PAVLÍKOVSKÁ
RADNICE
Informační list městyse Pavlíkov 1/2021

nová autobusová zastávka Chlum
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Informace z jednání zastupitelstva
Dne 25. 11. 2020 zastupitelstvo na svém jednání schválilo:
- darovací smlouvu na pozemky p. č. 2191/84, 2191/85, 2191/86, 2191/87,
2191/88 v k. ú. Pavlíkov
- snížení nájemného v KD Chlum na 2 500 Kč/měsíc
- odpuštění nájemného po dobu nouzového stavu z důvodu COVID 19
podnikajícím fyzickým osobám,
Radce Koníčkové – KD Pavlíkov,
Patriku Müllerovi – KD Chlum,
Zuzaně Kotkové-beauty visage Pavlíkov
- obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů
- obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování
komunálních odpadů
- změnu odpisového plánu městyse Pavlíkov
- prodej pozemku p. č. 1034 v k.ú. Skřivaň
- prodej haly na pozemku p. č. st. 115 v k.ú. Chlum
- uzavření smlouvy se společností ISES, s.r.o. jejím předmětem je příprava,
zpracování a podání žádosti o podporu a manažerské řízení projektu v rámci
dotačního programu „Podpora rozvoje regionů 2021, podprogramu
Podpora obcí do 3 000 obyvatel v rámci dotačního titulu DT117D8210B –
Podpora obnovy sportovní infrastruktury pro obce do 3 000 obyvatel“ na
akci „ZŠ – Revitalizace školní zahrady-Víceúčelové hřiště pro ZŠ Pavlíkov“
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8 000 Kč bez DPH na pořízení
sociálního vozu zn. Dacia Dokker pro Domov Kolešovice
- uzavření smlouvy o dílo s panem Petrem Vostatkem, jejímž předmětem
je zimní údržba v obci Skřivaň
- uzavření smlouvy o dílo s panem Tomášem Strniskem, jejímž předmětem
je zimní údržba v obci Chlum a Ryšín
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Dne 16. 12. 2020 zastupitelstvo na svém jednání schválilo:
- k 31. 12. 2020 ukončení nájemní smlouvy s paní Radkou Koníčkovou-KD
Pavlíkov, zveřejnění záměru na pronájem KD Pavlíkov
- prodej pozemku na p.č. 23/6
- směnu pozemků p. č. 459/1, 459/2 a 459/3 v k. ú. Ryšín v majetku Města
Rakovník za pozemek p. č. 854/4 v k. ú. Chlum u Rakovníka v majetku
Městyse Pavlíkov
- rozpočet na rok 2021:
příjmy ve výši 21 000 000,- Kč
výdaje ve výši 28 200 000,- Kč
rozdíl 7 200 000,- bude pokryt z rezervy
minulých let
zůstává rezerva ve výši 11 200 000,-Kč
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 je plánována řada projektů v
různém stádiu rozpracovanosti např.
- dokončení přístavby zázemí pro KD Pavlíkov a VHČ
- revitalizace školní zahrady v ZŠ Pavlíkov
- výstavba výukového altánu-částečně hrazeno z dotace
- víceúčelové hřiště – podána žádost o dotaci, bude provedeno při získání
dotace
- nákup zahradních kompostérů pro občany městyse – částečně hrazeno
z dotace
- nákup štěpkovače pro potřeby městyse-částečně hrazeno z dotace
- rozšíření hasičské zbrojnice v Pavlíkově
- oprava bytu v KD Pavlíkov
- oprava sociálního zařízení v KD Chlum
- opravy komunikací ve všech obcích městyse
- a mnoho dalších drobnějších akcí
- rozpočtový výhled městyse Pavlíkov, VHČ a ZŠ MŠ Pavlíkov na roky 20222023
- prodej haly na pozemku p. č. st. 119 a p. č. st. 99 v k. ú. Chlum u Rakovníka
- dodatek č. 1 smlouvy uzavřené dne 30.6.2019 s ZD Lašovice, jejímž
předmětem je odběr biologicky rozložitelného odpadu
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Dne 27. 1. 2021 zastupitelstvo na svém jednání schválilo:
- pronájem části pozemku p.č. 71/2 v k.ú Pavlíkov
- zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č. 869 v k.ú. Chlum
- finanční dotaci na činnost spolků městyse Pavlíkov
- zvýšení nájemného ve všech domech a bytech v majetku městyse Pavlíkov
na částku 37 Kč/m2
- zadávací řízení na výstavbu výukového altánu v ZŠ Pavlíkov
- zadávací řízení na dodání zahradních kompostérů a štěpkovače
- metodický postup stanovení ceny za pronájem pozemků v majetku
městyse Pavlíkov
nájemné je stanoveno na 5 Kč/m2
minimální nájemné činí 200 Kč/rok
pokud bude nájemné vyšší než 200 Kč/rok zaplatí nájemné ve výši 5,00 Kč
x výměra pozemku v m2/rok
- v případech, kdy nelze aplikovat uvedená pravidla, stanoví výši nájmu
zastupitelstvo městyse Pavlíkov
- pronájem nebytového prostoru (cukrárny) v budově městyse Pavlíkov paní
Pavle Jiránkové
- opětovné zveřejnění záměru na pronájem KD Pavlíkov
- domovní řád pro domy a byty v majetku městyse Pavlíkov
- odprodej nepotřebného majetku městyse Pavlíkov
- uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV -12- 6023415Pavlíkov, p. č. 61/1 - nový kNN – č.
smlouvy: IV-12-6023415/SoBS VB/1 s ČEZ Distribuce, a. s
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Dne 24. 2. 2021 zastupitelstvo na svém jednání schválilo:
- zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 788 v k. ú. Tytry
- zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 608//6 v k. ú. Skřivaň
- pronájem pozemku p. č. 869 v k. ú. Chlum u Rakovníka
- zveřejnění záměru prodeje budov na pozemcích p.č. 669/16, st. 101, st.
102 a st. 100 v k. ú. Chlum u Rakovníka (Špičák)
- dodatek č. 18 ke smlouvě o odvozu a zneškodňování komunálního odpadu
s Marius Pedersen a.s. jejímž předmětem je změna ceníku separovaného
odpadu
- uzavření nové smlouvy na právní ochranu obce s D.A.S. Rechtsschutz AG
- pronájem KD Pavlíkov paní Veronice Pavlovičové
- účetní uzávěrku VHČ, ZŠ a MŠ Pavlíkov za rok 2020
- odpisový plán Městyse Pavlíkov, ZŠ a MŠ Pavlíkov pro rok 2021
- dodání a instalaci herních prvků na dětské hřiště v Dolním Chlumu
od společnosti Bonita Group Service s.r.o.
- vzalo na vědomí informaci ohledně provozu na místní komunikaci v Dolním
Chlumu a Ryšíně
- vzalo na vědomí špatný stav místní komunikace na pozemku p. č. 1683/1
v k. ú. Pavlíkov

