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Ukázka knihy od J. Anderleho Láska za Lásku. Na přebalu je obraz
s názvem Jabloň na rozcestí (akryl na plátně) z roku 2012

Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse
Pavlíkov
Rada městyse:

V přehledu jsou uvedena usnesení rady z jednání od 10/2013 do
3/2014.
V uvedeném období rada kromě jiného projednala a schválila:

- dodatek nájemní smlouvy na KD Chlum, který upravuje
otevírací dobu v zimním období na 4 dny v týdnu,
- zahrnout do rozpočtu na 2014 příspěvek na kulturní akci
„Cestovatelské večery v Pavlíkově“ ve výši 1 000,-Kč na jednu
uspořádanou akci,
- podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce chodníku
u Zábranského rybníka. Práce na rekonstrukci začnou první týden
v dubnu 2014,
- smlouvu s firmou „Petr Heller“ na položení dlažby v čekárně
u lékaře,
- spolufinancování projektu „Revitalizace MVN Pavlíkov Zábranský rybník“ potřebné k podání žádosti o dotaci,
- požádat firmu „Kralovická lesní s. r. o., o provedení společné
prohlídky cest ohrožených těžbou dřeva, před započetím jejich
činnosti, aby je po jejím ukončení uvedli do původního stavu,
- uzavřít s firmou Petr Heller s. r. o. Slabce 120, smlouvu o dílo
na realizaci projektu „Výstavní síň Městyse Pavlíkov“,
- pronajmout garáž v Tytrech za 6 000,- Kč/rok,
- v roce 2014 přispět na činnost organizací a spolků SDH
Pavlíkov, SDH Chlum, SDH Skřivaň, Sokol Skřivaň, MS Tytry, MS
Pavlíkov, Klubu žen Pavlíkov, Sportovnímu klubu Pavlíkov,
- aby se Městys Pavlíkov stal adopčním nájemcem hrobu Karla
Šimanovského na Olšanských hřbitovech v Praze,
- souhlasné prohlášení, kterým bude převedena budova
transformátoru na st. 223 do majetku ČEZ a. s.,
- neschválila odkoupení pozemků pod cestou podél Jalového
potoka. Důvodem tohoto rozhodnutí je vysoká cena těchto pozemků
434,-Kč/m2/, na které dosavadní majitel, Povodí Vltavy, trvá.

Zastupitelstvo městyse zasedalo ve dnech 11. 12. 2013 a 19. 2.
2014 a přijalo mimo jiná tato usnesení:

Přehled nejdůležitějších akcí plánovaných v roce 2014

-schválilo souhlasné prohlášení, kterým se ruší duplicitní
vlastnictví na parcele st.183/2,

Čistírna odpadních vod
v Pavlíkově. V současné
době je realizován projekt
„Intenzifikace
ČOV,“
jehož cílem je zvýšení
kapacity této čističky
zhruba
o
30%.
(Nedokončená
akce
z roku 2013, náklady
městyse v letošním roce
510.000,-Kč, spoluúčast

- schválilo OZV č. 1/2013, kterou se stanovují poplatky za likvidaci
TKO,
- schválilo demolici kůlny na dvoře OÚ, která byla ve špatném
technickém stavu,
- vzalo na vědomí informaci o intenzifikaci ČOV Pavlíkov. Práce
započnou v 4/2014,
- schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Rozhledna
v Pavlíkově“,
- schválilo smlouvu o vkladu majetku do Vodohospodářského
sdružení obcí Rakovnicka,
- schválilo termíny jednání zastupitelstva městyse takto: 19. 2. 2014,
16.4.2014, 18.6.2014, 10.9.2014, 12.11.2014
- schválilo uzavření smlouvy se Středočeským krajem na bezúplatný
převod pozemků pod stavbou chodníků do majetku městyse,
- schválilo směrnici pro zadávání veřejných zakázek. Hranice pro
zakázky malého rozsahu se posunula na 1 999 999,-Kč pro služby a
dodávky. Pro stavby činí nově 5 999 999,-Kč,
- schválilo zachovat dosavadní výši odměn neuvolněným členům
zastupitelstva /novelizované nařízení vlády umožňuje navýšení o cca
5% ,
- schválilo rozpočet na rok 2014 takto: příjmy 13 200 000,-Kč
výdaje 14 700 000,-Kč
zbývající rezerva na 2014 činí 2 600 000,-Kč,
- schválilo územní působnost MAS Rakovnicko, což umožňuje
občanským sdružením a podnikatelům požádat místní akční skupinu
Rakovnicko, o dotaci na svoje aktivity.

