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Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře

Informace z jednání zastupitelstva Městyse Pavlíkov.
Zastupitelstvo zasedalo 25. 3. 2015, 29. 4. 2015, 11. 5. 2015, 27. 5. 2015 a na
svých jednáních přijalo, mimo jiné, tato usnesení:

-Schválilo: rozpočtová opatření k příjmu dotací na povodně (564 568,70
Kč), na mzdy VPP pro 5 pracovníků na 8 měsíců (420 000,-Kč), zavedení
položky pro bezúročné půjčky občanům Chlumu na vodovodní přípojky (50
000,-Kč), na opravu pravého pruhu silnice při chodníku u rybníka (200
000-,Kč) a na instalaci kamer u školy na návsi (75 000,-Kč).
-Schválilo pronájem prostor v budově č. p. 58 v Pavlíkově, pozemku
parcelní číslo 2481/17 v k.ú. Pavlíkov a část pozemku parcelní číslo 107/2
v k.ú. Pavlíkov .
-Schválilo souhlasné prohlášení, kterým se ruší duplicitní vlastnictví u
pozemků parcelní číslo
1680/36 a 195/2 v k.ú. Pavlíkov.
-Schválilo uzavřít smlouvu na opravu místní komunikace s firmou Froněk
s.r.o.
-Schválilo podat žádost o dotaci na projekt „Oprava místní komunikace v
Pavlíkově“ a na projekt „Výstavba vodovodu Chlum III. Etapa.“
-Schválilo závěrečný účet a účetní uzávěrku za rok 2014.
-Neschválilo výkup pozemků na komunikaci v Dolním Ryšíně s tím, že
oprava bude odložena až do doby, kdy se podaří vykoupit pozemky na celé
komunikaci.
-Schválilo uzavřít nájemní smlouvu na pronájem KD Chlum.
-Schválilo zadat revitalizaci Zábranského rybníka firmě M Build s. r. o. z
Písku .
-Schválilo prodej pozemku parcelní číslo 81/8 v k.ú. Pavlíkov.
-Schválilo odprodej použitých panelů.

Svoz nebezpečného odpadu a zpětného odběru
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Odpady svážené prostřednictvím mobilního svozu
Nebezpečné odpady:
-znečištěné obaly - prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů,
lepidel, maziv, olejů apod.
-odpadní barvy - zbytky barev, laků, lepidel, těsnících
materiálů
-absorbční činidla - čistící tkaniny, znečištěné ochranné
oděvy a rukavice, znečištěné hadry
-motorové a ostatní oleje
-olejové filtry

Pneumatiky:
- osobní, nákladní, traktorové

Použité elektrozařízení:
-malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky,
pily, vrtačky aj.
TV, monitory, počítače,
fotoaparáty, přehrávače aj.

tiskárny,

faxy,

telefony,

- velké spotřebiče - pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné
trouby, el. sporáky,
- chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace,
vinotéky

Ostatní:
zářivky - trubickové, výbojky, úsporné zářivky
Olověné akumulátory

NE - běžné , reflektorové a halogenové žárovky
Vše ostatní patří do velkoobjemového odpadu

NENAKLÁDAT
/pneumatiky jiné než z hora uvedené, duše, tvrdé plasty,
staré oblečení, koberce,lina apod./

Prosíme občany, aby do kontejnerů na železo, které
jsou rozmístěny v obci neukládali nebezpečný odpad / viz
uvedeno výše/, plasty a ostatní tříděný odpad.

Ze sportu:
Pro informaci sportovním příznivcům uvádíme:
pořadí mužstev SK Pavlíkov roční 2014 - 2015
SK Pavlíkov ženy - Divize žen sk. A
SK Pavlíkov muži - Okresní přebor dorost - Okresní přebor dorost - Okresní pohár st. žáci - 1. A. třída
ml. žáci - Okresní přebor ml.žáci - Okresní pohár -