Zápis do ZŠ a MŠ Pavlíkov
Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Pavlíkov
Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pavlíkov se
uskuteční 12.5.2021 bez přítomnosti dětí i zák.
zástupců. Žádosti lze doručit do 28.5.2021.
5
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Výstavu obrazů

paní Renaty Fraňkové

od: 28. 1. 2021 „Pavlíkovská zákoutí a zátiší“
autorky Renaty Fraňkové si můžete prohlédnout
v prvním patře budovy úřadu městyse Pavlíkov.

Milí příznivci čtení, i

v době pandemie

nakupuji nové knihy a až bude znovu otevřená
knihovna, budou Vás čekat nové tituly: Wilbur
Smith-Tajemný oheň, Amanda HampsonTajemství žlutého domu., Království-Jo Nesbo,
Táňa Keleová Vasilková-Slib, Tamara Mc-Kinley-Slibuji ti Anabelle, Robert
Brynza-Mlha nad Shadow Sands 2. případ Kate Marshallové, pro děti
pohádky o vílách a Valentýnka a veterinární ordinace. Koncem března nám
půjčí knihovna v Kladně 211 ks nových titulů, úplný soubor bude na
stránkách Městyse Pavlíkov-knihovna, o znovuotevření budou čtenáři
informováni obecním rozhlasem.
knihovnice D. Hůlová

Uskutečněné akce:
Vzhledem k omezením a opatřením kvůli nákaze covid 19 se nekonaly
žádné kulturní a společenské akce.