na nákladech má i VSOR.
Přestavba přízemí Úřadu městyse Pavlíkov na výstavní prostory
pro dílo a sbírku afrického umění Jiřího Anderleho. (Náklady
1.300.000,-Kč).
Rekonstrukce chodníku kolem Zabránského rybníka. (Náklady
1 100.000,-Kč, požádáno o dotaci, předpokládána výše dotace
999.000,-Kč).
Revitalizace Zabránského rybníka. (Náklady 1.410.000,-Kč
požádáno o dotaci, předpokládána výše dotace 986.000,-Kč).
Opravy a rekonstrukce místních komunikací, „Ovčárna,“
„Panelová cesta za KD Pavlíkov,“ „Chaloupky Skřivaň.“
Zařízení do školní kuchyně a výměna oken v budově ZŠ.
Doplnění veřejného osvětlení.
Údržba víceúčelového hřiště.
Publikace „Pavlíkov v proměnách času“

Oznámení a informace
Komunální odpad
Připomínáme, že splatnost místního poplatku za psy a tuhý
komunální odpad na rok 2014 byla 31. 3. 2014. Od 1. dubna nebude
svozová firma vyvážet popelnice s nevylepenou známkou pro rok
2014. Dále firma prosí občany, aby samolepící známky z minulých
let z popelnic odstranili. Usnadní to jejich zaměstnancům hledání
aktuálního značení. Na jednu domácnost se přiděluje jedna popelnice,
která je celoročně vyvážena každou středu. Firma už dodává pouze
plastové popelnice, proto buďte opatrní, zejména pokud do nich
dáváte popel. Stalo se, že už několik popelnic shořelo - v tom případě
si musíte zakoupit na své náklady jinou nádobu.
V loňském roce městys zavedl popelnice na BIO odpad, které
jsou vyváženy pouze v letní sezóně každé liché pondělí. Letos byl
vývoz popelnic zahájen 24. března a skončí před nástupem
podzimních mrazů. Upozorňujeme, že do těchto popelnic patří pouze
odpad rostlinného původu.
Dvakrát do roka, na jaře a na podzim bude proveden svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Rozpis jarního svozu je
následující:
Velkoobjemový odpad
Kontejnery na odpad o větším objemu (komunální odpad, který se
nevejde do popelnice) budou přistaveny
v sobotu 12. 4. 2014 a v neděli 13. 4. 2014
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 se uskuteční v sobotu 19. 4. 2014 podle následujícího časového
rozvrhu.
CHLUM -horní část 8.00 –
CHLUM – dolní část
– 8.25 hodin
RYŠÍN – dolní část
8.30 –
RYŠÍN – horní část
– 9.00 hodin
PAVLÍKOV
9.00 – 10.00 hodin u úřadu Městyse
SKŘIVAŇ
10.10 – 10.25 hodin
TYTRY
10.35 – 10.50 hodin

Informace o změnách obyvatelstva za rok 2013
Tabulka uvádí narozené a přistěhované občany, úmrtí a odstěhované
od 1.1. až 31. 12. 2013 v jednotlivých částech obce. Za rok 2013 bylo
našimi občany uzavřeno rekordních 13 sňatků a nebyl zaregistrován
ani jeden rozvod.
Část obce
Pavlíkov
Chlum
Ryšín
Skřivaň
Tytry
Celkem

Stav
k 1.1.2013
673
139
75
136
45
1068

Naroz.

Přístěh.

Umrtí

Odstěh.

