila předloženou smlouvu o dílo. Na
akci obdržel městys dotaci od Středočeského kraje.
- Podpořila organizátorky farmářských trhů v Rakovníku zapůjčením
prodejních stánků.
- Zúřadovala projekt „Oprava kapličky v Ryšíně“. Na akci získal
městys dotaci a v současné době je oprava dokončována.
- Zabývala se projektem „Zvýšení bezpečnosti pro pěší-výstavba
chodníků v Pavlíkově. Na akci bylo požádáno o dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Dotace nebyla přidělena. Část
chodníků (Chodníky jih) byla postavena z vlastních prostředků.

Zabývala se opravou zadního traktu pošty a doporučila
zastupitelstvu městyse tento projekt schválit.
- Znovu se začala zabývat otázkou místní komunikace podél vepřína
v Pavlíkově (před několika lety byla tato akce přerušena).
Komunikace není majetkem městyse, skládá se z řady malých
pozemků, které vlastní 22 různých majitelů. S těmito majiteli je
třeba jednat o převodu pozemků do vlastnictví městyse.
- Začala se zabývat návazností historické cesty „Přelízátka“
v Pavlíkově na stávající obecní cestu, která vede do Zabrány.
V současné době cesta „Přelízátka“ nenavazuje na obecní pozemek,
ale je třeba jednat o koupi pozemku, který by tuto návaznost zajistil.
- Projednala uzavírku silnice II/229. Městys Pavlíkov nebyl omylem
přizván k jednání o uzavření komunikace vedoucí z Pavlíkova do
Rakovníka a nemohl se k organizaci uzavírky vyjádřit.
Kromě uvedeného, rada projednala řadu pronájmů majetku městyse,
ukončila několik nájemních smluv (např. cukrárna, FAUSER), zabývala
se zřízením věcných břemen, přijala řadu rozpočtových opatření a
projednala celou řadu žádostí občanů a organizací.
-

Zastupitelstvo městyse
Zastupitelstvo se do vydání tohoto letáku sešlo celkem 3x. V přehledu
jsou uvedena některá z 34 přijatých usnesení a kauz.
Na jednání 20. 4. 2011 zastupitelstvo kromě jiného:
- Přijalo dotaci na mzdy pro veřejně prospěšné práce (115 000,-Kč),
dotaci v rámci projektu „Peníze školám“ (279 694,-Kč), dotaci na
lesní techniku - zakoupení malotraktoru (252 00,-Kč)
- Schválilo a rozpočtovým opatřením zajistilo, finanční prostředky na
nákup židlí do KD Pavlíkov.
- Přijalo rozpočtové opatření, kterým zajistilo finanční prostředky na
mzdy pracovníků pro údržbu veřejných prostranství. Důvodem byl
malý počet pracovníků přidělených úřadem práce (na rok 2011 jen 2
pracovníci oproti 5 pracovníkům v roce 2010). Městys musel situaci
vyřešit v rámci svých finančních možností.
- Zabývalo se otázkou směny pozemků mezi městysem a Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR pod budovami na Špičáku a směnu
schválilo.

- Schválilo závěrečný účet městyse za rok 2010.
- Schválilo realizaci osvětlení víceúčelového hřiště.
- Přijalo darem pozemek KN 135/11 v k.ú. Pavlíkov.
Na jednání 15.6.2011zastupitelstvo kromě jiného řešilo:
- Přijalo dotaci od MMR ČR na opravu kapličky v Ryšíně a dotaci od
Středočeského kraje na „Revitalizaci rybníka na Skřivani“.
- Schválilo nezastavit exekuci vůči dlužníkovi městyse P.Z. ve výši
260000,-Kč
- Schválilo a rozpočtovým opatřením zajistilo finanční prostředky na
opravu propustku v Tytrách.
- Vzalo na vědomí informace o závěrečném účtu Mikroregionu
Balkán a Svazku pro zajištění dopravní obslužnosti.
- Zabývalo se zprávou předsedy finančního výboru a zprávou o
činnosti SDH.
- Schválilo projekt „Revitalizace centrální části městyse Pavlíkov“.
Na jednání 7.9.2011 zastupitelstvo kromě jiného řešilo:
- Přijetí dotace na mzdy pro veřejně prospěšné práce. Úřad práce
získal prostředky z fondů EU, a proto bylo možné zaměstnat dalšího
pracovníka na údržbě veřejných prostranství. Městys tedy v této
chvíli zaměstnává 3 pracovníky přidělené úřadem práce.
- Schválilo a rozpočtovým opatřením zajistilo finanční prostředky na
opravu zadního traktu budovy pošty v Pavlíkově.
- Vzalo na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za 8 měsíců roku
2011. Příjmy za toto období činily 8 693 121,-Kč, což odpovídá
plnění na cca 69%, výdaje činily 7 931 076, což odpovídá čerpání
na cca 61%. Největší propad příjmů byl zaznamenán u daně
z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Menší
propad byl zaznamenán i u daně z nemovitosti. Příjem z ostatních
daní je plněn dle předpokladu, popř. došlo k mírnému nárůstu.
Rezerva z minulých let činí 1 781 000,-Kč.
Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ)
Podle informace získané od Pozemkového úřadu Rakovník ohledně
KPÚ v k.ú. Tytry, Skřivaň, Chlum u Rakovníka a Ryšín by v letošním
roce mělo být zahájeno správní řízení a následně proběhnout výběrové
řízení na zpracovatele návrhu KPÚ. Vše závisí na přidělení finančních
prostředků.