2. místo
12. místo
3. místo
1. místo
8. místo
4. místo
2. místo

Pavlíkovská plácaná
V sobotu 6. 6. 2015 proběhl další ročník Pavlíkovské plácané. Počasí
nám tentokrát přálo, sluníčko hřálo už od rána. Na hřišti se sešlo 24 týmů.
Turnaj vyhrálo družstvo s názvem Mimoňové, druzí byli Vosy Jesenice a
třetí tým s názvem VCG.Turnaj vyvrcholil předáním sbírky Tomášovi Galo
(psali jsme o něm v minulé Radnici) z Malinové. Celkem byla předána
částka 22 872,- Kč. SK Pavlíkov věnoval veškerý výtěžek z turnaje a
současně probíhala sbírka na hřišti mezi hráči. Také se vybíralo během
fotbalových utkání, během sportovního plesu a měli jste možnost pomoci
sběrem víček.
SK Pavlíkov děkuje všem, kteří se sbírky zúčastnili a zároveň
upozorňujeme, že víčka sbíráme dál.
Za výbor SK Michal Šarlingr

SK Pavlíkov ženy

V soutěžním ročníku 2014/2015 se hráčky Pavlíkov umístily na
krásném druhém místě Divize skupiny „A“. Touto cestou chceme poděkovat
všem našim fanouškům a lidem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují.
V následujícím soutěžním ročníku přichází několik změn. Ta největší je
samotný název našeho družstva. Z důvodu úzkého hráčského kádru
budeme hrát pod názvem FK Rakovník „B“. Vše ostatní zůstává jako
v minulých letech. Věříme, že nám i nadále zachováte svoji přízeň. Ještě
jednou děkujeme a rádi Vás na našich zápasech uvidíme.
Za družstvo žen M. Macák

Ohlédnutí:

- akce, které jsou za námi:
30. 4. 2015 Pálení čarodějnic s programem pro děti
2. 5. 2015 Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře. Po
otevření rozhledny proběhla v galerii beseda s Jiřím
Anderlem.
23. 5. 2015 Vítání občánku v galerii
13. 6. 2015 Pohádkový les

Připravované akce
Drakiáda 3. 10.2015
Poslední drapák 10. 10. 2015
Pouťová zábava Chlum - Ryšín- . pozvánka přiložena
Oslava 130 let založení sboru SDH Chlum - Ryšín- pozvánka
přiložena

Posvícení
Pavlíkov :

19. 9. 2015
21. 9. 2015

Posvícení

Chlum, Ryšín, Skřivaň:

foto z vítání občánků:

10. 10. 2015
12. 10. 2015

posvícenská zábava
Pěkná hodinka
posvícenská zábava
Pěkná hodinka

Upozornění

Naše školka

Počasí tomu příliš nenasvědčuje, ale před dětmi jsou školní prázdniny a
před dospělými zasloužená dovolená. Konec školního roku je také čas
ohlédnout se za uplynulými pracovními měsíci. Každodenní práce ve škole
se odvíjí od pevně stanovených školních a třídních programů, ale veřejnost
vnímá školu podle vnějších ukazatelů. Cíle a úkoly jsme s dětmi splnili a
myslím, že i na veřejnosti jsme naši školu prezentovali úspěšně.
Je určitě čím se pochlubit a za co poděkovat našim dětem, všem
zaměstnancům, ale také rodičům dětí.
Podzimní společný projekt MŠ a ZŠ na téma “les” zakončil strašidelný
průvod obcí, kterého se zúčastnila téměř stovka dětí z okolních obcí i
Rakovníka. Tradiční Advent v Pavlíkově už je téměř samozřejmostí a
vystoupení našich dětí s vánočním programem k němu neodmyslitelně
patří. Celý rok v rámci projektu “Celé Česko čte” přibližujeme i těm
nejmenším literaturu a krásu mluveného slova prostředictvím četby a
divadelních představení ve školce, v Rakovníku, ale také na Kladně. Protože
se snažíme o zachování některých tradic života na vesnici, organizujeme
Tříkrálovou koledu, vynášení Morany a letos jsme ve společném programu
pro děti celé školy zorganizovali tzv. “Odemykání zahrady” - byl to týden
soutěží pro děti a jejich rodiče a vyvrcholil neskutečné krásným symbolem sledováním zatmění slunce. Spolupracujeme s policií ČR, zdravotnickou
organizací v Rakovníku a druhý rok s lidovým souborem Borůvky. Loni i
letos jsme se zůčastnili folklorního festiválku s dětskými lidovými hrami a
tanečním vystoupením Královničky, jehož původ sahá hluboko do historie.
Tady je místo poděkovat dětem základní školy, které se nestyděly vystoupit
s malými dětmi ze školky a pomohly nám vytvořit početnější a kvalitnější
sestavu pro veřejné vystoupení. Vedeme děti ke vztahu k místu kde se
narodily, kde žijí a tak jsme nemohli chybět při návštěvě Galerie J.A., nebo
při výstupu na pavlíkovskou rozhlednu.
Dalších uskutečněných akcí je dlouhá řada, ale co nás čeká?
Během prázdnin se bude ve školce malovat, položíme nové koberce a
připravíme pro děti upravené prostředí tak, aby se jim další školní rok
začínal co nejpříjemněji.
Dětem a rodičům přejeme krásné léto a hodně sluníčka.
Z.Skoupá, MŠ Pavlíkov