7
2
0
1
0
10

13
1
0
4
0
18

9
2
1
0
0
12

16
2
1
5
0
24

Stěh.v
obci
1
-2
0
1
0
0

Stav
1.1.2014
669
136
73
137
45
1060

Volby do Evropského parlamentu
Prezident republiky je vyhlásil na pátek 23. 5. 2014 od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 24. 5. 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. V naší obci jsou
volební místnosti rozmístěny tak jako v minulých letech.

Kultura a sport
8.4. 2014, úterý, Cestovatelské večery: Sokotra, promítá Lukáš
Synek začátek v 19:00 hodin na Úřadu městyse Pavlíkov

Velikonoční prodejní výstava

12. 4. 2014, sobota, Klub žen Pavlíkov pořádá Velikonoční prodejní
výstavu, která se koná v budově Městyse Pavlíkov od 13:00 hod.
Můžete si zde zakoupit velikonoční dekorace nebo pečené cukroví,
posedět a ochutnat velikonoční menu. Každý návštěvník obdrží od
pořadatelek malý dárek. Vychutnejte si s námi atmosféru blížících se
velikonoc.
22.4.2014, úterý, Cestovatelské večery: Šestnáctitisícikilometrový
vejšlap, promítá Petr Hirsch, začátek v 19:00 hodin na Úřadu
městyse Pavlíkov
30. 4. 2014, středa, pálení čarodějnic. SDH Pavlíkov pořádá pálení
čarodějnic u altánu na Hůrce s hudebním doprovodem skupiny
PEPERMINT FOLK. Začátek v 18:00 hodin. Masky v podobě
čarodějnic jsou vítány.
6. 5. 2014, úterý, Cestovatelské večery: Madagaskar. Tento večer
bude promítat sám autor cestovatelských večerů pan Petr Novák,
který v loňském roce cestoval po Madagaskaru od 15. 10. do 30.
11. 2013. Začátek v 19:00 hodin na Úřadu městyse Pavlíkov.

1. 5. 2014, neděle - Pouť ve Skřivani.
11. 5. 2014, neděle od 15:00 hodin se koná koncert ke Dni matek
v Kulturním domu Pavlíkov.
31. 5. 2014, sobota, od 9:00 hodin Pavlíkovská plácaná. Turnaje se
můžou účastnit jen neregistrovaní hráči a minimální počet smíšeného
družstva je pět osob. Přihlášky přijímá pan Přemysl Pelc, tel.
737307156, startovné činí 500,-Kč za družstvo. Po ukončení turnaje
cca od 19:00 hodin bude na hřišti pod širým nebem taneční zábava.
K tanci i poslechu zahraje skupina Pepermint folk.
1. 6. 2014, neděle - Pouť v Pavlíkově. (Slavnostní otevření galerie J.
Anderleho.)
14. 6. 2014, Dětský den v Pavlíkově na Hůrce.

Výstava obrazů pana Zdenka Hermana – oleje
2009-2013
Ve vestibulu budovy
úřadu městyse můžete
zhlédnout další výstavu
prof.
pana
Zdeňka
Hermana
(vědecký
pracovník Akademie věd
ČR - Ústav fyzikální
chemie J. Heyrovského),
který od studentských let
modeluje a maluje. Je
autorem kopie sochy sv.
Isidora u Skřivaně a
u Všetat. Ve vestibulu úřadu městyse vystavoval již v roce 2007 a
2013. Žije v Praze a ve Skřivani.

