PAVLÍKOVSKÁ
RADNICE
Číslo 1/2008

Informace o činnosti městyse za období od září 2007 do března 2008.
V tomto období se konala dvě zasedání zastupitelstva městyse, na kterých se zastupitelstvo usneslo:
1 / Uhradit finanční spoluúčast na projektu „Technické služby“(Mercedes s nástavbami), na kterém
spolupracujeme s mikroregionem Balkán.
2/ Odkoupit pozemek st. 43 o výměře 2243 m2 od státu.
3/ Schválit podání žádosti o dotace z programu obnovy venkova na II. etapu výměny oken na
budově městyse a na výstavbu chodníku pro pěší před kostelem.
4/ Schválit prodej č.p.19, jehož je městys vlastníkem z ½, za celkovou cenu 2 100 000,-Kč
5/ Schválit obecně závaznou vyhlášku č.2/2007 (svoz TKO).Tato vyhláška ponechává platby
občanů na stejné výši jako v roce minulém. Dále pak dodatek ke smlouvě s firmou Becker Bohemia
s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Tímto dodatkem se cena za tuto službu zvyšuje o inflaci 3,2 %.
6/ Vzít na vědomí informaci o projektu víceúčelového hřiště, jehož výstavba je plánována ve
sportovním areálu a závisí na získání dotace.
7/ Schválit odkoupení pozemku PK 286 v k.ú. Pavlíkov o výměře 2050 m2. Důvodem koupě je
skutečnost, že na něm je uložena kanalizace, el. vedení a šachta odpadu z rybníka.
8/ Vzít na vědomí zprávu starosty z valné hromady VSOR o ceně vodného 27,80Kč/m3 a stočného
ve výši 23,23Kč/m3. Jedná se o nárůst celkem 5,53Kč/m3.
9/ Schválit, aby v rozpočtu městyse byla rezervována částka potřebná na dofinancování rozpočtu
školy sníženého v důsledku menšího počtu žáků, než určuje vyhláška. Podle vyhlášky-42 žáků,
skutečnost-36 žáků.
10/ Schválit rozpočet na rok 2008
příjmy 12 200 000,-Kč
výdaje 14 750 000,-Kč
schodek 2 550 000,-Kč bude kryt střednědobým úvěrem ve výši 2 000 000,-Kč a 550 000,-Kč
z rezervy z minulých let. Na účtu má městys ještě rezervu určenou pro mimořádné výdaje ve
výši 1 900 000,-Kč
Tento rozpočet byl schválen s ohledem na skutečnost, že plánujeme výstavbu kanalizace v rozsahu
nákladů více než 20 000 000,-Kč.
11/ Vzít na vědomí zprávu o kácení 33 kusů poškozených a nemocných jilmů při silnici do
Rakovníka. Zdravotní stav těchto stromů posoudila „Agentura ochrany přírody a krajiny ČR“.
Jako náhrada bude vysázen dubový les při silnici do Rakovníka.
Rada městyse se v tomto období na svých jednáních usnesla:
1/ Pronajmout zemědělskou půdu ve vlastnictví obce zemědělským subjektům, kteří na ní
hospodaří. (ZD Lašovice, Farma Pavlíkov, Miroslav Pánek, Václav Lapka, Karel Rychtařík.)
2/ Schválit podání žádosti o dotace na dostavbu kanalizace z programu 229310 Mze a Fond
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životního prostředí Středočeského kraje.
3/ Zadat opravu části hřbitovní zdi a výstavbu vodovodní přípojky na hřbitov firmě
EKOSTAVBY Louny a výměnu oken na úřadu firmě REGNO Slaný.
4/ Prodej dřeva z úpravy parků a veřejného prostranství občanům, za 200,-Kč prostorový metr.
5/ Prodej pohledů Pavlíkova prostřednictvím místních obchodů.
V roce 2008 se opět pokoušíme získat dotaci na dostavbu splaškové kanalizace v Pavlíkově.
Celkové náklady na zajištění této akce činí cca 22 000 000,-Kč. Část prostředků ve výši cca
14 000 000,- Kč chceme získat z programu 229 310 MZe ČR – naše spoluúčast by činila cca
3 500 000,-Kč. Tyto prostředky by stačily na dostavbu téměř celé splaškové kanalizace kromě stoky
S3 (tato stoka povede v pravé části komunikace II. třídy od AZ MAGAZÍNU až k zastávce
v Zabráně). Na tuto stoku žádáme o dotaci ve výši 3 600 000,-Kč z Fondu životního prostředí
Středočeského kraje – naše spoluúčast by činila 1 200 000,-Kč.
Pokud se podaří dotace získat, požádá městys o úvěr ve výši 2 000 000,-Kč (na pokrytí spoluúčasti).
Stále však bude v rozpočtu zachována rezerva ve výši cca 1 900 000,-Kč.

LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Od měsíce května bude svoz popelnic jedenkrát za čtrnáct dní
– každou sudou středu !!!
Nebezpečný odpad

Dne 29. března 2008 (sobota) bude dle následujícího časového rozvrhu ve všech částech naší
obce přistaveno auto na sběr nebezpečného odpadu.
CHLUM
RYŠÍN
PAVLÍKOV
SKŘIVAŇ
TYTRY

8.00 – 8.15 hodin - náves
8.25 – 8.40 hodin - náves
8.50 – 9.15 hodin u Obecního úřadu
9.50 – 10.05 hodin - náves
10.15 – 10.30 hodin - náves

Velkoobjemový odpad
Dne 12. a 13. dubna 2008 ( sobota a neděle) budou přistaveny kontejnery na odpad o větším
objemu (komunální odpad, který se nevejde do popelnice). Do těchto kontejnerů se nesmí
dávat nebezpečný odpad, železné předměty nebo dřevo.
Umístění kontejnerů:
PAVLÍKOV: dvůr bývalého JZD a ZABRÁNA u obchodu p. Maška, SKŘIVAŇ: náves, TYTRY:
náves, CHLUM: autobusová otočka, DOLNÍ CHLUM: u zastávky, RYŠÍN: u bývalé školy a
v dolní části u kapličky.

Úhrada místních poplatků
Blíží se 31.3. a to je datum, kdy by měli občané mít uhrazeny místní poplatky. Podle vydaných
obecně závazných vyhlášek se poplatek za sběr směsného komunálního odpadu může uhradit ve
dvou splátkách. Poplatek za psy jednorázově. Poplatky lze uhradit v hotovosti do pokladny
městyse, nebo převodem na účet 0540566339/0800. Poplatky jsou stejné jako v roce 2007.
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CO NÁS TRÁPÍ
Následující článek občana (jméno neuvádíme z důvodu zachování dobrých sousedských
vztahů) a naši odpověď otiskujeme bez komentáře, k zamyšlení a věříme, že i ku prospěchu
věci.
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je v silách obce nějakým způsobem "bojovat" s neukázněnými pejskaři.
Mám na mysli, že na obecním pozemku před naším barákem je zatravněná plocha, kterou
udržujeme upravenou pravidelným sekáním a navíc tam máme záhonek, jehož rozkvetlé květiny
rovněž, alespoň dle mého názoru přispívají ke zkrášlení ulice. Mnoho pejskařů chodí venčit své
miláčky na pole, respektive louku za obec, nicméně na vodítku je nemají a to, že si jejich miláčkové
vykonávají svoji potřebu na obecním (námi upravovaném pozemku) je mi nepříjemné. Přeci jen
představa, ze se hrabu v psích výkalech není nic pěkného.
Předem dekuji za jakoukoli odpověď,
S pozdravem

Občan

Odpověď
Problém, který popisujete v této chvíli vyřešit neumíme. Pokud vydáme obecně závaznou vyhlášku,
nedokážeme zajistit její vymahatelnost. Přijmout pracovní sílu, která by podobné excesy hlídala je
luxus, který si nemůžeme dovolit. Nezbývá, než spoléhat na osvětu. V nejbližší době se chystáme
vydat informační leták "Pavlíkovská RADNICE" a v ní se obrátíme na "pejskaře" se žádostí, aby se
chovali ohleduplně. Velmi bych přivítal, kdybyste nám takovým článkem do informačního letáku
přispěl. Možná, že by apel občana měl větší váhu nežli mentorování starosty.
S pozdravem
M. Truxa

