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Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse
Pavlíkov
Rada městyse

V přehledu jsou uvedena některá usnesení z jednání rady
v období od 10. 10. 2012 do10. 3. 2013
V uvedeném období rada kromě jiného:
–
Schválila smlouvu o spolupráci, na zhotovení publikace
o Pavlíkovu, se Státním oblastním archivem v Praze.
–
Schválila smlouvu na o dílo na provedení změny číslo 2 územního
plánu s projektantkou ing. Novákovou a smlouvu s pořizovatelem
ing. Topinkou.
–
Schválila ukončení nájmu v č. p. 58 panu V. Matesovi na jeho
žádost k 31. 12. 2012.
–
Schválila postup spolupráce Městyse Pavlíkov
s Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka na realizaci
zvýšení kapacity ČOV Pavlíkov o 250 ekvivalentních obyvatel.
–
Schválila dodatek smlouvy na odvoz odpadu s firmou BECKER
BOHEMIA.
–
Schválila pověřit stavbou „Oprava komunikace v Pavlíkově“
(od Beránků k V. Matesovi), na základě výběrového řízení, firmu
FRONĚK spol. s. r. o.
–
Projednala návrh rozpočtu na rok 2013 a navrhla zastupitelstvu
jeho schválení.
Zastupitelstvo městyse:

Ukázka ze současné výstavy na Úřadu městyse Pavlíkov - AKVARELY 1984 2012 - ZDENĚK HERMAN, která potrvá do 30.4.2013

Zasedalo od 10. 10. 2012 dvakrát, 12. 12. 2012 a 27. 2. 2013.
A přijalo mimo jiné tato usnesení:
–
Přijalo potřebná rozpočtová opatření k přijetí přidělených dotací.
–
Schválilo podat žádost o dotaci na výstavbu chodníku „ Pavlíkov
sever“ Státní fond dopravní infrastruktury.
–
Schválilo nákup nové autobusové čekárny na zastávce Pavlíkov
VES, proti úřadu městyse.
– Schválilo obecně závaznou vyhlášku na svoz odpadu. Základní

sazba je stanovena na 700,- Kč za osobu a rok. (Slevy budou
zachovány jako v minulých letech.) Důvodem je především
neúměrné zvýšení odpadu v letním období.
– Schválilo novelu Stanov Vodohospodářského sdružení obcí
Rakovnicka (VSOR).
– Schválilo realizaci projektu „Rozšíření ČOV Pavlíkov“ a to o cca
250 EO instalací jemných česlí a membránových sít ve spolupráci
s VSOR.
– Schválilo členství Městyse Pavlíkov v honebních společenstvech
Pavlíkov, Tytry a Všetaty.
– Schválilo odkoupení pozemku KN 975/8 v k. ú. Pavlíkov.
– Schválilo žádost Státnímu pozemkovému úřadu na bezúplatný
převod pozemku KN 261 v k. ú. Pavlíkov.
– Schválilo určit, v rámci změny č. 2 územního plánu, pozemky
na překladiště odpadu, sběrný dvůr, kompostárnu apod.
– Schválilo zapojit Pavlíkov do svozu biologického odpadu, ve snaze
snížit množství komunálního odpadu v letním období.
– Schválilo schodkový rozpočet Městyse Pavlíkov na rok 2013
příjmy 12 400 000,- Kč
výdaje 14 000 000,- Kč
Na schodek byla použita rezerva z minulých let ve výši
1 600 000,-Kč, zůstatek rezervy činí 2 330 000,-Kč.
Předpoklad příjmů v této výši je nastaven s ohledem na nové
rozpočtové určení daní, které je pro městys vyšší než v předchozích
letech.

Oznámení a informace
Zastupitelstvo městyse Pavlíkov na svém zasedání dne 12. 12. 2012
schválilo obecně závaznou vyhlášku, (dále jen OZV č. 3/2012) o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v níž byly
změněny sazby poplatku. Celé znění vyhlášky najdete na stránkách
www.pavlikov.cz.
Základní sazba poplatku pro rok 2013 činí 700,-Kč na poplatníka
za kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3.
příslušného kalendářního roku.
Podle počtu osob žijících v domácnosti, článek 6, ods. 2, písm. b) OZV,
se poskytuje procentní úleva, a tím vypočtený poplatek na osobu není
700,-Kč, ale nižší. Příklad pro čtyřčlennou domácnost: Sleva 30%
tj. poplatek ve výši 1960,-Kč, ne 2.800,-Kč.
Další úleva dle článku 6, ods. 1, písm. b) OZV poskytuje slevu
důchodcům nad 70 let ve výši 25%.
Od poplatku se mohou osvobodit osoby podle čl. 6, ods. 1, písm. a-g.
Prosíme, abyste dodrželi splatnost poplatku a uhradili jej do 31. 3.
2013, neboť od tohoto dne nebude svozová firma vyvážet
neoznačené popelnice známkou na rok 2013. Známku na popelnici
obdrží občané jen po zaplacení poplatku. Poplatek lze platit hotově
do pokladny na Městyse Pavlíkov, nebo na účet 0540566339/0800 u
České spořitelny v Rakovníku. Výši poplatku si lze ověřit na
telefonu 313533112 u p. Svobodové.