Otevření galerie J. Anderleho v Pavlíkově

Výstava Italové na Rakovnicku

Na podzim roku 2013, jsme se při náhodném
telefonickém rozhovoru s Jiřím Anderlem
dozvěděli, že jeho výstava děl a afrického
umění v Pelleově vile v Praze 6, bude zřejmě
ukončena.
Na základě této informace zastupitelstvo
městyse rozhodlo, využít prázdné prostory
v přízemí úřadu a nabídnout je Jiřímu
Anderlemu k přemístění pražské sbírky do
Pavlíkova. Jiří Anderle nabídku s nadšením
přijal a po 10 letech opouští Pelleovu vilu a
vrací se do rodného Pavlíkova. Spolu
s vystavovaným dílem by se do nově otevřených prostor měly
přesunout i některé rozhlasové a televizní pořady, na kterých Jiří
Anderle spolupracuje.
Je zřejmé, že se jedná o počin, který zviditelní nejenom Pavlíkov, ale
celý region. Budou tak naplněna slova Jiřího Anderleho, který
v jednom rozhlasovém pořadu říká „ je třeba podpořit regiony, Praha je
napěchovaná uměním, ale v regionech je ho nedostatek“.
V současné době je výstavní prostor téměř hotov a předpokládáme, že
slavnostní otevření expozice proběhne 1. června 2014, kdy je
v Pavlíkově pouť.

V současné době můžou občané také v prostorách chodby úřadu
městyse shlédnout velmi zdařilou výstavu „Italové na Rakovnicku“,
kterou připravili p. Petr Cafourek se svou ženou. Původně měla u nás
na úřadě trvat do 4. 4. 2014, ale je prodloužena do konce měsíce
dubna. Výstava je zaměřena na období 1. světové války. Po vstupu
Itálie do války s Rakouskem bylo obyvatelstvo Přímoří a jižních
Tyrol donuceno opustit své domovy, protože na jejich území
probíhala fronta. Tito obyvatelé se dostali i do našeho kraje, přímo do
vesnic v okolí Rakovníka. Vystěhování z jejich rodných domů jim
zcela určitě zachránilo život. Postupem doby začala vznikat přátelství
s místními obyvateli, a tak když přišel konec války, leckteré loučení
bylo bolestivé. Někteří zde i zemřeli a domů se nikdy nevrátili. Pan
Cafourek navštívil některé potomky těchto Italů a říká, že vzpomínky
na pobyt v Čechách mají stále živé a předávají si je po generacích.

Už nyní Vás na návštěvu připravované expozice zveme.
Kniha J. Anderle - Láska za lásku

Kniha je věnována všem rozhlasovým posluchačům J. Anderleho, jeho
ženě paní Miladě Anderlové a všem, kteří obohatili dětství J.
Anderleho. Knihu vydal v loňském roce Radioservis, a.s. Praha jako
svoji 137. publikaci ve spolupráci s Českým rozhlasem. Textové
podklady čerpají z rozhlasového pořadu Láska za lásku. J. Anderle
děkuje za pomoc při dokončování této knihy mimo jiným i
pavlíkovskému spolužákovi a jednomu z posledních pamětníků starých
časů p. J. Vítovi. Knihu si můžete zakoupit i na Úřadu městyse
Pavlíkov za 300,-Kč.

Humanitární sbírka
Jako v minulých letech, tak i letos se naše obec zapojila do
humanitární sbírky ošacení, kterou od nás odváží Diakonie Broumov.
Občané mohou nosit veškeré textilní ošacení včetně obuvi, hraček
a domácích potřeb kromě elektroniky na úřad Městyse už nyní.
Sběr potrvá do 18. 4. 2014. Věci prosíme zabalit do igelitových
pytlů či krabic.
A co se stane s vámi odevzdaným použitým ošacením?
Zjednodušeně lze celý systém popsat tak, že z místa, kde jste své
obnošené oblečení, boty či domácí potřeby odevzdali, je všechen
materiál odvezen na nádraží, přeložen do vagónu a odeslán do
Broumova. V Broumově je vše uskladněno ve skladech a postupně
předáváno ke zpracování a dopravě tam, kde je ho potřeba.
Na zpracování sbírek se podílí cca 50 osob z okraje společnosti. Tito
lidé díky vám mají možnost pracovat v částečně chráněném prostředí.
Mnozí se tak připravují na vstup na otevřený trh práce a na návrat do
společnosti.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
V úterý 15. dubna 2014 (dopoledne od 9 do11 hodin, odpoledne
od 15 do 16 hodin) se koná zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Pavlíkov pro školní rok 2014/2015. Bližší informace získáte v MŠ
Pavlíkov.