Počet obyvatel v naší obci stále roste….
K l.lednu 2008 má naše obec celkem 1061 obyvatel. Pavlíkov 656, Chlum 130, Ryšín 80, Skřivaň
130, Tytry 65.
V roce 2007 se narodilo celkem 12 dětí, 12 občanů zemřelo, 37 občanů se přihlásilo k trvalému
pobytu a 17 se jich z pobytu odhlásilo.
Deset našich občanů uzavřelo sňatek a devět se jich rozvedlo.

Publikace o Pavlíkovu a jeho částech
Vážení spoluobčané,
ve druhém pololetí roku 2008 začne pracovník Okresního archivu, Jan Krško, zpracovávat publikaci
o historii Pavlíkova a jeho částech. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme se žádostí o poskytnutí
starých fotografií, textů a jiných materiálů, které by nám při této práci pomohly. Materiály
nepotřebujeme zapůjčit ani darovat, stačí pokud je přinesete na úřad, my si je okopírujeme, popř.
naskenujeme a obratem vrátíme.
Děkujeme.

3

ČINNOST SPOLKŮ

„A“ mužstvo 1.B třída
doma:
30.3. – 15.00 hod. - Tuchoměřice
6.4. - 16,30 hod. - Beroun B
20.4. - 17.00 hod. - Kněževes
4.5. - 17.00 hod. - Vraný
18.5. - 17.00 hod. – Lidice
1.6. - 17.00 hod. – Braškov
15.6. - 17.00 hod. – Senomaty
u protihráčů:
12.4. – 16.30 hod. – Městečko
27.4. – 17.00 hod. – K. Dvůr B
10.5. – 10.15 hod. – Kralupy
24.5. – 17.00 hod. – Mutějovice
7.6. – 17.00 hod. – Lužná
21.6. – 10.15 hod. – Koleč

TJ SOKOL PAVLÍKOV
Jarní rozlosování zápasů:
„B“ mužstvo –OP II.třída
doma:
12.4. - 10.00 hod. - Rakovník
26.4. - 10.00 hod. - Hředle
30.4. - 17.30 hod. - Sýkořice
10.5. - 10.00 hod - T.Rakovník
24.5. – 10.00 hod. - Olešná
7.6. - 10.00 hod – Šanov
21.6. - 10.00 hod. – Pustověty
u protihráčů:
22.3. – 15.00 hod. – Branov
30.3. – 15.00 hod – Roztoky
6.4. – 16.30 hod. – Mšec
19.4. – 17.00 hod. – Čistá
3.5. – 17.00 hod. – Zavidov
17.5. – 17.00 hod. – Oráčov
1.6. – 17.00 hod. – Lány
14.6. – 15.00 hod. – Řevničov
mladší žáci
doma:
13.4. – 10.00 hod. - Kolešovice
27.4. – 10.00 hod. – Senomaty
4.5. – 10.00 hod. – SKP Rakovník
u protihráčů:
19.4. – 10.00 hod. - Slabce
10.5. – 10.00 hod. - Čistá

II. liga žen
doma:
29.3. – 15.00 hod. – Trutnov
12.4. – 15.00 hod. – Sl.Varnsdorf
26.4. – 16.00 hod. – FC Teplice
3.5. – 16.00 hod. – R. Trstěnice
10.5. – 16.30 hod. – Plzeň B
24.5. – 16,30 hod. - FC Liteň
7.6. – 17.00 hod. - Sp. Dubice
u protihráčů:
22.3. – 14.00 hod. – Sp. Dubice
5.4. – 14.00 hod. – DFK M. Boleslav
19.4. – 15.00 hod. – K. Vary
17.5. – 17.00 hod. – U. Janovice
31.5. – 10.30 hod. – Karlštejn
15.6. – 14.00 hod. – FC Teplice

