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Další dokončená akce
Revitalizace malé vodní nádrže Pavlíkov - Zábranský rybník
Projekt, realizovaný v roce 2015, byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro
regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí.
V rámci realizace projektu byl odstraněn sediment ze dna nádrže, vytvořeny tůň a ostrůvek,
vybudován zpevněný sjezd do nádrže a nové výpustní zařízení, bylo vyčištěno odtokové koryto,
zrekonstruiovány stabilizační prahy a doplněno keřové patro lemu břehu. Cílem projektu je
zachovat retenční funkci nádrže a umožnit rozvoj biodiverzity a životního prostoru, které nádrž
skýtá vodním živočichům a rostlinám.
Celkové uznatelné náklady na akci činily 872 324 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie
567 011 Kč (65%), příspěvek SFŽP ČR 43 616 Kč (5%) a příspěvek městyse Pavlíkov 261 697 Kč
(30%).

Informace z jednání zastupitelstva, která se konala ve
dnech 27. 1. 2016 a 24. 2. 2016
Zastupitelstvo městyse se na jednání 27. 1. 2016 usneslo :
Odprodat pozemek KN 353/5 v k. ú. Pavlíkov o výměře 1 461,-m2 za cenu
nejméně 657 450,- Kč.
Na základě proběhlého výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na realizaci
projektu „Revitalizace centrální části městyse Pavlíkov“, s firmou Froněk spol.
s. r. o..
Podat žádost o dotaci na projekt „Revitalizace centrální části městyse
Pavlíkov“.
Ponechat odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné výši jako v
minulých letech.
V důsledku problémů s pitnou vodou na Skřivani, uvolnit 300 000,-Kč na
opravu stávající sítě, nalezení nových zdrojů a jejich napojení do stávajícího
systému. Dále zastupitelstvo rozhodlo zvýšit cenu vodného na Skřivani na 30,Kč/m3.
Schválit aktualizaci strategie rozvoje Městyse Pavlíkov.
Na jednání 24. 2. 2016 se zastupitelstvo usneslo:
Vložit majetek (část kanalizace položené v roce 2015) v ceně 532 000,- do
Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka .
Uspořádat výběrové řízení na nákladní vůz ( náhrada za AVII) IVECO DAILY
72C17
s nosičem na 5t.
Schválit rozpočet na rok 2016
příjmy : 16 300 000,-Kč
výdaje : 19 600 000,-Kč
rozdíl : 3 300 000,-Kč bude pokryt z rezervy minulých let
zůstane rezerva : 3 090 000,-Kč
Schválit aktualizovaný požární řád Městyse Pavlíkov.

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 je naplánována realizace celé
řady projektů, které se nacházejí v různém stadiu rozpracovanosti a některé
se teprve připravují.
Mezi rozsáhlejší projekty patří:
- Revitalizace centrální části městyse Pavlíkov – Realizace tohoto projektu
byla zahájena 3. 3. 2016. Jeho cílem je vyřešit parkovací místa, chodníky,
bezpečné přechody, záliv pro autobus a čekárnu před budovou úřadu a
celkovou úpravu centra obce.
- Rozšíření komunikace v Ovčárně
- Revitalizace rybníka v Chlumu
- Dokončení vystrojení vrtu na Skřivani u SOKOLOVNY
- Posílení vodního zdroje pro vodovod na Skřivani
- Obnova strojního parku HVČ
- Oprava požární zbrojnice Tytry (Dveře, okna, tarasu)
- Výměna oken v Kulturních domech Pavlíkov a Chlum
- Předláždění starých chodníků v Pavlíkově
- Výsadba zeleně podél cesty k rozhledně
- Přípojka NN k altánu na Hůrce
- V ZŠ Pavlíkov - dokončení výměny oken, nákup sporáku, realizace altánu,
oprava světel
Kromě uvedených akcí je plánována celá řada drobných akcí např. : Vydání
publikace o zajímavostech v Pavlíkově a jeho okolí, publikace o Chlumu,
instalace informativní tabule u Zabránského rybníka, nákup nové kopírky pro
potřeby úřadu, úprava vchodu do Jednoty, nový rozhlasový vysílač pro úřad,
zajištění výzbroje a výstroje pro SDH Skřivaň a Tytry, zajištění pasportů
rybníků, oprava požární AVIE atd.

