PAVLÍKOVSKÁ
RADNICE

Informace z jednání rady a
zastupitelstva městyse
Rada městyse Pavlíkov přijala na svém
jednání 29. 9. 2014 mimo jiné tato usnesení:
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ADVENT
U kostela v Pavlíkově
30. listopadu 2014
Od 13:00 hod.

Přijďte si na chvíli odpočinout od předvánočního shonu a užít si
kouzlo adventu.

- Schválila zadat vypracování znaleckého posudku pro prodej části
pozemku KN 81/5 v k. ú. Pavlíkov.
- Schválila uzavřít se Správou CHKO Křivoklátsko dohodu o provedení
bezpečnostního, zdravotního a stabilizačního řezu korun stromů na
parcelách KN 773/1, 773/3, 790/1 v k.ú. Tytry. Díky této dohodě
získá městys finanční prostředky (135 000 Kč) na zajištění výše
uvedených prací.
- Schválila odpisový plán Základní a mateřské školy Pavlíkov.
-Uložila starostovi jednat s Povodím Vltavy o opravě břehu
Rakovnického potoka u č. p. 5 v Ryšíně.

Zastupitelstvo jednalo 10. 9. 2014 a přijalo
mimo jiné tato usnesení:
- Schválilo souhlasné prohlášení o parcele st. 194/ 2 v k.ú. Pavlíkov.
- Schválilo změnu č.2 územního plánu obce Pavlíkov.
- Schválilo smlouvu o vkladu majetku „Intenzifikace ĆOV Pavlíkov“ do
majetku Vodohospodářského sdružení obcí Rakovníka.
- Schválilo uzavřít dohodu s Obcí Panoší Újezd o změně hranice
katastrálního území v rámci KPÚ Panoší Újezd.
- Schválilo dohodu o změně smlouvy s Rakovníkem na odchyt
toulavých psů.
- Přijalo informaci o dokončení polních cest k Senecké hoře a podle
lesa. Cesty opravil na své náklady Pozemkový úřad. Po kolaudaci
budou cesty předány městysi.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Pavlíkov:
Celkový počet voličů: 885
Voleb se zúčastnilo: 449
Celkem platných hlasů: 3 448
Počet volených členů zastupitelstva: 9

2011
ČSSD:

Starostové a nezávislí:

1. Miroslav Pánek

213

2. Milan Skoupý
3. Jaroslav Jirásek
4. Jiří Pánek

168
135
99

5. Miroslav Macák
6. Luboš Gebhart
7. Rostislav Mates

219
194
188

8. Vlastimil Fiedler
9. Miroslav Seidl

117
78

Výběr akcí uskutečněných v minulém
volebním období

1. Miroslav Truxa
2. Vlastislav Gebhart
3. Michal Šarlingr
4. Bronislav Vávra

387
249
225
231

5. Jan Jančík

152

6. Jan Morda

252

7. Lukáš Polcar
8. Jan Hůla
9. Pavel Hekl

209
164
168

Dne 5.11 2014 se konalo ustavující
zasedání
zastupitelstva
městyse
Pavlíkov:
Volba starosty:
Zastupitelstvo městyse Pavlíkov po projednání zvolilo v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2, písmeno m) zákona o obcích počtem
hlasů 8 tajnou volbou starostou městyse Miroslava Truxu.
Volba místostarosty:
Zastupitelstvo městyse Pavlíkov po projednání zvolilo v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2, písmeno m) zákona o obcích počtem
hlasů 8 tajnou volbou místostarostou městyse Miroslava Pánka.
Zastupitelstvo obce ustanovilo následující výbory:
Finanční výbor- předseda- Bronislav Vávra
členové- Dana Holíková a František Gebhart
Kontrolní výbor- předseda- Jan Morda
členové- Luboš Geghart a Vlastislav Gebhart
Osadní výbor-Chlum, Ryšín – výbor není personálně obsazen
(zájemci o práci ve výboru jsou vítáni).

Prodloužení veřejného osvětlení Ryšín
Osvětlení víceúčelového hřiště Pavlíkov
Rozšíření veřejného osvětlení Chlum
Lesní technika – VIVID (traktor)
Oprava kapličky Ryšín
Revitalizace návesního rybníka Skřivaň
Propustek Tytry
Chodník ves Pavlíkov (chodníky v jižní části městyse)

Náklady
125 840,184 283,70 539,1 007 880,55 615,186 451,254 742,986 644,-

2012
Rekonstrukce kotelny a komína Úřad Pavlíkov
Výměna lamp podél hlavní silnice v Pavlíkově
Oprava vrat na zvoničce Tytry
Rozšíření veřejného osvětlení v Ryšíně
Oprava střechy na zvonici Skřivaň