Okresní pohár
doma:
18.5. – 10.00 hod. – SKP Rakovník
22.5. – 10.00 hod. - Slabce
8.6. – 10.00 hod. - Kolešovice
u protihráčů:
31.5. – 10.00 hod. – Senomaty
14.6. – 10.00 hod. - Čistá

SK Pavlíkov zve také občany na „Pavlíkovskou plácanou,“ která se bude konat v sobotu 31. května
a na „Nekonečný fotbal,“ pořádaný 28. června.
Výbor SK Pavlíkov hledá obsluhu klubovny na hřišti v Pavlíkově. Zájemci, ozvěte se na tel. č.
607684893 – M. Šarlingr.

Poutě se v letošním roce budou konat:

11. května ve Skřivani (taneční zábava s Fernety v sobotu)
1. června v Pavlíkově
6. července v Tytřích
20. července ve Chlumu a Ryšíně
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OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE

František Macák
-

řídící učitel Obecní školy v Pavlíkově v letech 1890 - 1926
narozen 31. ledna 1865 v Pavlíkově
zemřel 20. června 1938 v Rakovníku
pochován na hřbitově v Pavlíkově

Můj dědeček František Macák byl celoživotním pavlíkovským patriotem. Lásku
k rodné obci, v níž strávil většinu života, přenesl i na své děti, zejména na syna
Bohumila, gymnaziálního profesora přírodopisu a zeměpisu – mého otce.
Také já, i když jsem se zde nenarodila, mám k Pavlíkovu velice niterný vztah,
živený pravidelnými návštěvami rodinného hrobu.
Při pořádání dokumentů z otcova dědictví jsem nedávno objevila dvě překrásné v kůži
vázané složky – oslavné adresy, věnované v letech 1932 a 1933 mému dědečkovi Františku
Macákovi.
V první – od Spolku pro podporování chudých studujících čsl. Státní reálky v Rakovníku –
se vzpomíná na „velkomyslný a vzácný dar 5.000 Kč, který František Macák věnoval na zřízení
nadace pro chudé žáky rakovnické reálky, s přáním, aby se lidumilná činnost spolku mohla zdárně
rozvíjeti“. Spolek jej jmenoval svým čestným členem.
Druhou adresu na ručním papíře z roku 1933 iniciovaly pavlíkovské spolky a obecní úřad.
Vyslovují v ní svou úctu a vděčnost za neocenitelné zásluhy, které si František Macák získal za
působení v obci výchovou celé generace, prací ve spolcích i v obci. Jistě je zajímavé, které spolky
tehdy v Pavlíkově působily a připojily se k tomuto ocenění. Byly jimi: Tělovýchovná jednota
Sokol, Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu a Domoviny domkářů,
Okrašlovací spolek, Sbor dobrovolných hasičů, Spořitelní a záložní spolek, Včelařsko-hospodářská
Beseda, Sdružení republikánského dorostu . Připojil se Obecní úřad a Místní školní rada. Adresa
obsahuje na 90 podpisů, mezi nimiž by jistě dnešní občané Pavlíkova objevili svoje předky.
Kromě těchto dvou vzácných kožených složek jsem v pozůstalosti našla také dva staré
dopisy. První z nich je ručně psaný úřední přípis starosty Pavlíkova Adolfa Hamouze č. 40
z 10.ledna 1923. Starosta v něm mému dědečkovi sděluje, že byl v předchozím roce jmenován
jednohlasně kronikářem obce a se mu předkládá „Pamětní knihu“, která byla dána ke knihaři
k řádnému ostránkování, „s nadějí, že tuto záslužnou práci na se vezmete a ke prospěchu budoucím
pokolením povedete“. Dle dopisu byl přiložen také návod k vedení kronik, vydaný Ministerstvem
školství a národní osvěty.
Druhý dopis od Františka Pánka je rovněž z Pavlíkova, ale je psán o deset let později
(6.února 1933). Je adresován do Rakovníka, kde dědeček po odchodu do penze žil. Obsahuje kromě