ZŠ a MŠ Pavlíkov, okres Rakovník

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
Ve středu 30.března 2016
se koná zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v
MŠ Pavlíkov
pro školní rok 2016/2017
v době od 9 do 12 hodin
Rodiče dětí si s sebou přinesou OP, rodný list dítěte a
přihlášku do MŠ
Podle Vyhlášky jsou přijímány děti ve věku zpravidla od tří do
šesti let

Přihlášku a další potřebnou dokumentaci si v MŠ
vyzvedněte
v týdnu od 14. do 18.3. od 7 do 10 hodin
V Pavlíkově 01.02.2016

řed. školy

Mgr. Petr Šiler

Připravované akce
12. 3. 2016 sobota - BRUTUS Pyžanový ples začátek 21.00 hod - sál KD
30. 4. 2016 sobota - Pálení čarodejnic - areál Hůrka
7. 5. 2016 sobota - Koncert ke Dni matek- hudba Doubravanka- sál KD
Pavlíkov, začátek v 15.00 hod.
18. 6. 2016 sobota - Pohádkový les. Začátek 14. 00 hod. - areál Hůrka
Spolek žen Pavlíkov Vás zve:
19. 3. 2016 od 13.00 na velikonoční prodejní výstavu s občerstvením.
Připomeneme si nejkrásnější svátky jara.

23. 4. 2014 na výlet - Navštívíme Míšenskou porcelánovou manufakturu.
Prohlédneme si renesanční městečko Torgau, zámek Hartenfels a zámecký
kostel. Odjezd 5.45 hod. od úřadu městyse. Cena pro nečlenky 550,-Kč.
Přihlášky přijímá p. Eva Jirásková - železářství U Bobra.
Spolek žen stále provozuje miniantikvariát. Vyberte si knihu. V čekárně
lékařky v budově městyse stále funguje miniantikvariát, kde si můžete vybrat
za symbolickou cenu 5,- Kč knihu.

Cestovatelské večery
15.březen Bob Stupka - Patagonie - země na konci světa - HotelBus
29.březen Doc. Mudr. Rastislav Maďar Ph.D. - Pomáháme v Malawi
5.duben Tomáš Kubeš - Srdce Afriky
19.duben Rudolf Krautschneider - Plavby do polárních moří

Knihovna Pavlíkov
Zvu občany k návštěvě knihovny i v roce 2016. Otevřeno je pondělí 15.30 - 17.30
hod. Půjčovné na celý rok 20,- Kč.
Všechny novinky knih najdete na stránkách městyse Pavlíkov v oddílu
knihovny, nebo na veřejné tabuli umístěné na budově městyse Pavlíkov.
Tvoření a čtení pro děti v knihovně Pavlíkov pokračuje i v roce 2016
Poplatek na tvoření je 20,- Kč na celý rok.
TERMÍNY TVOŘENÍ:
25.2. 2016, 29. 3. 2016, 26. 4. 2016, 21. 5. 2016, 28. 6. 2016

Ve vestibulu úřadu městyse je možné prohlédnout výstavu fotografií Zdeňka
Radvana a Zdeňka Ledviny.
Zdeněk Ledvina narozen v druhé polovině minulého století v Plzni.
Automechanik, absolvent PFŠ v Praze. Fotografuje už léta. Cestuje po Evropě.
Žije v Rakovníku.
Zdeněk Radvan narozen v první polovině minulého století v Písku. Absolvent
keramické školy v Bechyni. Fotografuje už léta. K cestování mu stačí Evropa a
občas Afrika. Žije v Rakovníku.