Připravované akce:
V současné době nejsou naplánované kulturní a společenské akce.
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Bezpečně, online, raz dva. Sčítání 2021.
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online
sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online
prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v
Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně
vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o
rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.
Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a
odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři,
což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu.
Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou
poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k
výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a
obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do
domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování
doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických
pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku,
minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně
testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat
s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku
253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a
online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém
formuláři.
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Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce
prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních
místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si
formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit
možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému
okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu,
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené
ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce,
opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců
přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s
krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách
České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu.
Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých
lze získat nebo odevzdat listinné formuláře. Na kontaktních místech budou
zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst
sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v
souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz.
Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se
sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.
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Spolek žen Pavlíkov
Vážení čtenáři radnice, milé členky a milí spoluobčané,
v posledním čísle loňské Radnice jsme měli velké plány. Nezahálíme ani
v novém roce 2021 a plánujeme dál. Co děláme nyní v březnu?
V měsíci únoru jsme museli oželet každoroční bál. Nyní v březnu jsme přišli
o společnou besedu s autorkou Halinou Pawlowskou. Bohužel v této situaci
ani neuskutečníme každoroční Velikonoční výstavu. Nemůžeme se sice
setkávat, ale některé z nás jsou stále aktivní a činné. Nevíte, co děláme?
Trošku vám poodhalíme naše činnosti.
Některé aktivní členky se pustily do jarní údržby našeho Mini antikvariátu
dole v přízemí Městysu Pavlíkov. Knihy byly nejen srovnány a roztřízeny, ale
také jsme je pročistili a osvěžili ozonem a připravili na nové čtenáře. Pokud
byste chtěli i vy si pořídit nebo přečíst nějakou knihu, jsou nyní připraveny
právě pro vás. Kdybyste se zbavovali během roku nějakých knih nebo
časopisů, žádáme vás, abyste nás kontaktovali ještě před tím, než nám tam
ty knihy zanecháte. Stačí SMS nebo zavolat pí. Jirásková 731 039 676 nebo
pí. Sýkorová 604 388 225.
Kromě knížek se vedle Mini antikvariátu vytváří Samoobslužná prodejní
výstava, kde budou umístěné nejrůznější jarní dekorace, které si můžete
zakoupit sami, tím, že nám do kasičky u antikvariátu necháte uvedenou
částku. Plánujeme zboží nejen doplňovat, abyste měli krásné jarní měsíce,
ale obměňovat i během roku za jiné dekorace k aktuálnímu období nebo
svátkům a významným dnům.
Co se týká dalších aktivit a činností, tak zatím budeme další tajit. Jinak stále
chystáme koncert skupiny Kabát Revival Plzeň, ale termín bude možná opět
posunut. Beseda se spisovatelkou a autorkou Halinou Pawlowskou je znovu
naplánována na podzim 24. září 2021. Pokud někteří nechtějí čekat s námi a
mají již zakoupené lístky, stačí se obrátit na pí. Jiráskovou a domluvit se na
vrácení peněz. Dále se těšíme na další akce, které probíhají venku. Doufáme,
že již nebudeme žít v této velmi okleštěné době. V červnu by mohl
proběhnout Dětský den a na konci srpna bychom se rozloučili s Prázdninami.
Možná pro vás připravíme i další akce, ale to bohužel nezáleží nyní jen na
počasí…..
Mgr. Jana Sýkorová
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Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva
proběhne v obci ve dnech 11. 5. 2021 - 12. 5. 2021
Tento den platí snížená cena s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá paliva - 1350 Kč včetně DPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění - 600 Kč včetně DPH a dopravy
Pro objednání volejte technika na číslo 734442762 /PO-PÁ 8:00 - 16:30/
Poučení
Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb.§17 odst. 1, písm.
h) povinná 1x za 3 roky. (Kontrolám provedeným 2018 končí tento rok
platnost)
Od 1. 1. 2020 mají technici povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat
do centrálního registru Ministerstva životního prostředí.
Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za rok.
Hromadnou kontrolu organizuje PTP SERVIS s.r. o. IČ:01956752. Firma má
nasmlouvané techniky s oprávněním vykonávat kontroly na tyto značky
kotlů: Atmos, Buderus, Ekoscroll, Dakon, OPOP, Slokov, Viadrus, Kotle
zaniklých výrobců či domácí výroby.
Každý obdrží protokol o provedené kontrole. Více informací naleznete na
stránkách www.tptservis.cz.
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Vedení městyse upozorňuje občany, že odkládání