820 713,831 220,275 883,111 970,297 000,-

2013
Výstavba chodníku Pavlíkov Zabrána (chodníky v severní části)
Oprava místní komunikace Pavlíkov Zabrána
Rekonstrukce budovy Úřadu městyse Pavlíkov
Oprava vrat zvonice Skřivaň
Oprava místních komunikací ve Skřivani (opravy po povodních)
Oprava místní komunikace v Ryšíně
Výstavba chodníku Pavlíkov střed (u autobusové zastávky)
Autobusová čekárna Pavlíkov u pošty

1 631 152,820 995,480 152,55 000,836 893,148 115,247 263,117 178,-

2014
Oprava polní cesty k vodojemu Pavlíkov (městys hradil cca 60m
opravy komunikace – zbytek oprav hradil Pozemkový úřad)
Vydláždění dvora u Úřadu městyse Pavlíkov
Galerie Anderle
Zvýšení kapacity ČOV (intenzifikace)
Výstavba chodníku kolem Zabránského rybníka Pavlíkov
Rozšíření veřejného osvětlení v Chlumu
Rozšíření veřejného osvětlení v Pavlíkově u vepřína

169 442,97 395,1 303 919,889 465,1 086 963,126 685,60 878,-

ADVENT V PAVLÍKOVĚ
poděkování organizátorům vánočního trhu
Rok s rokem se sešel a je tu další vánoční trh, kterým v Pavlíkově
tradičně zahajujeme období adventu. Už potřinácté si členky kulturní
komise městyse, Klub žen a učitelé a učitelky Základní a mateřské
školy najdou v předvánočním shonu čas a připraví pro své
spoluobčany příjemné odpoledne.
Paní učitelky budou mít plné ruce práce s kočírováním dráčat, aby je
u vánočního stromku proměnily v kouzelné sněhuláčky, pastýřky
s ovečkami či jiná vánoční stvoření. Těžkým úkolem bude také výběr
vhodných básniček a písniček tak, aby se neopakovaly ty z minulých
let.
Pavlíkovské ženy si po celodenním shonu ještě najdou čas
nazkoušet koledy, vyrobit vánoční předměty, připravovat si kostýmy
atd. Do tohoto kolotoče často zapojí i členy svých rodin. Tím pro ně
ale práce nekončí, v den D totiž musí připravit stánky, vyložit v nich
vlastnoručně vyrobené předměty, které budou prodávat a na závěr
trhu je čeká vystoupení s pásmem koled u vánočního stromku. Když
my ostatní, zahřátí svařeným vínem s příjemným pocitem
odcházíme, ony notně vymrzlé začnou uklízet a hodnotit celou akci.
Slušelo by se všem pořadatelům poděkovat jmenovitě, ale je jich
tolik, že bychom na někoho mohli zapomenout, což by nás velmi
mrzelo. Proto tak činíme tímto krátkým článkem. Ještě jednou velmi
děkujeme.
Vám všem patří velký dík a obdiv (vydržte, jste úžasné).

Výtěžek z prodeje každoročně obdrží místní škola.
Určitě je mezi námi spousta dalších šikovných rukou, které dokáží
vyrobit různé maličkosti, které by obohatily vánoční trh.
Výrobky doneste na úřad městyse v pátek 28. 11. 2014 od 16.00 hod
do 18:00 hod.
Za pomoc předem děkujeme.

Lampionový průvod
V podvečer 6.11.2014 prošel
Pavlíkovem lampionový průvod plný
malých i velkých strašidel.

Koncert „VÁŠEŇ BAROKA“
24. 9. 2014 se v Galerii Anderle konal koncert „VÁŠEŇ BAROKA“.
Souznění dvou královských nástrojů, houslí Jaroslav Šonský a
cembala Gesine Tiefuhr, spolu s obrazy J. Anderleho, vytvořilo
nezapomenutelný kulturní zážitek.
Koncert si poslechlo 65 návštěvníků, kteří umělce obdařili nadšeným
potleskem.

SK Pavlíkov pomáhá druhým
Výbor SK Pavlíkov vyhlašuje sbírku na pomoc postižené nebo
handicapované osobě, kterou v těchto dnech právě vybíráme.
Pokud se budete chtít také zúčastnit této akce, sbírejte s námi
plastová a kovová víčka.
Plast: z PET lahví, tetrapaků, olejů, mlék, z kinder vajíček,
aviváží, Nutridrinků, uzávěry od kávy, ze sprejů, přepravky na
zeleninu a ovoce, odměrky, krycí víčka ze sudů.
Kov: Plechová víčka od piv, kečupů, zavařenin, limonád.

Sběrná místa: Ráj kutilů u Bobra, Palivo Pavlíkov, hřiště SK
Pavlíkov a Úřad městyse Pavlíkov.
Jestliže víte o osobě z vašeho okolí, které by tato sbírka pomohla
v nákladné léčbě onemocnění, napište nám o ní.
Kontakt: Michal Šarlingr, 20721 Pavlíkov 194, tel.
607 684 893, sarlingr@palivopavlikov.cz
Sbírka bude probíhat do 31.5.2015
Vybraná částka bude předána osobně při volejbalovém turnaji
6.6.2015. Můžete přispět i finanční částkou a to na účet 19540027319/0800, var symbol 111.
Více informací poskytneme na výše uvedeném kontaktu.
Předem děkujeme všem, kteří se této pomoci zúčastní.

