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Nová autobusová čekárna „Pavlíkov U pošty“

Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse
Pavlíkov
Rada městyse
V přehledu jsou uvedena některá usnesení z jednání rady od 3/2013 do
9/2013.
V uvedeném období rada kromě jiného:
- na základě výběrových řízení schválila zadat realizaci následujících
projektů uvedeným firmám:
„Pavlíkov – chodník u Zabránského rybníka“ firmě EKOSTAVBY
Louny, s.r.o. (akce bude realizována až v roce 2014)
projekt „Oprava budovy Úřadu městyse Pavlíkov“ Stavební firmě
Petr Heller s.r.o. Slabce 120
„Intenzifikace ČOV Pavlíkov“ firmě ASIO spol. s r.o.,
„Zhotovení čekárny Pavlíkov U pošty“ firmě Roztočil Václav
„Výstavba chodníků Pavlíkov SEVER“ firmě Vodohospodářské
stavby, spol. s r.o. Teplice
- schválila finanční příspěvky na činnost místních organizací
- řešila majetkové nesrovnalosti ohledně pozemků pod panelovou
komunikací při výjezdu na silnici II. třídy (obecní komunikace
vedla po pozemcích soukromých osob)
- projednala inspekční zprávu Základní školy Pavlíkov – práce školy
byla hodnocena velmi kladně,
- doporučila zastupitelstvu městyse upravit složení zásahové jednotky
Sboru dobrovolných hasičů v Pavlíkově,
- schválila uzavřít nájemní smlouvu na pronájem prostor cukrárny
v budově úřadu,
- umožnila Klubu žen realizaci projektu „Mini antikvariát“
- schválila uzavřít smlouvu s VSOR o sdružení finančních prostředků
na akci „Intenzifikace ČOV Pavlíkov“ (VSOR přispěje částkou
340 000,-Kč),
- schválila provedení opravy střechy KD Chlum,
- vydala osvědčení, že se p. Milan Skoupý stal členem zastupitelstva

-

-

-

(p. Skoupý nahradil v zastupitelstvu p. Košlera, který se
odstěhoval),
schválila finanční podporu na zhotovení topení v klubovně SDH
Chlum – Ryšín
neschválila bezúplatný převod budovy č.p.24 do majetku městyse,
projednala odstranění povodňových škod na obecním majetku
(zničené propustky pod obcí Tytry, opravu lávky v Dolním Chlumu,
opravy živičných povrchů v obci Skřivaň, úklid obcí po povodních)
schválila uzavřít dodatek s firmou BECKER BOHEMIA Kralovice
(s firmou byly dojednány výhodnější ceny za poskytované služby),
zabývala se publikací „Král pěvců Karel Burian a dalších 80
historických osobností městysů a obcí mikroregionu Balkán“,
doporučila zastupitelstvu městyse schválit využití prostoru přízemí
budovy úřadu pro expozici sbírky a děl malíře a grafika Jiřího
Anderleho,
kromě uvedených agend rada řešila řadu nájmů obecního majetku,
zřizování věcných břemen, rozpočtová opatření atd.
Zastupitelstvo městyse zasedalo ve dnech 19.6. a 11.9. 2013 a
přijalo mimo jiné tato usnesení:

- schválilo rozpočtová opatření pro přijetí dotace ze SFDI (státního
fondu dopravní infrastruktury) na výstavbu chodníku Pavlíkov –
sever a zapojení přebytku hospodaření z minulých let na
intenzifikaci čistírny odpadních vod a odstranění škod po
červnových povodních a dotaci na volby do PS PČR,
- schválilo souhlasné prohlášení, kterým bude zrušeno duplicitní
vlastnictví pozemku st. 180/2 v k.ú. Pavlíkov,
- schválilo prodej pozemku KN 220/2 v k. ú. Pavlíkov, KN 2502/10
v k.ú. Pavlíkov a odkoupení pozemku KN 2480/2 v k.ú. Pavlíkov,
- vzalo na vědomí informaci o zřízení věcných břemen na pozemcích
KN 429/1 v k.ú. Ryšín KN 2013/58,2013/59,2543/3 v k.ú. Pavlíkov,
KN 67/2,827/1 v k.ú. Chlum ve prospěch společnosti ČEZ,
- schválilo „Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy o zajišťování
činnosti podle zákona o obecní policii a veterinární péči mezi
Městem Rakovník a Městysem Pavlíkov (jedná se o odchyt
toulavých psů),
- vzalo na vědomí informaci o schválených závěrečných účtech