odpadu

mimo určené nádoby je považováno
za založení černé skládky s postihem
až 50 000 korun. Vzhledem k tomu, že
se hromadí velké množství odpadů
kolem separačních hnízd budou tato
místa monitorována. Přestupky budou
podstupovány k dalšímu řízení.

Dále upozorňuje na zákaz stání a parkování na místech
udržované veřejné zeleně ve všech částech městyse
Pavlíkov.

Svoz bio odpadu
první svoz 29. 3. 2021, dále vždy v pondělí, liché týdny

Jarní svozy nebezpečných odpadů
Vzhledem k nařízení vlády a stávajícímu stavu Vám
oznamujeme, že jarní svozy nebezpečných
odpadů se do odvolání pozastavují.
V případě zlepšení situace umožňující jarní svozy
nebezpečných odpadů uskutečnit, budete
o termínech včas informováni.
Marius Pedersen a.s.
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Střípky z historie
Je dobré připomínat si často zapomenutá jména
Další z našich významných rodáků…
Profesor Otakar Skoupý se narodil 6.října 1903 v Pavlíkově, kde také chodil
do školy. Ve třinácti letech začal studovat na rakovnické reálce. Nejraději
měl dějepis a literaturu. Po maturitě na reálce roku 1922 se dal zapsat na
filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Studoval dějepis a zeměpis –
dějepis u významného univerzitního profesora Josefa Pekaře, se kterým se
spřátelil, a u profesora Josefa Šusty. V té době tiskem vyšla jeho práce „O
majetkových poměrech poddaných na panství křivoklátském“ a další práce
„Pavlíkov po třicetileté válce v 17.století“. Vysokoškolská studia zakončil
státními zkouškami v letech 1929 a 1930. Jako profesor dějepisu působil
v Manětíně u Plzně, ve Slabcích a Královicích. Ve třicátých letech učil na
Moravě ve Vsetíně, Olomouci a Šumperku, za války v Ostravě. Později se
přestěhoval i se svojí ženou, profesorkou češtiny a němčiny, do Prahy. Po
válce oba učili na pražských školách až do roku 1963.
Profesor Skoupý během života dokončil ještě dvě obsáhlá literární díla.
Studii o K. H. Borovském – „Karel Havlíček Borovský – prolog k velké tragédii
20.století“ a historický román z počátku 12.století „Nevolníci“. Tato díla
nebyla veřejně publikována. Pro rodinu sepsal kroniku rodiny Skoupých. Po
důkladném studiu, v té době z těžko dostupných materiálů, vylíčil život i
dobu svých předků od 17.století.
V padesátých letech ale musela rodina z Pavlíkova odejít. Místo dvou
zemědělských usedlostí v Pavlíkově, jemu i jeho bratrovi Josefovi, zbyl
jenom hrob na pavlíkovském hřbitově. V Pavlíkově nechal u sebe dožít
pouze jejich starou maminku příbuzný pan Václav Čermák – Baron. Obě
původní stavení jim byla vyvlastněna a rodiny se do Pavlíkova už nikdy
nevrátily.
Profesor Otakar Skoupý zemřel po těžké nemoci 5.ledna 1980.
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JARNÍ SLEVY NA UHLÍ od 1.5.2021
U nás také nakoupíte: Písky, štěrky, zeminu,
kačírky a okrasné kameny. V prodejně
železářství U Bobra je nová služba pro zákazníky-BALÍKOVNA. Dále jsme
rozšířili sortiment o BAZÉNOVOU CHEMII a FILTRAČNÍ PÍSEK.
POZOR-do září 2022 je nutná výměna kotlů 1. a 2. emisní třídy za kotle splňující min.3.
a vyšší emisní třídu tzn. že od září 2022 bude možné topit pouze v moderních kotlích
splňující emisní třídu 3.-5. v normě Ekodesign. Tyto parametry splňují kotle TOPMAX.
Na tyto kotle máme obchodní zastoupení. Kotel Vám přivezeme, namontujeme,
spustíme a zaškolíme. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis. Máte automatický
kotel na uhlí a nakládání uhlí do násypky je pro vás stále obtížnější, potřebujete snížit
prašnost při manipulaci s uhlím, máte zdravotní problém a o přiložení musíte požádat
souseda? Máme pro Vás řešení. Nabízíme šnekové dopravníky na uhlí včetně pohonu
v délkách 1-10 metrů. Máme řešení pro každou kotelnu. Pokud plánujete nový zdroj
vytápění pro rodinný dům nebo pro průmyslový objekt a hledáte vhodnou alternativu?
Nabízíme Vám tepelné čerpadlo vzduch-voda. Máme obchodní zastoupení firem PZPtepelná čerpadla a G2 SOLAR. Tyto čerpadla jsou určená jak do novostaveb,
rekonstrukcí ale i do starších objektů. Tyto tepelná čerpadla mají maximální výstupní
teplotu 63 °C. Výkon čerpadla dle typového označení je až 90 kW. Na tyto čerpadla
můžete čerpat dotace. Tepelné čerpadlo Vám odborně namontujeme, spustíme a
proškolíme obsluhu. Více informací Vám sdělí Michal Šarlingr nebo na
www.palivopavlikov.cz.
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Veškeré elektromontážní práce vč. oprav
Revize elektro a hromosvodů,Projekty elektro a hromosvodů
Revize kotlů DAKON na tuhá paliva
Tel: 777 718 451, email: seidl.m@elektroseidl.cz
www.elektroseidl.cz