Svoz velkoobjemového odpadu proběhne
26. - 27. března 2016
Svoz nebezpečného odpadu a zpětného odběru proběhne
26. března 2016
Chlum
Ryšín
Pavlíkov
Skřivaň
Tytry

8.00 - 8.25
8.30 - 9.00
9.00 - 10.00
10.10 - 10.25
10.35- 10.50

Diakonie Broumov bude opět pořádat svoz humanitární sbírky. Darovat
můžete oblečení, lůžkoviny, drobné elektrické spotřebiče, nepoškozené
domácí potřeby, drobné el. spotřebiče, hračky, obuv-svázané páry. Věci prosí
zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.
Sběrné místo: úřad městyse, věci je možné nosit nejpozději do 23. 5. 2016.

Rozlosování fotbal JARO 2016
II.TŘÍDA
So. Janov - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - ČL Kolešovice
Ol. Rakovník - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - SK Lišany
FK Hředle - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - FC Jesenice
FC 05 Zavidov - SK Pavlíkov
SK Rakovník B - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - Sp. Lužná
FC PO Olešná - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - SK Senomaty
FK Kněževes - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - SK Lány
OP DOROSTU
FK Kněževes - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - VOLNO
TJ Čistá - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - FC Jesenice
Sp. Řevničov - SK Pavlíkov
OKRESNÍ POHÁR DOROSTU
FC Jesenice - SK Pavlíkov
Sp. Řevničov - SK Pavlíkov
VOLNO - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - TJ Čistá
FK Kněževes - SK Pavlíkov
OP MLADŠÍCH ŽÁKŮ
VOLNO - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - SK Senomaty
Tn. Rakovník - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - FK Hředle
SK Rakovník - SK Pavlíkov
FC PO Olešná - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - ČL Kolešovice

SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO

26.3.2016
2.4.2016
9.4.2016
16.4.2016
23.4.2016
30.4.2016
8.5.2016
14.5.2016
21.5.2016
28.5.2016
4.6.2016
11.6.2016
18.6.2016

15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

SO

9.4.2016

10:00

SO
NE
NE

23.4.2016
1.5.2016
8.5.2016

10:00
10:00
9:30

NE
NE

15.5.2016
22.5.2016

10:00
9:30

NE
SO

5.6.2016
11.6.2016

10:00
10:00

NE

17.4.2016
dohoda
1.5.2016
8.5.2016
15.5.2016
22.5.2016

12:30

NE
NE
NE
NE

12:30
10:00
10:00
12:30

OKRESNÍ POHÁR MLADŠÍCH ŽÁKŮ SKUPINA A
VOLNO - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - Tn. Rakovník
NE
SK Rakovník - SK Pavlíkov
NE

5.6.2016
12.6.2016

12:30
10:00

I. A TŘÍDA ŽÁKŮ SKUPINY A
SK Kročehlavy - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - TJ Slovan Kladno
MFK Dobříš - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - Český Lev Union Beroun
Sokol Nové Strašecí - SK Pavlíkov
SK Rakovník - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - FK Králův Dvůr
SK Slaný - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - Baník Švermov
Sokol Červený Újezd - SK Pavlíkov
SK Pavlíkov - Sokol Hostouň

SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO

26.3.2016
2.4.2016
9.4.2016
16.4.2016
23.4.2016
1.5.2016
7.5.2016
14.5.2016
21.5.2016
29.5.2016
4.6.2016

10:00
10:00
10:15
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

DIVIZE A ŽENY ČECHY
SK Horní Bříza - FK Rakovník B
FK Rakovník B - TJ Sokol Chyše
TJ Sokol Brozany - FK Rakovník B
FK Rakovník B - SK Baník Libušín
FK Postoloprty - FK Rakovník B
FK Rakovník B - FK Hvězda Cheb
FK Rakovník B - Volno
TJ Baník Souš - FK Rakovník B
FK Rakovník B - FK Kostomlaty p.M
TJ Spartak Dubice - FK Rakovník B

NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
SO
NE
NE

20.3.2016
27.3.2016
2.4.2016
10.4.2016
16.4.2016
24.4.2016
1.5.2016
7.5.2016
15.5.2016
29.5.2016