Informace o vznikající publikaci o Pavlíkovu
Již v minulé radnici jsme Vás informovali o publikaci, kterou
městys připravuje ve spolupráci s Okresním archivem v Rakovníku.
Následující úryvek je vybrán z kapitoly, která pojednává o vzniku názvu
našeho městyse.
Možné řešení nabízejí srovnávací studie. Co když je celý děj o
založení Pavlíkova typizovaným příběhem zrodu obcí, které mají shodné či
podobné jméno? Kromě našeho Pavlíkova existuje vesnice se stejným
názvem pouze na Tachovsku. Dnes se jedná o část obce Třemešné pod
Přimdou. Lokalita se však až do roku 1949 jmenovala Pavlovice. Ke změně
došlo v souvislosti s reorganizací státní správy, kdy do rozšířeného
tachovského okresu připadly Pavlovice u Plané. Vznikla potřeba obě
vesnice nějak odlišit, a tak se z Pavlovic u Přimdy naráz stal Pavlíkov. Proč
si lidé zvolili právě tento název, nevíme. Spisový materiál zdejšího
národního výboru se totiž nedochoval. Původní Pavlovice ale žádnou
pověst o svém vzniku nemají. Název se odvozuje od konkrétního majitele vsi
Pavlíka z Houstouně. Obdobně je tomu v případě Pavlovic u Plané.
Jak je vidět do roku 1949 existoval v celé republice jediný Pavlíkov, a sice
ten náš.

Poděkování občanům
Městys Pavlíkov již několikrát uspořádal humanitární sbírku pro
Diakonii Broumov. Letos v červnu jsme obdrželi od tohoto sdružení dopis
s poděkováním, ze kterého Vám citujeme:
Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám tímto dopisem co nejsrdečněji poděkovali za
Vaši obětavou práci.
Ceníme si pomoci, které se nám dostalo od všech organizátorů, při
sběr textilního materiálu. Tímto chceme poděkovat také Všem občanům,
kteří ochotně poskytli materiální pomoc při této akci. Vaše sociální cítění
nám dává prostor k tomu, abychom mohli plnohodnotně pokračovat v naší
práci.
Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázáni na

Vaši pomoc. Věříme, že se naše spolupráce bude rozvíjet i v příštích letech.
Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné poskytovatele
sociálních služeb zaměřených na občany v krizových životních situacích na
celorepublikové úrovni. V posledních letech nacházejí naše projekty a
programy podporu také v grantech EU. Kvalita naší činnosti a
poskytovaných služeb byla ohodnocena také udělením certifikace ISO 9001
a ISO 14001 pro oblast „Příjem, třídění, úprava a prodej použitých oděvů
a domácích potřeb“ a „Poskytování sociálních služeb.“
a Městys Pavlíkov přidává ještě jedno poděkování
Dnešní doba je plná spěchu, a čím více máme technických vymožeností, tím
paradoxně méně času. Proto si vážíme všech, kteří z toho mála volného času,
který jim zbyl, část bez jakýchkoli očekávání darují druhým. Toto
poděkování patří všem, kteří se v letošním roce podíleli na kulturních,
sportovních i jiných akcích uspořádaných pro veřejnost, společenskými
plesy počínaje, přes tradice jako jsou staročeské máje, poutě, posvícení,
nebo akcemi pro děti konče. Ať jste pomohli organizačně nebo finančně,
společně v místních složkách nebo sami jako občané, jako podnikatelé, Vám
všem patří velký dík.