Informace o stavu obyvatelstva v naší obci

Nebezpečný odpad

ZA ROK 2012
část obce
Pavlíkov

stav k 1.1.
687

Naroz.
6

Přistěh.
18

Úmrtí
8

Odstěh.
30

stěh. v obci
0

stav k 31.12
673

Chlum
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3

4

2

3

0
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Ryšín
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0

0

0

2

0

75

Skřivaň

136

1

2

2

1

0

136

Tytry

43

0

3

0

1

0

45

Celkem

1081

10

27

12

37

0

1069

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 30. 3. 2013
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

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

v sobotu 6. 4. 2013 a v neděli 7. 4. 2013
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.

Sběr bioodpadu
Každý rok, jakmile začneme sekat trávu na svých pozemcích, řešíme
doslova nerudovskou otázku: Kam s ním? Tento problém nás trápí
všechny. Popelnice na komunální odpad je malá, využití obecního
kontejneru je možné, ale je třeba domluvy více spoluobčanů, nebo
čekat, až se budou poblíž mé nemovitosti sekat veřejná prostranství.
Navíc je třeba si uvědomit, že biologicky rozložitelný odpad, kam
tráva zcela jistě patří, není obyčejným odpadem, ale surovinou, jejíž
likvidace je finančně méně náročná. Odvoz jedné tuny komunálního
odpadu stojí obecní pokladnu 2072,-Kč (včetně DPH) a odvoz jedné
tuny bioodpadu vyjde o 815,-Kč (včetně DPH) levněji.
Z uvedených důvodů se vedení městyse obrátilo na firmu BECKER
Kralovice, která nabídla zajištění sběru uvedeného bioodpadu.
Zapojení do systému sběru bioodpadu je dobrovolné. Zájemcům bude
k nemovitosti přistavena hnědá popelnice o objemu 240 l. Takto
získaná surovina bude odvážena do kompostárny firmy BECKER
Kralovice. Není třeba zdůrazňovat, že tímto opatřením se sníží
celkové náklady na svoz komunálního odpadu.
Do popelnice na bioodpad mohou občané ukládat vše, co patří
do kompostu: trávu, listí, zbytky ovoce a zeleniny, kuchyňské zbytky
– slupky od brambor banánů, drobné větve po stříhání živých plotů –
jehličnanů, kořeny květin, nevadí i hlína na kořenech rostlin.
Do nádoby nepatří: stavební suť – kameny a kusy cihel, zvířecí
exkrementy, papír, plasty, kov, elektrošrot a žádné igelitové obaly.
Na nádobu nemusíte lepit žádnou známku, vše je v ceně celoroční

známky za odvoz popelnic.
V případě zájmu o nádobu na bio odpad se přihlaste do 29. 3. 2013
u p. Svobodové v kanceláři Městyse Pavlíkov.
Bioodpad bude svážen 1x za 14 dní.