-

Svazku měst a obcí Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti a
Sdružení obcí mikroregionu Balkán,
schválilo účetní závěrku a závěrečný účet Městyse Pavlíkov za rok
2012,
schválilo podat žádost o dotaci na revitalizaci Zabránského rybníka
na Ministerstvo životního prostředí,
schválilo předložené zadání změny územního plánu č. 2 Městyse
Pavlíkov,
schválilo směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
schválilo využít přízemí budovy úřadu městyse (bývalá provozovna
firmy Fauser) pro expozici
díla akademického malíře,
pavlíkovského rodáka a čestného občana obce Jiřího Anderleho a
jeho sbírky afrického umění.

Oznámení a informace
Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 2. 11. 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
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

o víkendu od 2. 11. - 3. 11. 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.

Popelnice na biologický odpad (BIOodpad)

Vzhledem k tomu, že BIOodpad v popelnicích přimrzá, firma Becker
upozorňuje, že svoz tohoto odpadu bude ukončen s příchodem
mrazíků. Předpokládaný termín ukončení svozu je první polovina
listopadu.
Popelnice si přes zimu zabezpečte tak, aby nedošlo k jejich poškození
nebo odcizení. V případě poničení nebo odcizení popelnice je výdej
nové nádoby zpoplatněn.

Sběrná místa pro tříděný
odpad

Městys Pavlíkov zajistil ve všech
částech obce několik sběrných míst
pro tříděné odpady (sklo, papír,
plasty a kartónové obaly). Žádáme
občany, aby sem nedávali jiné druhy
odpadů, např. ošacení. Vyřazené
ošacení můžete přinést na úřad
městyse pro humanitární sbírku. Městys spolupracuje již několik let s
Diakonií Broumov, která si pro ošacení 1x ročně jezdí. Pokud se
stane, že přijdete ke kontejnerům a Váš odpad se sem už nevejde,
zkuste zajít k jinému hnízdu nebo počkejte, až budou kontejnery
vyvezeny. Na fotografii je pohled na jedno naše sběrné místo, líbí
se Vám?

Kultura a sport
5. 10. 2013 Konec drapáků v Pavlíkově, 14. ročník pavlíkovského
hobby – crossu, v areálu Paliva Pavlíkov, v 9.30 start prvního
rozstřelu. Na účast a hezký den se těší PALIVO PAVLÍKOV.
8. 10. 2013 Cestovatelské večery „Karibikem na kole“ od 19.00
hodin na Úřadě městyse Pavlíkov, promítají Lucie a Michal Jonovi.

v místních kulturních domech, začátek ve 20.00 hodin. V pondělí
v obcích drží „Pěknou hodinku.“
17.11. 2013 Zájezd na muzikál KAPKA MEDU PRO VERUNKU,
nový původní český muzikál
pro
všechny
generace.
Pohádkový příběh o lásce,
přátelství a modré planetě.
Příběh o tom, jak to bylo
anebo
mohlo
být
dál
Popelky,
v království
Zlatovlásky a v království
Hloupého Honzy. Zájemci se
mohou hlásit u p. Svobodové na Úřadu městyse Pavlíkov. Začátek
představení je v 15.00 hodin (neděle) v divadle Hybernia. Cena
vstupenky činí 250,-Kč a doprava v případě zájmu hromadná, jinak
vlastními auty.
23. 11. 2013 Poslední leč Mysliveckého sdružení Pavlíkov hudba
Šlapeton, začátek v 20.00 hodin. MS připravuje bohatou tombolu.
1. 12. 2013 Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu u
kostela v Pavlíkově. V 13.00 hodin se otevře adventní jarmark a
zahraje vánoční koledy HRADNÍ DUO, dále vystoupí se svým
programem děti z MŠ a ZŠ Pavlíkov, pavlíkovské ženy a nakonec se
rozzáří vánoční stromek.
3. 12. 2013 Cestovatelské večery „Čarokrásný Ruský Sever“ od
19.00 hodin na Úřadě městyse Pavlíkov, promítá Libor Drahoňovský.
14. 12. 2013 Vánoční diskotačení pro děti v KD Pavlíkov, začátek
v 14.30 hodin. Účinkují Bára a Jiří Ladrovi.
25.12. 2013 Vánoční zpívání v kostele ve Skřivani

12. 10. 2013 Drakiáda s programem pro děti. Začátek v 14.30 hodin
na letišti letecko-modelářského klubu u Senecké hory. Nezapomeňte
si sebou vzít draka!!!

