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Výstava Václava Laňky promovaného biologa, fotografa
odborného lektora Domu dětí a mládeže v Rakovníku
instalovaná ve vestibulu městyse
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lnforma ce zjednání zastupitelstva:
Dne 29. 6. 2016 zastupitelstvo na svém iednání schváliio:
- prodej stavebního pozemku KN 1 2112 a pozemku 2481116 oba
pozemky v k. ů. Pavlíkov,
- dotaci HS Tytry 5 000,-Kč,
- uzavřít smlouvu, na zhotovení projektu vodovodu na Skřivani,
s firmou Vodohospodářské inženýrskéslužby á.s.,
- výpovéd' z nájmu bytu v Kampeličce,

-

zadat vypracování projektu na výtah

Pavlíkov.

v

budově Městyse

Dne 27. 9. 2017 zastupitelstvo na svém jednání schválilo:

- prodej pozemku KN 353/5 v k. ů, Pavlíkov a prodej pozemku
st. 95/2 v k. ú. Chlum,
- zapůjčenípozemků, há zhotovení fotbalparku , z? fotbalovým
stadionem v Pavlíkově,
- předat kopírku RICOH Základní a mateřské škole Pavlíkov,
Dne 26. 10. 2016 zastupitelstvo na svém iednání schválilo:
rozpočtovéopatření, kteným budou získány finančníprostředky:
- na pasport požárnínádrže v Pavlíkově,
- na projekt vodní nádrže mezi hřištěm a Všetatskou hůrkou,
- na projekt meliorace u starého vepřína v Pavlíkově.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí výročnízprávu Zák|adní a
mateřské školy Pavlíkov.

Dne 30, 11. 2016 zastupitelstvo na svóm iednání schváIilo:

- uzavření smlouvy na provozování hrobnických služeb s
odborně způsobilou osobou,
- výpůjčkunového nákladního automobilu IVECO DAILY

příspěvkové organizaci VHČ,
- ukončit nájemní smlouvu na KD Chlum,
- rozpočtovéprovizorium na prvé měsíce roku 2017, s trváním
nejdéle do schválení rozpočtu zastupitelstvem,

- směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Dodávky a služby do 2 000 000,-Kč, stavební práce 6 000 000,Kč,

-

na

vyhotovení územníhoplánu s
autorizovaným architektem a pro výkon územně pIánovací

uzavřít smlouvu

činnosti s pořizovatelem.

Dne 27. 1 . 2017 zastupitelstvo na svém iednání vzalo na

vědomí:

- zprávu o sestavování rozpočtu na 2017, s tím, že návrh bude
zveřejněn na úřednídesce.

Zůstatek z minulých let činí 6 622
Předpokládaný př'l.;em 16 000
Povinné výdaje
10 000
Na nepovinné výdaje zbývá 12 622

000,-Kč
000,-Kč
000,-Kč
000,-Kč

Zastupitelstvo schválilo, na základě hodnocení, podaných
nabídek, podepsat smlouvu o dílo na opravu místních
komunikací s firmou Froněk spol. s r. o., která podala
nejvýhod nějšínabídku.

lnformace z evidence obyvatel

Yždy na začátku roku provádíme statistiku změn o evidenci

občanův našíobci. K jakým změnám došIo v roce 2016 uvádí

tato tabulka.
část
obce

stav
1,1.2016

narození přistěhování

Pavlíkov
Chlum
Rvšín
Skřivaň

679
134
68
131

1

Tvtrv

46

2

celkem

1

058

5

5

stav
úmrtí odstěhování 31,12,2016

10

8

8

6

4

3

2

1

678
133
65
130
48

12

1054

19

2
,16

Kontroly technického stavu a
provozu kotlů v roce 2016
Provozovatel spalovacího stacionárního
pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do
zdroje na
300 kW včetně, ktelý sloužíjako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za
dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu
zdroje odborně způsobilou osobou, přičemžprvní kontrola
musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle §
17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 20112012 Sb,,
o ochraně ovzduší,ve znění pozdějších předpisů).