foto ze školky

Knihovna Pavlíkov

Zvu všechny čtenáře do knihovny Pavlíkov. Přijďte si vybrat čtení na
dovolenou a prázdniny. Všechny tituly půjčené ze Středočeské vědecké
knihovny Kladno jsou uvedeny www. pavlikov.cz (v oddílu knihovny).
Přijďte zaregistrovat do knihovny své děti - určitě si vyberou knížky,
všechny nemůžete mít ve Vaší knihovničce. Půjčovné na celý rok činí 20,Kč.

Tvořivá dílna :“Hrajeme si v knihovně.“

Od srpna každé poslední úterý v měsíci bude v knihovně Pavlíkov od
hod.“Tvoření a čtení pro děti.“ Přijďte si vlastnoručně vyrobit malý
výrobek a strávit cca 1 hodinu odpoledne ve společnosti pohádek, písniček
a informací.
Termíny setkání: 25. 8., 29. 9., 27. 10., 24. 11. 2015.
17.00

Těšíme se na Vás
Hůlová Dana knihovnice

Ženy Pavlíkov

Milé ženy, dívky, dámy! Přijďte někdy řádit s námi!
Hlásím za klub žen, že všechny avizované akce z minulé radnice se opravdu
uskutečnily.
Výlet do Německa přinesl mnohá překvapení. Nejedna Popelka z našeho
autobusu měla nožku tak malou, že od letoška bude střevíček na zámeckém
schodišti v Moritzburgu zmenšen o několik čísel. Ve starobylé Míšni se
nikdo neztratil, počasí nám přálo, a tak se dá říci, že výlet dopadl na
jedničku.
Fantom opery v GOJA Music Hall dne 18.6.2015 byl asi na jevišti plně
vytížen, takže se v nočních hodinách vrátil zpět plný počet osob ženského
pohlaví. A že nás bylo! Divím se mu, že mu žádná z nás nepadla do oka. Kdo
nebyl, může litovat!
A kdo nebyl v pátek 26.6. na grilování pořádaném naším klubem, toho
zase nelitujeme my.
Grilované masíčko, k tomu víno, pivíčko. Vše vyrobeno a servírováno
objednanou firmou.
Krásný teplý večer – co víc jsme si mohly přát. Také jsme se k domovům
vracely v pozdních hodinách a s kým? No přeci s dobrou náladou!
Všechny zdravím a ráda v našem klubu uvítám i nové tváře. Scházíme se
1. úterý v měsíci na obecním úřadě od 18 hod, ale teď máme prázdniny, tak
ahoj v září.
za ženy Jana Kapounová

Nově otevřeno:

Květiny Luboš Gebhart - Pavlíkov č. p. 58
V naší prodejně Vám rádi nabídneme venkovní květiny všeho
druhu (dle ročního období), byliny, sadbu, okrasné stromky a jiné
- dle přání. Nově také prodáváme stáčená sudová vína do PET
lahví (cena 1 litru = 60,- Kč). V nabídce jsou : Modrý Portugal suché; Pálava - polosladké; Rulandské šedé - suché; Veltlínské
zelené - suché.
V průběhu roku Vám také nebéídneme na uskladnění brambory,
cibuli a jiné zahr. produkty. V prosinci budou v prodeji vánoční
stromky, které si můžete předem rezervovat na prodejně nebo
telefonicky.
Prodejní doba: PO - PÁ
SO
Tel. kontakt: 725 904 204

15.00 hod. - 18.00 hod
9.00 hod- 12.00 hod.

V obchůdku galanterie u p. Jany Šarlingrové je stále možné
nakupovat galanterní zboží, některé druhy látek a stále příjímá
drobné opravy a úpravy oděvů.
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