31.12.2013 Rozloučení se starým rokem. Městys Pavlíkov zve
srdečně všechny občany ke kostelu v Pavlíkově v 17.00 hodin na
rozloučení s rokem 2013 se slavnostním ohňostrojem a přípitkem.

13. 10. 2013 Posvícenská neděle v obcích Skřivaň a Chlum s
Ryšínem. Taneční zábavy pořádají spolky v sobotu 12. 10. 2013

18.1.2014 Pohádkový bál v KD Pavlíkov, začátek v 20.00hodin,
připravuje Klub žen Pavlíkov.

Knihovna Pavlíkov

Ukázka z knihy:

Oznamuje svým čtenářům, že po 11. říjnu 2013 si budou moci vybrat
ze 150 ks nových titulů všeho žánru, knihy zapůjčuje knihovna
Kladno. Paní knihovnice přivítá ráda nové čtenáře každého věku!

Výstava obrazů manželů Polívkových ve vstupním
prostoru Úřadu městyse Pavlíkov (1.10. -31. 12. 2013)
Malíř a grafik Zdeněk Polívka se narodil 1936 v Olešné u Rakovníka.
Šťastnou náhodou se v Krušovicích jako 12letý chlapec setkal
s Václavem Rabasem. Toto setkání ovlivnilo jeho další studium a
v roce 1955 absolvoval Vyšší uměleckoprůmyslovou školu v Praze.
Na začátku šedesátých let se trvale usadil v Liberci a při zaměstnání
se věnoval převážně užité grafice, navrhoval plakáty, prováděl knižní
úpravy. Zemřel v roce 2009.
Marie Polívková se narodila v Hodkovicích nad Mohelkou, je
amatérskou výtvarnicí, profesí byla vychovatelkou mládeže. Své
výtvarné schopnosti si zdokonalovala korekcí děl svých bratrů,
výtvarníka Jiřího Zejmona a akad. sochaře Jaroslava Kolomazníka.
Studovala dálkově kresbu při Ústředním domě lidové tvořivosti
v Praze.

Hrabě Rysoor, Rudolf II., Caesar, Bolingbrok, Hamlet, Lear, Shylock.
Tablo nejslavnějších úloh divadelního herce K. Šimanovského na
scéně Národního divadla v Praze. Narodil se 4. 11. 1825 ve Skřivani a
zemřel 14. 6. 1904 v Praze.

Kniha osobností Mikroregionu Balkán
Králi pěvců Karlu Burianovi a dalším 80 historickým osobnostem
městysů a obcí Mikroregionu Balkán je věnována nová kniha
Romana Hartla. Z naší obce je v knize uveden např. chemik, prof.
RNDr. Rudolf Jirkovský, CSc. (Pavlíkov), Karel Šimanovský
(Skřivaň). Z ostatních např. Edvard Beneš, Joachim Barrande, Jan
Neruda, Alexis princ z Croÿ. Kniha byla napsána po dvou letech
pátrání a zkoumání v archivech a knihovnách.
Něco o autorovi. Slabecký občan Roman Hartl, narozen v roce 1976
na sebe upozornil osobitým cestopisem Rakovnickem za památkami,
za který získal v roce 2010 první cenu v prestižní novinářské soutěži
- Média na pomoc památkám.
Kniha je k prodeji v kanceláři Městyse Pavlíkov za cenu 300,-Kč.

Růžena Carlotta Urbanová 17. 10.
1888 v Pavlíkově – 31. 3. 1978
v Haagu, Holandsko). Malířka,
cestovatelka, sběratelka
tradičního domorodého umění
tichomořských ostrovů,
spisovatelka a novinářka. Dvakrát
podnikla cestu kolem světa. Ta
druhá ji málem stála život.

Bazárek dětského oblečení
MŠ Pavlíkov pořádá v pátek 4. 10. 2013 od 15.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 5. 10. 2013 od 9.00 do 10.00 hodin v prostorách školy
bazárek dětského oblečení. Oblečení k prodeji můžete přinést ve
dnech od 30. 9. do 4. 10. od 10.00 do 12.00 hodin do MŠ označené
Vaší požadovanou cenou a seznamem věcí. Marže z prodejní ceny
zůstane pro potřeby MŠ.
Přijďte podpořit dobrou věc!