Jarní zamyšlení
Přišlo jaro, na které jsme se všichni těšili, ale než se zazelenají trávou
příkopy a na stromech naroste listí, tak se nám všude ukáží prohřešky,
(odpad, který jsme tam my lidé zanechali – sám tam totiž nevyrostl. Už
spisovatel K. Čapek ve své pohádkové knize poučoval pejska a
kočičku, ať jsou pracovití, hodní a slušní. A tak i my prosím buďme
hodní na svou rodnou zem. Můžeme použít Motto: Prosím neničme si
odpadem, naši rodnou zem. Uklízejme odpadky i před svým domem
nebo zahrádkou. Tři sezónní zaměstnanci městyse, totiž opravdu
nemohou uklidit všechny prostory. Posekat, shrabat, zamést apod. na to
je Pavlíkov a jeho 4 vesnice velký prostor. Proto nebuďme lhostejní ke
svému nejbližšímu okolí. Nechoďme okolo s povzdechem, tady to ale
vypadá, protože někdy stačí velký vítr a zkáza je dokonaná. Po okolí se
povalují papíry a sáčky od brambůrek, které vylétaly z odpadkových
košů. Vychovávejme k úklidu i své děti! Nikomu nezaškodí pohyb
v podobě shýbnutí – pohyb je dokonce úplně všem prospěšný. Ať
potom při pohledu do okolí nás zahřeje u srdce pomyšlení – Tady je to
pěkné. Ať platí heslo písně skupiny Chinaski: Jaký si to uděláš, takový
to máš.
Za hezčí okolí se přimlouvá autorka článku D. Hůlová.

Prodej slepiček

Vyznamenání od prezidenta republiky
Zlaté záchranářské kříže dostali ve čtvrtek 27. 3. 2014 na Pražském
hradě od prezidenta Miloše Zemana hrdinové za záchranu životů.
Byli mezi nimi
profesionálové –
hasiči,
ale
i
šestiletá Nikolka
nebo
student
František (17).
František
z Pavlíkova oživil
tátu. Od prezidenta
dostal medaili a
dort. Jako ve zlém
snu si připadal
František, kterého vzbudila v noci máma, když zjistila, že její
manžel nedýchá a nejde probudit…. „Nezaváhal jsem ani okamžik
a začal s masáží srdce. Stáhl jsem tátu z postele, položil na zem a
pustil se do masáže srdce. Neměl jsem čas přemýšlet, co dělat, až
poslední půl minuty mě vystřídala mamka, než dorazila záchranka.“
Líčil dramatický boj František. „Sice jsem taťku zachránil, stále se
však nemůže pohybovat, pořád je na vozíku, ale snad se to zlepší,
už se to zlepšuje,“ říkal rozpačitě. Kromě ocenění předal
Františkovi prezident Zeman i dort k jeho osmnáctinám, které brzy
oslaví. „Nepřipadám si jako hrdina. Byl jsem celkem nervózní,
když mi přál prezident,“ popisoval nečekané překvapení.

Inzerce

Firma Dráb Červený Hrádek, opět prodává slepičky snáškových
plemen. Stáří slepiček 15-20. týdnů, cena 149 – 185 Kč/ ks podle stáří.
Prodej se uskuteční v sobotu 3. května a 28. června 2014 u pošty
v Pavlíkově ve 13 00 hodin.
Bližší informace na tel :728605840.

Zpravodaj Městyse Pavlíkov je registrován Ministerstvem kultury ČR pod
ev. č. MK ČR E 17381. Vydal Městys Pavlíkov dne 31. 3. 2014. Do
zpravodaje přispěli: M. Truxa, D. Hůlová, A. Svobodová, M. Pánek. Text
neprošel jazykovou úpravou. Pokud se chcete podílet na vydávání tohoto
zpravodaje, popř. vložit svůj příspěvek, spojte se s p. Alenou Svobodovou
(telefon 313533112 nebo mail: svobodova@pavlikov.cz