V

praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou
muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav
kotle, s nímžvytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich
mohou úředníciobecního úřadu obce s rozšířenou působností
(Městský úřad Rakovník) chtít doklad, zda je kotel v pořádku.
Pokud ho majitel nepředloží, můžemu hrozit pokuta 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně
způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která
má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě,
přičemžproškolování těchto odborně způsobilých osob

provádí pod dohledem Hospodářské komory Čn
a odbornou záštitou autorizovaného společenstva

Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou
součástíHospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro

zajištěnítechnické kontroly technického stavu a provozu kotle
využítnížeuvedený seznam odborně způsobilých osob.
Ten je průběžnědoplňován o nově proškolovanéosoby výrobci
kotlů

Každý provozovatel
.

o příslušném

http ://www. a ptt.

kotlů

odborníkovi

czlopravn en i-ozo.

se

ph p

ůžeinformovat
na
odkazu:

m

obce mohou přistoupit ke kontrole kotle vždy až

po

předchozím

písemném
upozornění na možnéporušování
zákona

prostředí
upozorňuje, že obce (s rozšířenou
pŮsobností) mohou přistoupit ke kontrole
kotle až po předch ozím písemnémupozornění, že mají
důvodnépodezření na porušenízákona o ochraně ovzduší.
Teprve poté, co znovu zajistí opakované důkazy o možném
porušování zákona, mohou přistoupit k fyzické kontrole
kotle, a to jak předem ohlášené,tak neoh!ášené.
M in

isterstvo

životního

,,Vždycky před kontrolou musí být dáno důvodné,opakované
podezření na porušení zákona o ochraně ovzduší- např., že
někdo v kotli spaluje odpad, nevhodné palivo apod. Musí přijít
napřed písemnéupozornění od úřadu, kde bude majitel kotle
upozorněn na své možnénezákonné chování a co z toho může
plynout za důsledky, tedy možná kontrola ze strany úřadu
apod. Samotná kontrola je ale až krajním řešením a má
především odradit od nezákonného chování notorické
čmoudily, kteří dlouhodobě otravují mnohdy rakovinotvornými
látkami ovzdušísvým sousedům i celé obci. Kontrola navíc
bude probíhat striktně dle kontrolního řádu. ÚřeOníci budou mít
přístup výhradně ke spalovacímu zdroji, jeho příslušenstvía

palivu, nikam jinam

v

domě samozřejmě chodit nebudou,"

upozorňuje ministr Brabec,

Zákon o ochraně ovzdušík postupu obcí přímo uvádí:
,,Vznikne-li důvodnépodezření, že provozovatel spalovacího
stacionárního zdroje umístěnéhov rodinném domě, v bytě

nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory
užívanépro podnikatelskou činnost, porušil některou z
povinností podle odstavce 1 , avšak toto porušenínelze
prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního

zdroje, jeho příslušenstvínebo používanýchpaliv, obecní úřad
obce s rozšířenou pŮsobností provozovatele na tuto skutečnost

písemně upozorní a poučíjej o povinnostech provozovatele
spalovacího stacionárního zdroje stanovených v odstavci 1 a o
následcích opakovaného důvodnéhopodezření na jejich
porušení v podobě provedení kontroly. Pokud opakovaně

vznikne dŮvodné podezření, že tento provozovate! nadále nebo
opětovně porušuje některou z povinností podle odstavce 1, je
kontrolujícíoprávněn vstoupit do jeho obydIí za účelemkontroly
dodržovánípovinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo
uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu
přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství
a používanýmpalivům."

Na co si dávat pozor?

Falešníúřednícise již snažili dostat do domů, Majitelé byli

naštěstíobezřetní a vše si telefonicky ověřili. ,,Platí jednoduché
pravidlo neotvírat nikomu, kdo sám zvoní u dveří s tím, že jde
zkontrolovat, čímtopíte. Na písemnéohlášce trvejte, někteří
zloději jsou totiž natolik drzí, že se nebojí předem ohlásit

teIefonem.

změna cen vodného a stočného
Vodohospodářské sdruženíobcí Rakovnicka
Frant. Diepolta 1870,269 01 Rakovník
Tel. 313521 030
zména vodného a stočného
Na základě rozhodnutí valné hromady VSOR dne 28. 11. 2016
Vám oznamujeme, že s účinnostíod 1. 1. 2017 dochází ke
zvýšenícen vodného a stočnéhotakto:

SKP

41 .00.11

a 12

cena v Kč/m3 bez DPH

voda pitná a užitková
S

KP 90.0

1

36,77

.11

voda odkanalizovaná
celkem vodné a stočné

32,09
68,86

Sazba DPH bude účtovánadle zákona

o dani

hodnoty v platném znění.

z přidané

U vodného a stočnéhoje uplatňována věcně usměrněná cena,
do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné
náklady.