Pozvánka na kondiční cvičení pro ženy
Cvičí se každé pondělí od 18.00 do 19.00 hodin od 30. září
v tělocvičně ZŠ Pavlíkov. Poplatek činí 15,-Kč. Kdo by měl zájem se
zapojit, stačí sportovní oblečení, obuv a chuť cvičit.

Zkontrolujte si řidičák!!!
Do 31. 12. 2013 si řada řidičů musí
vyměnit starý řidičský průkaz za nový.
Ze zákona jsou si do konce roku povinni
vyměnit řidičský průkaz ti z vás, kterým
byl řidičský průkaz vydán v době od 1. 1.
2001 do 30. 4. 2004. Mnoho řidičů o tom
ale neví, případně se jim na úřad nechce,
a proto s výměnou řidičského průkazu ještě otálejí. Úředníci přitom
varují, aby řidiči svou povinnost výměny řidičského průkazu
neodkládali na konec roku a aby si řidičské průkazy chodili
vyměňovat průběžně. Pokud nemáte rádi zástupy nervózních lidí a
přeplněné úřady, doporučujeme vám to samé. Není na co čekat.

Inzerce

Hledám denního asistenta/tku k částečně postižené osobě. Jedná se o
stálou práci od pondělí do pátku cca 5-6 hodin denně v Pavlíkově.
Předpokládaný začátek spolupráce je od listopadu 2013, případně až
od ledna 2014. Jedná se o dopomoc pacientovi – oblékání, hygiena,
pomoc při stravování, pomoc při přesunu z lůžka na vozík, zajištění
volného času. Nutná spolehlivost. Další informace na městysu.

Nesmírně si ceníme i Vaší podpory vážení občané, kteří s námi
po celý rok spolupracujete.
V novém školním roce 2013/2014 přejme všem dětem i žákům co
nejhezčí zážitky ve škole, plno kamarádů a hezká vysvědčení.
V Pavlíkově 24. 9. 2013
Mgr. Petr Šiler, ředitel školy
Vážení čtenáři.
Jsou tomu již tři týdny, kdy jsme přivítali nové předškoláky, nové
prvňáčky a ostatní žáky na slavnostním zahájení ve 233. školním
roce.
V současné době si žáci prvního ročníku zvykají na jiný druh práce
na nový denní režim, jiné vstávání a začínají plnit úkoly ze psaní,
čtení a matematiky. Taktéž i předškoláčci v mateřské školce
poznávají nové kamarády, paní učitelky a společně si hrají, učí se
novým informacím, novým zásadám, kamarádství a i na ně se
vztahují některé povinnosti při práci v kolektivu. Uplynulé
prázdniny jsou již pouze v našich vzpomínkách. Byly krásné,
slunečné a teplé. Umocnily v nás zážitky, ze kterých budeme
v následujících podzimních dnech čerpat pozitivní energii.
Práce naší školy vychází z tradic málotřídní školy, kterých
maximálně využíváme. Pokračujeme nadále s výukou ve třech
třídách s pěti ročníky. Dvě mají spojené dva ročníky, třetí navštěvují
pouze žáci čtvrtého ročníku.
Výuka je bezproblémová, žáci se dokonale znají, dovedou si
vzájemně pomáhat a spolupracovat, pracují ve skupinách, je možné
využívat i dalších motivačních mimotřídních aktivit.
Letos vzděláváme 35 dětí ve školce, 40 žáků ve škole.
Budova, ve které je umístěna školka i škola, prošla letos o
prázdninách několika změnami. Byla vyměněna okna v ložnici a
herně MŠ, šatně ZŠ a chodbě v přízemí. Do školní kuchyně byl
zakoupen ohřívací pult a ještě v měsíci říjnu nás čeká výměna
vchodových venkovních dveří právě do školní kuchyně.
Velice si ceníme spolupráce s naším zřizovatelem a tímto děkujeme
Úřadu městyse Pavlíkov. Bez jeho podpory by nemohly být
uvedené změny uskutečněny, s každým školním rokem vynakládá
nemalé úsilí k modernizaci a provozuschopnosti celého zařízení.
Děkujeme též i VHČ Pavlíkov za pravidelnou údržbu školní
zahrady, na které děti pravidelně pobývají a hrají si.
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