Zvýšení kapacity čistírny odpadních vod v Pavlíkově
(Kontrola napojení přípojek dešťové kanalizace)
Jak jste se dočetli v informacích z jednání rady a zastupitelstva, městys
již delší dobu řeší otázku navýšení kapacity čističky odpadních vod.
Současná kapacita čistírny neumožňuje likvidaci veškerých navážených
odpadních vod z těch částí městyse, které nejsou na kanalizaci
připojeny (Chlum, Ryšín, Tytry, Skřivaň). Pokud by všech cca 400
obyvatel z vyjmenovaných obcí začalo ze dne na den navážet splašky
na ČOV Pavlíkov nastal by problém s její kapacitou. O spolupráci při
řešení tohoto problému požádal městys provozovatele ČOV, firmu
RAVOS. Technicky i ekonomicky se jako jedno z nejvhodnějších
řešení jeví vložení membránového bioreaktoru do stávajících nádrží
aktivace. Velkou výhodou této technologie je možnost postupného
navyšování kapacity zvyšováním počtu bloků membránového
bioreaktoru, výstavba za nepřerušeného provozu ČOV a malý objem
stavebních prací. Městys chce tuto investici řešit ve spolupráci
s Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka, jehož je členem.
Při jednáních ohledně navýšení kapacity ČOV vyšlo najevo, že je
čistička v určitých obdobích přetěžována velkým nátokem nadbytečné
dešťové vody, což se může projevit horšími parametry vyčištěné vody.
Tato skutečnost je zřejmě způsobena některými netěsnostmi, které
provozovatel postupně odstraňuje, ale také přítokem dešťových vod,
které jsou do splaškové kanalizace, často i neúmyslně zavedeny.
Z tohoto důvodu provozovatel ČOV, firma RAVOS, v letošním roce
plánuje kontrolu přítoku nežádoucích dešťových vod do splaškové
kanalizace. Kontrola bude provedena pomocí barevného plynu, kterým
se splašková kanalizační roura naplní a jeho únik prozradí místo
„nelegálního“ napojení dešťových a povrchových vod.
Každý z nás by měl provést kontrolu napojení svých přípojek
dešťové vody a předejít tak zbytečným nepříjemnostem.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
Ve středu 3. dubna 2013 (dopoledne od 9 do11 hodin, odpoledne
od 15 do 16 hodin) se koná zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Pavlíkov pro školní rok 2013/2014. Bližší informace získáte
v MŠ Pavlíkov.

Kultura a sport
Velikonoční prodejní výstava
23.3.2013 v sobotu jste zváni Klubem žen Pavlíkov na Velikonoční

prodejní výstavu, která se koná v budově Městyse Pavlíkov od
13:00. Můžete si zde zakoupit velikonoční dekorace nebo pečené
cukroví, posedět a ochutnat v „kavárničce“ kávu, čaj, čokoládu a
velikonoční menu. Součástí akce bude výstava kuchařek, ve kterých
můžete listovat a inspirovat se. Každý návštěvník obdrží od
pořadatelek malý dárek. Vychutnejte si s námi atmosféru blížících se
velikonoc.
23. 3. 2013, Dětský karneval ve Chlumu, začátek v 14:00 hodin
23. 3. 2013, Myslivecký ples v KD Pavlíkov, začátek ve 20:00 h.
26. 3. 2013, Cestovatelské večery: Trabantem jižní Amerikou,
začátek v 19:00 hodin na Úřadu městyse Pavlíkov
9. 4. 2013, Cestovatelské večery: Zimním Norskem za polární
září začátek v 19:00 hodin na Úřadu městyse Pavlíkov
20. 4. 2013, Klub žen Pavlíkov pořádá výlet do muzea čokolády a
marcipánu vTáboře a na zámek Konopiště. Další informace a
přihlášky (nejen členky) přijímá p. Jirásková v obchodě „U Bobra.“
30. 4. 2013, úterý, pálení čarodějnic – budou i letos organizačně

zajišťovat jednotky sborů dobrovolných hasičů. SDH v Pavlíkově
pořádá pálení čarodějnic u altánu na Hůrce s hudebním doprovodem
skupiny PEPERMINT FOLK.
12. 5. 2013, neděle - Pouť ve Skřivani, taneční zábava se koná
v sobotu v Kulturním domu na Skřivani.
12. 5. 2013, neděle od 15.00 hodin se koná koncert ke Dni matek
v Kulturním domu Pavlíkov.
1. 6. 2013, sobota od 9:00 hodin Pavlíkovská plácaná, od 19:00
hodin Pouťová zábava na hřišti SK Pavlíkov.
2. 6. 20123, neděle - Pouť v Pavlíkově.
15. 6. 2013, Dětský den v Pavlíkově na Hůrce.

Z činnosti místních klubů a spolků
Sdělení z jednání valné hromady HS Pavlíkov
Dne 26. 2. 2013 se od 19 h konala schůze valné hromady
honebního společenstva /HS/ Pavlíkov. Celkem bylo přítomno 766
hlasů. Valná hromada schválila nově navržené stanovy, zvolila nový 5
členný výbor honebního společenstva, schválila pronájem honitby na
další období 10 let MS Sokol Pavlíkov za částku 10,- Kč/ 1ha za 1 rok.
Dále rozhodla o převodu částky 10.000,- Kč na účet ZŠ a MŠ Pavlíkov.
Rovněž schválila návrh na investování 50 % získaných finančních
prostředků z nájmu, na vylepšení a zhodnocování honitby HS Pavlíkov.
Novým starostou HS Pavlíkov byl zvolen pan M. Jirkovský,
místostarostou pan F. Zralý, pokladníkem J. Hlaváček. Pánové M.
Pánek a K. Kapoun byli zvoleni členy honebního výboru.
Jménem MS Sokol Pavlíkov bych rád vyjádřil poděkování
valné hromadě a všem členům HS Pavlíkov, za umožnění výkonu práva
myslivosti členům MS Sokol Pavlíkov. J. Hlaváček.