„přání co nejlepší pohody do dalších let i ujištění, že všichni bývalí žáci (na Vás) s láskou a
vděčností vzpomínají“.
* * *
Když jsem se v květnu letošního roku seznámila s panem starostou Mgr. Miroslavem
Truxou, dostala jsem jako dárek naskenovanou „Pamětní knihu obce Pavlíkova“. Malý CD-ROM
pro obec pořídil v dubnu 2006 při příležitosti otevření výstavní síně Jiřího Anderleho Ivan Černý.
V elektronické podobě je tak zachována obecní kronika obce z let 1928 – 1972. Bylo to pro mne
milé překvapení a nesmírně zajímavé čtení!
Hned na prvních stránkách zakladatel kroniky Josef Řežábek, od roku 1926 pokračovatel
mého dědečka ve funkci řídícího učitele Obecní školy v Pavlíkově, cituje z dopisu mého dědečka
z roku 1928. Ten v něm podrobně zdůvodňuje, proč „Pamětní knihu obce“ v letech 1923 až 1928
nevedl, jak mu to starosta obce uložil v zachovaném, již výše zmíněném dopise. Stalo se tak
v důsledku zklamání a roztrpčení nad tím, jak se k němu obec zachovala za války, kdy s rodinou
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musel hladovět a živořit bez zájmu a jakékoli podpory ze strany obce a jejích obyvatel. Jeho
manželka Marie, roz. Koutníková, moje babička, kterou jsem nikdy nepoznala, v červnu 1918
předčasně zemřela.
Kronikář Josef Řežábek přesto celou složitou dobu první světové války v kronice velice
podrobně zachytil. Z jeho pera se dozvídám také o angažmá dědečka, v té době ještě řídícího učitele
Obecní školy v Pavlíkově. V roce 1915 měl např. uloženo provádět soupis zásob mouky a obilí,
později zajišťoval sbírky přebytků pro Válečný obilní ústav, koncem války sbíral úpisy pro tzv.
Válečnou půjčku. K povinnostem řídícího učitele patřilo v roce 1921 také zajištění prvního sčítání
lidu v nové republice. Pavlíkov měl v té době 833 obyvatel. V témže roce byl v obci odhalen
památník padlým nákladem 24.000 Kč. „Stavbu provedlo komité, v jehož čele stál řídící učitel
František Macák“, píše se v Pamětní knize. Spolu s Antonínem Jirkovským později organizoval
sbírku pro hladovějící a nemocemi postižené v Rusku.
František Macák odešel do penze v únoru 1926, učil v Pavlíkově plných 35 let. „Odešel –
ani po něm pes nezaštěkl – jak se říká. Tak svět odplácí“. Potud „Pamětní kniha obce Pavlíkov“ –
str. 69.
My ovšem z úvodu mého příspěvku víme, že obecní úřad a pavlíkovské spolky přece jen
dodatečně – tedy sedm let po odchodu mého dědečka Františka Macáka do penze – jeho
pedagogickou, organizátorskou a veřejnou činnost ocenily. S uznáním a vděčností se nad jeho
životem, plným dobrých skutků obětí, skláním i já – jeho vnučka.
Jarmila Burgetová, roz. Macáková
V některém z příštích čísel „RADNICE“ otiskneme článek o rodákovi z Chlumu, akademickém
sochaři Václavu Markupovi. Na jeho osobu nás upozornil týdeník RAPORT za což děkujeme.

POZVÁNKA
Městys Pavlíkov zve občany do „Vestibulu“ Úřadu městyse Pavlíkov na výstavu

Knižních ilustrací pověstí
od konce 19. století
do současnosti.
Výstava potrvá do konce dubna 2008.

Zpravodaj Městyse Pavlíkov je registrován Ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 17381. Vydal Městys
Pavlíkov dne 21.3.2008. Do zpravodaje přispěli: M. Pánek, M. Truxa, A. Svobodová, PhDr.Jarmila Burgetová, Michal
Šarlingr. Text neprošel jazykovou úpravou.
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