12.00
14:30
16:30
14:30
13.30
14:30
17:00
14:30
13:00

Láska za lásku se vrací k posluchačům
Dnes, po osmnáctiletém vysílání pořadu Láska za lásku, se ptám, co mě
přimělo k tomu, abych si v ateliéru nainstaloval mikrofon s nahrávacím
zařízením. Byla to touha slovy vykreslit ten starý mizející svět, který jsem od
dětství maloval? Byla to láska k té skříňce s barevnými světýlky zvané rádio,
která nám zkrášlovala život, protože nás obdarovávalo dramaty o zlu, dobru,
lásce , nenávisti, ale i poezií a vrcholnými díly klasické hudby, a v temných
padesátých letech nám prozářila život jazzem? Jsme rozhlasová generace, od
světa jsme byli odříznuti železnou oponou. Rozhlasové vlny jí ale pronikaly.
Poslech rádia v nás vyvolával pocit slasti a unášel nás do těch nejvyšších sfér.
Bez rádia by byl život ve čtyřicetileté době vlády jedné strany
nepředstavitelný. Řada šťastných náhod zapříčinila, že jsem začátkem 1997
začal v ateliéru, když jsem zrovna nemaloval, vyprávět do mikrofonu příběhy,
které jsem v dětství slýchal od maminky, babičky, sousedů, ale i příběhy, které
jsem sám prožil. Poté co mé vyprávění začal vysílat Český rozhlas, jsem byl
překvapen velkou a hřejivou vlnou odezvy posluchačů, kteří v dopisech
vyjadřovali vděk za štěstí a radost, jež jsem jim tím v této rozbouřené,
neklidné době předal. Cítím se poctěn nečekaně velkým zájmem o mé pořady.
Dojímají mě dopisy popisující návštěvy rodného Pavlíkova, hledání míst na
lukách, kde jsme si jako děti hráli, popisování cesty na Hůrku, kde za „bílou
zdí“ jsou vytesaná jména na pomnících kováře Krále, rolníka Pánka, mých
rodičů. To všechno vyvolává slovy nepopsatelné pocity, Velký vděk vyjadřuji
všem, kteří tento pořad předávájí rozhlasovým vlnám. Hlavně Vlado
Príkazskému - režisérovi, který jej vymyslel a k vyprávění mě přiměl.

Letící čas je neúprosný a já zjišťuji, že z dětí, které kreslily portrét mého
parťáka, papouška Žanynky, na okraje dopisů svých rodičů, jsou dnes dospělí
lidé.

Jiří Anderle, malíř a grafik
Poznámka redakce: Od Velikonoční neděle se pořad Láska za lásku bude
vysílat každé nedělní odpoledne. Reprízy starších dílů budou podle možností
autorů doplňovány premiérami - první z nich je připravena právě na 27.
březen. Stejně jako všechny předchozí pořady je Jiří Anderle věnuje Českému
rozhlasu a jeho posluchačům bez nároku na honorář.
Neděle 27. března, Čro Dvojka, 17.00

V Galerii Anderle je ještě možné zakoupit nástěnný kalendář Jiří
Anderle 2016.