Provozovatelem spoIečnostíRAVOS

s.r,o.

budou ceny
v nové výši účtoványod 1 . 1 . 2017 . Odebrané množstvívody
k 31 . 12. 2016 se stanoví výpočtem po prvním odečtu v roce
2017. Odebrané množstvívody se rozdělí podle poměru dní
v jednotIivých obdobích a znásobí se platnou cenou v daném

kalendářním období. odebrané množstvíse nestanoví

výpočtem, pokud dojde k odečtu či samoodečtu ke konkrétnímu
termínu
Mgr, Tomáš Valer
Předseda představenstva

VSOR

Svoz odpadů:
Dne 18. - 19. 3. 2017 svoz velkoobjemového odpadu.
Dne 25.3.2017 - svoz nebezpečnéhoodpadu.

Obec

příjezd odjezd

00
Chlum
8.
30
Ryšín
8.
Pavlíkov 9. 00
10
Skřivaň
O.
35
Tytry
10.
Všetaty 11.00
1

25

8.
00
9.
10. 00
1

O.

25

50

10.
11.30

pRosíue oBčANy, ABy pRovÁoĚll rŘíoĚrtí
ODPADŮ DŮSLEDNĚ DLE POKYNŮ NA
NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNCEI

IIII

Upozornění pro občany
Nezapomeňte do konce března 2017 uhradit místnípoplatky za
psy a likvidaci komunálních odpadů na rok 2017. Sazby jsou
stejné jako v roce 2016. Platit můžetei bezhotovostně na účet
městyse č, ú. 0540566339/0800, var, symbol uvádějte popisné
číslovašeho domu.

Pokud poplatek uhradíte na účet,nálepka na popelnici Vám po
dohodě bude zaslána poštou.

Dalšídotazy k poplatku zadejte na: svobodova@pavlikov.cz

VELKOOBJEMOYÝ ODPAD

jak sám název napovídá, jedná se především o odpad, ktený
svou velikostí překračuje rozměry běžnépopelnice (1 10 litrů)
nebo je přílištéžký

co PATŘí MEzl VELKooBJEMoVý oDPAD?

staný nábytek (křesla, židle, skříně, válendy), podlahové krytiny
(koberce, Iinolea), sanitární keramika (umyvadla, vany, toalety),

ostatní (staré lyže, kola, velká zrcadla, matrace)
CO NEPATŘÍ MEZ| VELKOOBJEMOVý ODPAD?

veškený nebezpečný odpad (lednice, televizory, počítačové
monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, zbytky barev,

zářivky,...), tříděný odpad (papír, sklo,

plasty,

železo),kompostovatelný odpad (tráva, listí,.., ), uhynulá domácí
zvířata (ty patří do kafilérnístanice), běžný komunální odpad,
stavební suť a kameny

NEBEZPEČNÝ ODPAD

vyznačuje se negativním vlivem na životníprostředí a zdraví
lidí nebo zvířat nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké

dalšínebezpečí

CO PATR! MEZI NEBEZPECNY ODPAD

syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické
baterie, autobaterie, baterie z notebooků, oleje, tuky
minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseIiny, Iouhy,
lepidla pryskyřice, zdravotnický materiál (znečištěnéobvazy,
jehIy, léky aj.), tiskařské barvy, tonery, inkousty, chladničky a
mrazáky obsahujícífreony, televize a obrazovky počítačů,
těkavé látky, fotochemiká!ie, pesticidy, zářivky, teploměry,
zbytky uměIých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel, repelenty,
zbytky čistícíchprostředků z domácností, staré a nepoužité
léky, PVC (instalatérskétrubky, linoleum, lékařskénástroje,

apod.), veškerá dalšíchemie z dílny mladých chemiků a

pyrotechniků, odpady z průmyslovéa chemické výroby (těch je
v celkovém součtu NO nejvíce), obaly od výše uvedených
chemických. látek,

Připravované akce:
SDH Chlum - Ryšín
18. 2.2017 sobota

sk pavlíkov

HASIČSKÝ PLES hraje
Koutecký

Martin

4.3.2017 sobota

SPORToVNí rnnruEVAL od 20. 00

Městys Pavlíkov
14. 5.2017 neděle

DEN MATEK Galerie J. Anderle

hod. hraje ldeal Band.

od

5,00 hod. Duo Bohoušek a Bohouš
Ježkovi, Vnuk s dědečkem hrqí na
akordeony. Využitíharmonik ve všech
1

žánrech h udebn ího pojetí.