Galerie Anderle v Pavlíkově
15. listopadu 2014 od 15:00 hod

Setkání s třemi českými hlavami
Pan Jiří Anderle si vybral pro natáčení nového CD
Pavlíkovskou galerii, kam si pozval tři české hlavy. A kdo
vlastně jsou? Pana Anderleho, jistě představovat
nemusíme, takže k jeho hostům.
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
- Internista, onkolog, hematolog
V roce 1961 vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK
v Praze. 1988 jmenován profesorem. V letech 1990 – 2007
přednostou I. interní kliniky 1. LF UK a VFN.
Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
- Lékař, chirurg
Zakladatel dětské onkologie v Československu.
Roku 1955 vystudoval také fakultu UK v Praze. Od 1964
se specializoval na dětskou onkologii. 1978 nastoupil do
Fakultní nemocnice v Motole, kde setrval celý svůj
profesní život.
Prof. Ing. Rudolf Zahradník DrSC., dr.h.c.mult.
- fyzikální chemik
1952 vystudoval Vysokou školu chemicko – technologickou
v Praze a od roku 1961 pracoval v Ústavu fyzikální chemie
a elektrochemie Jaroslava Heyrovského. Je autorem
mnoha odborných článků a knih.
Všichni pánové obdrželi řadu významných ocenění.
Příjemné prostředí nám pomůže vytvořit
Prof. Václav Bernášek - violončelista
Vyučuje na Hudební fakultě AMU v Praze obor Komorní
hra a se svými studenty nám zpříjemní posezení hudebním
doprovodem. A na jaké téma tyto „tři hlavy“ budou hovořit?
To se musíme nechat překvapit, ale věříme, že spojení umění, vědy
a medicíny bude velice zajímavé.
S ohledem na omezený počet sedadel, je třeba si rezervovat
místa na Úřadě městyse Pavlíkov tel. 313 533 775

Na co se připravit
Nadace Milady a Jiřího Anderleových a Městys Pavlíkov
si vás dovolují pozvat
na

Setkání s třemi českými hlavami
V Galerii Anderle

sobota 15. listopadu 2014
od 15:00 hod.

Poslední leč v Chlumu
MS Háj Všetaty pořádá
taneční zábavu v KD Chlum

sobota 22. listopadu
od 20:00 hod.
hudba Kastelán, vstupné 80,-Kč
pasování na myslivce

Advent
u kostela v parku

neděle 30. listopadu 2014
od 13:00 hod.
HRADNÍ DUO
Výstava betlémů - Vánoční jarmark
Adventní program dětí MŠ, ZŠ, klubu žen Pavlíkov
a dětský folklorní soubor Borůvky.
Rozsvícení vánočního stromu

Mikulášská
v KD Pavlíkov

sobota 6. prosince 2014
od 16:00 hod.
dětské disko
pořadem provedou Bára a Jiří Ladrovi

Ohňostroj s novoročním
přípitkem
u kostela v parku

středa 31. prosince 2014 od
17:00 hod.
všechny srdečně zve Městys
Pavlíkov

2015
10. 1. 2015 Květinový bál v KD Pavlíkov
31. 1. 2015 Hasičský bál v KD Chlum
21. 2. 2015 Sportovní karneval v KD Pavlíkov
21. 3. 2015 Myslivecký ples v KD Pavlíkov

Hodně štěstí, neboť je
krásné,
hodně zdraví, neboť je
vzácné,
hodně lásky, neboť je jí
málo
a všechno další, co by za
to stálo.
Vám přeje Městys Pavlíkov.
Kontejner na ošacení.
U prodejny Jednoty Pavlíkov (COOP) byl nově umístěn kontejner na
sběr nepotřebného textilu. Do kontejneru vkládejte ošacení zabalené.

Pavlíkovskou Radnici i jiné aktuality je možno obdržet i v elektronické
podobě. Stačí se zaregistrovat na internetových stránkách
www.pavlikov.cz.
Máte-li příspěvek nebo téma do další Pavlíkovské Radnice,
volejte tel. 313 533 775, SMS 603 113 072, nebo osobně navštivte
Úřad městyse Pavlíkov.
Zpravodaj Městyse Pavlíkov je registrován Ministerstvem kultury ČR pod ev. č.
MK ČR E 17381. Vydal Městys Pavlíkov dne 10. 11. 2014. Do zpravodaje
přispěli: M. Truxa, M. Pánek, R. Fiedlerová. Text neprošel jazykovou úpravou.