SK Pavlíkov, z.s. nabízí přivýdělek za praní fotbalových dresů (ročně více jak
30tis.Kč) Podrobnosti a podmínky na telefonech anebo osobně: Luboš
Gebhart 725 904 204, Michal Šarlingr 607 684 893.

Upozornění od naší spoluobčanky
„Chtěla bych upozornit spoluobčany, aby si dávali
pozor na zloděje, který řádí na našem hřbitově.
Nestydí se vzít to, co se mu zalíbí a odnese zřejmě na
jiný hřbitov. U nás kradl už dvakrát během krátké
doby. Nikdy bych nevěřila, jak to zabolí, když dáte na
hrob něco hezkého, a za dva dny už najdete jen
prázdné místo nebo prázdnou vázu. Zloději-jaký máš z toho pocit? Styď se. „
H. J.
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Domácí pralinky Pavly Jiránkové

V Pavlíkově, v budově úřadu městyse, je nově otevřena výrobna domácích
pralinek paní Pavly Jiránkové, přes léto bude možné si zakoupit v bývalé
cukrárně i zmrzlinu. Omezené množství pralinek je možné si vybrat a koupit
přímo, jsou však vyráběny většinou na objednání.
Sledujte https://www.facebook.com/Pralinky-%C4%8Cokol%C3%A1dy-PJ102785787780664 a soutěžte!

Zpravodaj Městyse Pavlíkov je registrován Ministerstvem kultury ČR od ev.
č. MK ČR E 17381. Periodicita 4 x ročně. Vydal Městys Pavlíkov 270 21
Pavlíkov 185 IČO 244 210 dne 12.04. 2021. Do zpravodaje přispěli: Aleš
Záblocký, Alena Svobodová, Mgr. Jana Sýkorová, Michal Šarlingr, Luboš
Gebhart, Dana Hůlová, Zdena Skoupá. Text neprošel jazykovou 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
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