Spolek žen Pavlíkov pořádá dne:

8. 4. 2017 od 12.30 hod v prostorách
městyse Pavlíkov Velikonočníprodejní

výstavu. Zveme všechny na ochutnávku
velikonočníchspecialit do našícukrárny.

29. 4. 2017 zájezd pro všechny ženy na zámek Opočno a

odpoledne strávíme v objektu hospitalu Kuks, kde bude
probíhat velká zahradnická prodejní akce. Cena včetně

vstupného je 550 Kč. Závazné přihlášky přijímá Jirásková Eva.

Spolek žen Pavlíkov také oznamuje rozšířeníknižního

antikvariátu o časopisy různéhožánru zdarma a za poplatek
použitéhračky.

Výstava

Ve vestibu!u městyse můžeteprohlédnout výstavu
promovaného biologa pana Václava Laňky.

Cestovatelské večery pokračují:

Patrik Kotrba - pěšky do Říma
Topi Pigula - Malajsie
Saša Ryvolová - Srí Lanka
Jaroslav Bouzek - Zanzibar
Jiří Faflák - Nový Zéland
Libor Drahoňovský - Gruzie

7. únor 2017
21. únor 2017 7. březen 2017 21 . březen 2017 4. duben 2017 18. duben 2017 -

Petr Novák

www. svetem ko !emdoko la.cz

uskutečněnéakce:
Advent

Dne 27. 11. 2016 zahě4ily ženy již tradičnímjarmarkem čas
adventu. Děti ze základní a mateřské školy předvedly hezké

vystoupení u rozzářeného stromku.

Dne 17. 12. 2016

hudci.

Dne 17.12.2016

-

-

galerie J. Anderle

galerie J. Anderle

-

koncert Křivoklátští

- vítáníobčánků

ilustračnífoto
Zá4ezd Obecní dům Praha

Dne 21 . 12. 2016 byI uspořádán na
pozvání Jiřího Anderleho zájezd na
retrospektivní výstavu do Obecního
domu v Praze. Pan Anderle účastníky

přivítal a komentovanou prohlídkou zpříjemnil odpoledne.

Nestačili jsme si po adventu ještě ani vydechnout a už přejeme

tříkrálovou koledou všem v Pavlíkově šťastný,klidný a
spokojený rok 2017.

:§

§

ěj

*.j

§

,
;

J
.,,my Tři králové jdeme k Vám, štěstí,zdraví vinšujem
Vám...,

Ve školstvípro nás bude rok 2017

rokem významných
legislativních změn. Jednou z nich je povinný poslední rok

docházky do mateřské školy před nástupem do školy základní.
§34 odsí. 1 zákona 561/2004 Sb.

S účinnostíod 1. ledna 2017 se zavádí povinné předškolní
vzdělávání pro děti, které dosáhnou 5, roku věku (a to od
počátku školníhoroku, ktery následuje po dni, kdy dítě dosáhne
5. roku věku) a ještě nezahájily povinnou školnídocházku.
Předškolní vzdělávání je tedy povinné od 1. září 2017.
Jaká úskalíto přinese nejen pro děti, učitele, ale zejména pro
rodiče, to nám ukáže až uvedení nových povinností do praxe.
zápis k předškolnímu vzdělávání v Mš pavlíkov pro školní
rak 201712018 se uskuteční3. května 2017 v době od 9 do
12 hodin. Potřebnou dokumentaci si můžetev MŠvyzvednout
před zápisem v posledním dubnovém týdnu. Děti jsou přijímány
podle stanovených kritérií(zejména věk dítěte a místo trvalého
pobytu), do naplnění kapacity školy.
Hezký rok všem
Z. Skoupá

ffi
\A#

Rozpisy fotbalových utkání družstev SK Pavlíkov
Jaro 2017

čas
domácí
,,A" mužstvo SK Pav!íkov
Datum

3.2017
2017
2017
16.4,2017
22. 4, 2017
30. 4. 2017
6. 5. 2017
13. 5. 2a17
20, 5. 2017
27 , 5. 2017
4.6.2017
25.
2. 4.
8. 4.