ilustrační foto

Opět kousek historie z našeho okolí.
Moje vzpomínka na statečné chování místních lidí za druhé světové války
V roce 2015 jsme si připomněli výročí konce druhé světové války.
V souvisloti s tímto datem jsem zavzpomínal na svá dětská léta v tého válečné
době. Mé vzpomínky vzhledem k mému nízkému věku jsou jen útržkovité, ale
mnohé události z té neblahé doby znám z vyprávění mé matky. Ona byla totiž
v té době zapojena v odbojové organizaci. V Ryšíně, kde naše rodina žije,
bydlel lesní dělník pan František Zelenka, dlouholetý člen KSČ, který již v roce
1939 založil odbojovou organizaci, která později nesla název „Zelený les“. Na
počátku čítala asi šest členů a později se rozšířila o účastníky z celého
rakovnického okresu. Řídící centrum protifašistického odboje ve středních
Čechách sídlilo v Čelákovicích, na které byla odbojová organizace Františka
Zelenky napojena. Ve státním archivu v Rakovníku jsem nalezl řadu
podrobností i výpovědí účastníků odboje o činnosti organizace. Jednalo se o
získávání zpráv o pohybu německých vojsk, o lokalizaci muničních skladů,
poskytování finanční i materiální pomoci uprchlým zajatcům a rodinám, jejichž
muži byli za odbojovou činnost vězněni. Pan Zelenka byl náš rodinný přítel a
pravidelně nás navštěvoval. Přicházel zpravidla večer, hovořilo se hlavně o
průběhu války a přinášel nové informace. Mezi námi byla naprostá důvěra.
Jednoho dne koncem roku 1942 přišel pan Zelenka s tím, že potřebuje ukrýt
vysílačku, když nenalezl nikoho kdo by ji mohl ukrýt. Sám ji doma nemohl
ukrývat, protože již byl sledován policií a gestapem. Má matka mu navrhla
ukrýt ji do naskládaných cihel na dvoře, které byly připraveny k výstavbě
našeho domu po požáru v létě 1942. Předpokládali, že tam ji nikdo hledat
nebude.
V místním polesí přibývalo čím dál více osob, které se skrývali před gestapem.
Utečenci ze zajateckých táborů, posléze několik slovenských partyzánů a
začátkem roku 1945 bylo zde vysazeno několik sovětských parašutistů. Ti
všichni potřebovali úkryty a obživu. Žili v lese. Někteří lidé v okolních obcích je
nachávali přes noc vyspat na senících, poskytly jim úkryt jenom na noc s tím,
aby časně ráno dům opustili. Jiní se ukrývali v tzv. Fürstově chatě v lese u
lašovické železniční zastávky. František Zelenka pracoval v lese a s těmito lidmi
byl v přímém kontaktu. Byli jsme zemědělská rodina a produkovali jsme

mléko, vajíčka, brambory a obilí a mohli jsme proto poskytnout část ze svých
zásob panu Zelenkovi pro ukrývané lidi. František Zelenka odcházel od nás
v noci s rancem na zádech polními cestami, aby ho nikdo nežádoucí neviděl.
Někdy jsme mu mohli dát i chleba nebo pekáč buchet.
Taková angažovanost lidí byla v protektorátu velmi nebezpečná a mnozí,
někdy i celé jejich rodiny, byli Němci posílány do koncentračních táborů i
popravováni. Tito lidé svým vlastenectvím, morálkou i odvahou by nám měli
být vzorem. Po skončení války v druhé polovině roku 1945 nás někteří
slovenští a sovětští partyzáni navštívili, aby projevili vděk za pomoc, které se
jim tady dostalo.
autorem článku je pan Jindřich Richtr
Dobové fotografie k uvedenému článku:

Tablo účastníků protifašistické odbojové skupiny „Zelený les“

Jarmila Richtrová

František Zelenka hlavní organizátor odbojové skupiny „Zelený les“

Setkání účastníků odboje po skončení II.svět. války r.1945
zleva doprava v zadní řadě: Stanislav Richtr, dcera p. Zelenky, slovenský
partyzán Florian Mašeja, 2. dcera Fr. Zelenky, František Zelenka a Jarmila
Richtrová.

Zpravodaj Městyse Pavlíkov je registrován Ministerstvem kultury ČR od
ev. č. MK ČR E 17381. Vydal Městys Pavlíkov dne 7.3. 2016. Do Zpravodaje
přispěli: Miroslav Truxa, Miroslav Pánek, Dana Hůlová, Zdena Skoupá,
Luboš Gebhart, Alena Svobodová, Jindřich Richtr. Text neprošel jazykovu
úpravou. Pokud se chcete podílet na vydávání tohoto zpravodaje, popř.
vložit svůj příspěvek, spojte se s p. Libuší Macákovou (tel. 737617519)
nebo mail: limacako@centrum.cz