Humanitární sbírka

Kalendáře Městyse Pavlíkov

Vážení občané,
i v letošním roce bychom byli rádi, aby se naše obec zapojila do
humanitární sbírky ošacení, kterou pořádá Diakonie Broumov.
Občané mohou nosit veškeré textilní ošacení včetně obuvi,
hraček, domácích potřeb kromě elektroniky na úřad Městyse už
nyní. Sběr potrvá do pátku 26. dubna 2013. Věci prosíme
zabalit do igelitových pytlů či krabic. Bližší informace získáte na
www.diakoniebroumov.org

Městys Pavlíkov vydal na rok 2013 nástěnný kalendář. K prodeji je
ještě několik kusů a zájemci si jej mohou zakoupit na Úřadě městyse
Pavlíkov za 50,-Kč.

Prodej slepiček
Firma Dráb Červený Hrádek, opět prodává slepičky snáškových
plemen: Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho
odchovu! Stáří slepiček 16-18. týdnů, cena 159 – 170 Kč/ ks v
začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodej se uskuteční v sobotu 27. dubna 2013 u pošty v Pavlíkově
ve 13 00 hodin.
Při prodeji slepiček nová služba: Výkup králičích kožek, cena 2235 Kč/ks.
Případné bližší informace na tel :728605840, 728165166
415740719.

Palivo Pavlíkov
Palivo Pavlíkov rozšířilo své služby o prodej bojlerů, elektrických i
kombinovaných. Elektrický bojler 80l již od 3240,- Kč.
Bližší informace získáte u p. MICHALA ŠARLINGRA, nebo na
Tel: 607 684 893,, popř. e-mail : sarlingr@palivopavlikov.cz

Z historie naší obce
Úryvek článku z Vlastivědného sborníku, který vyšel v roce 1931.
Autorem článku „Pavlíkov po třicetileté válce.“ je Oto Skoupý.
(Následující text popisuje přivezení zvonu z Prahy do Pavlíkova v roce
1651.)
Když před třemi lety přišla do Pavlíkova zvěst o míru, (Vestfálský mír
1648) rozhodla se obec oslaviti tuto úžasnou událost, jež skončila věk
válek, něčím neobyčejným. Dali ulíti zvon. Nyní zde ve voze leží.
V mihotavém světle louče rychtář čte nápis na zvonu. „ Za času Jiřího
Aloise Benátského, děkana rakovnického a děkana téhož okrsku, léta
Páně 1651. Tento zvon slit jest ke cti a chvále Pána Bohu a svaté panny
Kateřiny. Jiří Štěch, rychtář, Martin Pejpal, Jan Pešek, Václav Jirásek.
Kašparus Okdel mě lil, za času pana Jana Rafaela Sallidesa
z Rosendorfu J. M. C. panství křivoklátského a krušovického správce.“
Rychtář i oba Martin a Šimon Pejpalové mysleli na to, že po
staletích, až vše, co tvoří jejich tělo, bude prachem a jejich jména
pouhým zapomenutým slovem, jejich zvon bude ještě zníti a vyprávěti
o jejich naději. A příval podivného citu zaplavuje srdce drsných chlapů.
V této chvíli ticha a nekonečně vzdálených, chladných hvězd se jim
zdá, že vše je podivuhodně dobré i jejich hrubý, hladový život, neboť
za vším leží velká spravedlnost smrti a času.
Zbývá nám již jen říci, že naděje, s nimiž vítali pavlíkovští sedláci
mír z roku 1648, se nesplnily. Téměř celé následující století byla léta
největší selské bídy. Je to doba žijící dosud v paměti našich dědů jako
doba, kdy sedláci utíkali z gruntů. A vskutku roku 1670 z bídy utekl
z gruntu Martin Pejpal, stejně jako ještě tři další sedláci. A jiní tři
umřeli a nebylo nikoho, kdo by chtěl dále kráčeti v jejich brázdě.