13.30
15.30
13,30
16,00
13.30
13.30
13.30
13.30
17,00
13,30
17,00

1.A. třída - starších žáků
25, 3. 2017
1o.00
1, 4. 2017
10.00
8. 4,2017
10,00
15. 4, 2017
10.00
22, 4, 2017
10.00
29, 4, 2017
10.00
6, 5. 2017
10.00
13. 5.
10.00
20. 5.
1o.00
27 . 5.
10.00
3, 6,2017
1o.00
,1
o, 6. 2017
10.00
17 , 6. 2017
10.00

2017
2017
2017

Divize žen

2017
19. 3. 2017
25, 3.2017
1. 4. 2017
8. 4.2017
22, 4. 2017
29, 4.2017
6. 5. 2017
14, 5. 2017
12. 3.

30

13.
15. 00
00
13.
14.00
00
13.
12.30
14.00
00
13.
30
13.

hosté

sk pavlíkov

Slavoj Chrášt'any
sk pavlíkov
TJ Sokol Bránov
sk pavlíkov
Sokol Sýkořice
sk pavlíkov
t.l Čista
SK Sparta Řevničov
sk pavlíkov
TJ Slabce
sk pavlíkov

FK Lety
sk pavlíkov
SK Rakovník
sk pavlíkov
sk slavia Jesenice
sk pavlíkov
FK Pšovka Mělník
MFK Dobříš
sk pavlíkov
FK Radošovice
sk pavlíkov
FK Kralupy
sk pavlíkov

sk

B Lubná
sk pavlíkov
B Rynholec
sk pavlíkov
TJ Sokol Pustověty
sk pavlíkov
sk pavlíkov
TJ Roztoky A
sk pavlíkov
TJ Sokol Srbeč

pavlíkov
sokol Hostouň
sk pavlíkov
TJ Slovan Velvary
sk pavlíkov
SK Kročehlavy
sk pavlíkov
sk pavlíkov
SK Slaný
sk pavlíkov
Fk slovan kladno
sk pavlíkov
FK Králův Dvůr

sk pavlíkov
SK Horní Bříza
sk sahara vědomice sk pavlíkov
sk pavlíkov
FK Postoloprty
TJ Sokol Chýše
sk pavlíkov
sk pavlíkov
FK Hvězda Cheb
TJ Baník Souš
sk pavlíkov
sk pavlíkov
SK Ervěnice
pavlíkov
sk
FK Teplic€ ,,B"
SK Baník Libušín
sk pavlíkov

Střípky z historie

víte o tom, že se do současnosti zachovala stavba, která v naší
obci sloužila jako jedna z prvních škol.

A kde se vzala?
V roce 1774 vyšel zákon

o zřízenítří stupňů škol, a

to

normálních, hlavních a triviálních, Nejnižšísložkou by|y triviální
školy pro děti od šesti do dvanácti let. Název odrážel
skutečnost, že se zde vyučovaIy tři předměty - četba, psaní a
počty. Nechybělo však ani náboženství.Dohled nad triviáIními
školami vykonával totiž farář. Náklady na jejich provoz však
nesla vrchnost. K založenítriviální školy došlo i v Pavlíkově.
Panštíúředníciposkytli k tomuto účeluobjekt bývalé hájovny.
Stavba byla rozebrána, převezena do vsi a zde znovu složena
(dnes čp. 40).(1)
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(1)PavIíkov

v proměnách času, PhDr. Jan Krško

Bílá zima v pavlíkově
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Nahrajte vyprávění a získejte iPhone nebo 50 000 Kč. Hledáme
příběhy lidí, na které se zapomnělo. Přihlaste se sami nebo
v týmu na webu soutěže. Hledejte pamětníka ve své rodině,
mezi sousedy, známými...... Natočte na diktafon, kameru nebo
telefon jeho vyprávění. Sepsaný příběh spolu s nahrávkou a
fotografiemi uložte na: priběhy2Ostoletí.cz
přihlásit se můžetedo konce února.
Soutěž konaná pod záštitou Ministerstva škoIství,mládeže a
tělovýchovy Českérepubliky.

Zpravoda1 Městyse Pavlíkov je registrován Ministerstvem
kultury ČRod ev. č. MK ČR E 17381, Vydal Městys pavlíkov
dne 15. 2. 2017. Do zpravodaje přispěli: Miroslav Pánek, Alena
Svobodová, Petr Novák, Luboš Gebhart, Zdena Skoupá, Eva
Jirásková. Text neprošel jazykovou úpravou. Pokud se chcete

podílet na vydávání tohoto zpravodaje, popř. vložit svůj
příspěvek, spojte se s p. LibušíMacákovou (tel. 737617519)
nebo mai!: !imacako@centrum.cz