Důležité upozornění

14. ročník Rallye Střela Rakovník
Rallye klub Marionetta o.s. Kralovice připravuje na dny 11. 11. 2011 a 12.
11. 2011 již XIV. ročník Rallye Střela, tentokrát na komunikacích v okolí
Rakovníka. Závod by měl být slavnostně odstartován na náměstí
v Rakovníku dne 11. 11. 2011 kolem 17.00 hodiny. Poté se závodní
posádky přesunou na rychlostní zkoušky, z nichž jedna by měla vést i přes
naši obec. Po dobu rychlostní zkoušky bude provoz na silnici procházející
Pavlíkovem uzavřen přibližně na jednu až dvě hodiny. Dosud proběhla
s organizátory informativní schůzka, kde byl závod potvrzen a byly již
zahájeny všechny povolovací úkony na Odboru dopravy a Policii
Rakovník. Jedná se o velmi atraktivní sportovní událost, které by se mělo
zúčastnit kolem devadesáti závodních posádek a jejíž hladký průběh a
bezpečnost bude vyžadovat i součinnost s našimi hasiči. Všichni občané
budou o této akci ještě podrobně informováni letáky do poštovních
schránek.

Kontejnery na listí
Každoročně na podzim přistavujeme kontejnery do všech našich vesnic na
listí a větve. Protože máme omezený počet kontejnerů, není možné je
přistavit na každý víkend do všech vesnic a částí obce Pavlíkov.
Místa přistavení jsou vybírána podle žádostí občanů.
Tyto kontejnery slouží pro všechny naše občany a odvoz hradí městys
Pavlíkov. Pro zájemce, kteří chtějí kontejner výhradně pro vlastní potřebu,
když mají velké množství listí a nemůžou je převážet na svozové místo,
přistavíme kontejner přímo na jejich dvůr, ale přistavení a odvoz si zájemce
uhradí. Částka pro občany Pavlíkova činí 250,- Kč. U okolních vesnic je
částka vyšší, podle počtu ujetých kilometrů.
Obracíme se na Vás s následující prosbou. Do kontejneru označeného
cedulkou LISTÍ, TRÁVA, ukládejte pouze listí, květiny, plevel, zeminu
z misek a truhlíků či trávu. NEVHAZUJTE větve. Pomozte nám, ať
neztrácíme čas tříděním.
V týdnu naši pracovníci odklízí listí z parků, mají přistavené kontejnery na
různých částech obce, využije i tyto kontejnery a vhazujte svůj odpad ze
zahrádek. Upozorněte i své sousedy na přistavené kontejnery. Jakékoliv
dotazy a žádosti o kontejnery volejte na VHČ Pavlíkov paní Hůlovou, tel.
731 523 613.

Velkoobjemový odpad

Kontejnery na odpad o větším objemu (komunální odpad, který se nevejde
do popelnice) budou přistaveny

v sobotu 5. 11. 2011 a v neděli 6. 11. 2011
Do těchto kontejnerů se nesmí dávat nebezpečné odpady, železné
předměty, papír, sklo, plasty a dřevo.
Rozmístění kontejnerů: PAVLÍKOV: dvůr bývalého JZD a ZABRÁNA
v ulici u obchodu p. Maška, SKŘIVAŇ: náves, TYTRY: náves, CHLUM:
autobusová otočka a u vlakové zastávky, RYŠÍN: u bývalé školy a v dolní
části u kapličky.

Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční

v sobotu 5. listopadu 2011

podle následujícího časového rozvrhu.
CHLUM -horní část 8.00 – 8.10 hodin
CHLUM – dolní část 8.15 – 8.25 hodin
RYŠÍN – dolní část
8.30 – 8.40 hodin
RYŠÍN – horní část
8.45 – 8.50 hodin
PAVLÍKOV
9.05 – 9.30 hodin u úřadu Městyse
SKŘIVAŇ
10.10 – 10.30 hodin
TYTRY
10.40 – 11.00 hodin