Blahopřání
Pan Petr Seidl, občan ze
Skřivaně, vyhrál v soutěži
„ERA Živnostník roku 2012“
pro středočeský kraj 1. místo.
Cena mu byla předána v hotelu
Kings Court v Praze.
Pan Petr Seidl s manželkou
provozuje
obchody
s dioptrickými a slunečními
brýlemi „Optik do domu“.
Brýle si můžete vybrat nejen
v obchodech,
ale
v klidu
z domova. Návštěva optického
poradce je zdarma a nezávazná.
Pracuje s 200 spolupracovníky
po celé české republice.
Prodává kvalitní brýle např. zn.
Icona a Jovita.
Přejeme mu i nadále hodně úspěchů ve firmě a spokojené
zákazníky.

Zpravodaj Městyse Pavlíkov je registrován Ministerstvem kultury ČR pod
ev. č. MK ČR E 17381. Vydal Městys Pavlíkov dne 15.3.2013. Do
zpravodaje přispěli: M. Truxa, M. Pánek, D. Hůlová, A. Svobodová. Text
neprošel jazykovou úpravou. Pokud se chcete podílet na vydávání tohoto
zpravodaje, spojte se s p. Alenou Svobodovou (telefon 313533112 nebo
mail: svobodova@pavlikov.cz

A mužstvo SK Pavlíkov

SK Pavlíkov - So. Branov
FC Jesenice - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - So. Janov
ESTA Oráčov - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - So. Mšec
SK Pavlíkov - FK Hředle
Sp. Lužná - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - FC 05 Zavidov
Oh. Městečko - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - SK Senomaty
FK Kněževes - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - FC Po Olešná
ČL Kolešovice - SK Pavlíkov
Dorost SK Pavlíkov

SK Pavlíkov - Tn. Rakovník B
SK Pavlíkov - So. Srbeč
FC Po Olešná - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - Havran Kryry
TJ Roztoky - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - B. Lubná
SK Senomaty - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - TJ Čistá
SK Lány - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - volno
FC Jesenice - SK Pavlíkov
OP mladší žáci
FC Jesenice - SK Pavlíkov
SK Senomaty - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - SKP Rakovník
TJ Čistá - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - FK Kněževes

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

23.3.2013 15:00
30.3.2013 15:00
6.4.2013 16:30
13.4.2013 16:30
20.4.2013 17:00
27.4.2013 17:00
4.5.2013 17:00
11.5.2013 17:00
18.5.2013 17:00
25.5.2013 17:00
1.6.2013 17:00
8.6.2013 17:00
15.6.2013 17:00

NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO

31.3.2013 10:00
7.4.2013 10:00
14.4.2013 10:00
21.4.2013 10:00
28.4.2013 10:00
5.5.2013 10:00
11.5.2013 9:00
19.5.2013 10:00
25.5.2013 10:00

SO

8.6.2013 10:00

SO
SO
NE
NE
NE

30.3.2013 11:30
6.4.2013 10:00
14.4.2013 10:00
21.4.2013 10:00
28.4.2013 10:00

Okresní pohár mladší žáci
SK Senomaty - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - SKP Rakovník
TJ Čistá - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - FC Jesenice
FK Kněževes - SK Pavlíkov
OP Starší přípravka

FC Jesenice - SK Pavlíkov
volno - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - SKP Rakovník A
SKP Rakovník B - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - Sp. Řevničov
FK Kněževes - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - Tn. Rakovník

SO
NE
NE
NE
NE

4.5.2013 10:00
12.5.2013 10:00
19.5.2013 10:00
26.5.2013 10:00
2.6.2013 13:30

SO

30.3.2013 10:00

NE
NE
NE
SO
NE

14.4.2013 12:00
21.4.2013 17:00
28.4.2013 12:00
4.5.2013 10:00
12.5.2013 12:00

Okresní pohár Starší přípravka

SKP Rakovník A - SK Pavlíkov NE
SK Pavlíkov - FC Jesenice
NE
FK Kněževes - SK Pavlíkov
SO

19.5.2013 16:00
26.5.2013 12:00
1.6.2013 10:00

Ženy SK Pavlíkov
Pavlíkov - Ervěnice
Vědomice - Pavlíkov
Pavlíkov - Kostomlaty
Postoloprty - Pavlíkov
Pavlíkov - Chýše
Pavlíkov - Mělník "B"
Brozany - Pavlíkov
Pavlíkov - Souš
Libušín - Pavlíkov
Pavlíkov - Dubice
Ústí n./L. - Pavlíkov

30.3.2013 14:00
7.4.2013 14:00
13.3.2013 14:00
20.4.2013 13:30
27.4.2013 14:00
4.5.2013 14:00
11.5.2013 17:00
18.5.2013 14:00
26.5.2013 13:30
1.6.2013 14:00
8.6.2013 13:00

SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO

(Rozlosování fotbalových utkáních klubu SK Pavlíkov -jaro 2013)