Kultura a sport
Srdečně Vás zveme na následující plánované akce
27. listopadu od 13.00 hodin
Rozsvícení vánočního stromu a adventní jarmark v parku za kostelem
3. prosince od 15.00 hodin
Dětská Mikulášská v kulturním domě v Chlumu
10. prosince od 15.00 hodin
Dětské vánoční diskotačení s J. Ladrou v KD Pavlíkov
10. prosince od 20.00 hodin
Poslední leč v KD Pavlíkov
31. prosince v 17.00 hodin
Rozloučení s rokem 2011 – ohňostroj v parku za kostelem
31. prosince v 19.00 hodin
Silvestrovská zábava v kulturním domě v Chlumu

Advent 2011

Advent je čtyřtýdenní období před Vánocemi. Začíná 27. 11. 2011.
Jedná se tak o první adventní neděli, která je nazývaná železnou nedělí.
Často je to datum, kdy se v domácnostech začíná péct cukroví a také se
zapálí první svíčka na adventním věnci. Ve městech obvykle začínají

vánoční trhy, na kterých se rozsvěcují vánoční stromy. O tento sváteční den
tradičně rozsvítíme vánoční strom i v naší obci a také bychom chtěli
zopakovat a rozšířit „pavlíkovský adventní jarmark.“
Obracíme se na Vás, všechny šikovné spoluobčany anebo podnikatele
s žádostí o pomoc při jeho realizaci. Každý, kdo se bude chtít jakkoli
spolupodílet na této akci, je srdečně zván. Informace Vám rádi sdělíme na
pracovních schůzkách, které se budou konat v úterý 1., 8., 15. a 22. listopadu
od 16.00 hodin na úřadu městyse.

Klub žen Pavlíkov
Mezi aktivní spolek Městyse Pavlíkov patří i Klub žen. Kromě
pravidelných schůzek se členky podílejí i na aktivitách obce nebo jiných
spolků v Pavlíkově. Na svých klubových večerech se dámy a dívky
seznamují s novými tvořivými technikami, novinkami z oblastí kuchyně a
zdravého stylu života. Aktuálně se chystá výlet na téma „Vánoce“, více na
listopadovém setkání. I v tento večer se budeme učit nové – tvořit svíčky.
Plánuje se i návštěva divadla. Na veškeré aktivity Klubu žen jsou zvány i
nečlenky. Klub žen svým působením ovlivňuje nejen ženy samotné, ale i
naši obec a kulturní život v ní.
Další aktivitou je pěvecký sbor, který se skládá z aktivních členek Klubu
žen Pavlíkov a již funguje necelých 10 let. Scházíme se na podzim
k nácviku předvánočních a vánočních písní a koled. Na zkoušky, které jsou
každou středu, přichází asi 13 sboristek. Repertoár písní vybíráme pečlivě
každý rok, aby naši posluchači měli možnost si s námi zazpívat koledy a
písně lidové a známé. Také se nebojíme sáhnout po písních z posledních
vánočních hitů našich pěveckých celebrit. Pravidelně se účastníme
rozsvěcování pavlíkovského vánočního stromku první adventní neděli. A
také na vrcholu adventního shonu máme vystoupení ve
hvozdeckém kostele. Uvítáme do našich řad ženy a dívky, které by si chtěly
s námi zazpívat. Rády uvidíme i nové tváře hostů na našich vystoupeních a
akcích.
Jana Sýkorová

Výzva občanům
V příštím roce bude vydána kniha mapující dějiny Pavlíkova.
V publikaci bude zpracována i historie jednotlivých spolků v obci. Jedním
z nich, s více než stotřicetiletou tradicí je sbor dobrovolných hasičů.
Proto prosíme naše spoluobčany o poskytnutí případné zapůjčení
jakýkoliv písemností, fotografií nebo věcných předmětů souvisejících
s činností hasičů v Pavlíkově.
Všechny zapůjčené dokumenty budou zkopírovány a vráceny
majiteli. Věříme, že tento počin pomůže k dokreslení obrazu života v naší
obci. Dokumenty lze předat na úřadu městyse nebo Josefu Polcarovi.
Předem děkujeme všem spoluobčanům za spolupráci.

V naší obci byly otevřeny nové služby pro občany.
KADEŘNICTVÍ - Běla Pavlíčková
(dámské, pánské, dětské)
provozovna je v prvním patře budovy úřadu městyse
otevírací doba:
čtvrtek, pátek: 12.00-18,00 hodin
mimo pracovní dobu po dohodě
tel. 737 440 471
Masáže a pedikúra – Anna Humlová
V prvním patře budovy úřadu městyse (čekárna) jsou služby
masáží poskytovány podle objednání zákazníků každé úterý
tel. 725886368
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