PAVLÍKOVSKÁ
RADNICE
Informační list městyse Pavlíkov 4/2021

nové dopravní značení v našem katastru
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Dne 29. 9. 2021 zastupitelstvo na svém jednání
- neschválilo prodej části pozemku p. č. 608/19 v k. ú. Skřivaň
- schválilo ukončení nájemní smlouvy na garáž v Tytřích
- schválilo ukončení nájemní smlouvy na pozemky p. č. 334/1,
335/1, 338/1, 338/2 a 310/7 v k. ú. Chlum
- neschválilo prodej pozemku na p. č. 1682/19 v k. ú. Pavlíkov
- schválilo revokaci usnesení č. 65/2021 na rekonstrukci hasičské
zbrojnice v Pavlíkově z důvodu odstoupení firmy od zakázky
- schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se
společností CETIN, a.s. na přeložku sítí na pozemcích p. č.
2502/1 a 187/10 v k. ú. Pavlíkov (Panelka)
- schválilo darovací smlouvu se Středočeským krajem na
cyklostezku Pavlíkov – Rakovník
- schválilo smlouvu o vkladu majetku do VSOR – Prodloužení
vodovodu a kanalizace na pozemcích p. č. 2191/34 a 2501/1
v k. ú. Pavlíkov (U křížku)
- schválilo dodatek č. 2 se společností TextilEco, a.s. na rozšíření
kontejnerů na textil v obcích Chlum a Skřivaň
- schválilo obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a
obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství Městyse Pavlíkov
- schválilo navýšení provozního příspěvku pro ZŠ a MŠ Pavlíkov
ve výši 160 000 Kč
- schválilo úhradu motorové pily a vybavení nových prostor
v přístavbě za KD Pavlíkov ve výši 41 386,30 Kč z fondu
reprodukce majetku VHČ Pavlíkov
- schválilo pořízení elektronické úřední desky od společnosti
Galileo Corporation s.r.o. za cenu 202 675 Kč vč. DPH
Dne 27. 10. 2021 zastupitelstvo na svém jednání
- schválilo prodej pozemku p. č. 14/1 v k. ú. Skřivaň
- schválilo modernizaci místního rozhlasu v obcích Chlum a Ryšín
od společnosti JD ROZHLASY s.r.o. za cenu 271 071,46,- Kč vč.
DPH
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- schválilo opravu střechy garáže u budovy č. p. 58 v Pavlíkově
s firmou Jiří Cír za cenu 86 110 Kč vč. DPH v roce 2022 a koupi
materiálu na opravu střechy u firmy Petr Šulc za cenu 229 613
Kč vč. DPH v roce 2021
- vzalo na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ Pavlíkov za školní rok
2020-2021
- schválilo smlouvu o bud. smlouvě o zřízení služebnosti se
společností ČEZ Distribuce a.s. na novou přípojku elektrické sítě
NN na pozemku p. č. 261/1 v k. ú. Ryšín
- schválilo změnu odpisového plánu městyse Pavlíkov
- schválilo prodej vozidla Volkswagen Transportér SPZ 3SK0720
za minimální cenu 19 900 Kč
- schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě se společností TOVA stavby
s.r.o. jejímž předmětem je navýšení ceny (více práce) o částku
49 324,41 Kč bez DPH
- schválilo prodloužení smlouvy o výpůjčce na pozemky p. č.
454/2 , 454/5, st. 312 a st. 236 v k. ú. Pavlíkov pro SK Pavlíkov
- schválilo dotaci ve výši 4 500 Kč pro činnost Ryšínského
muzejního spolku na rok 2021

Upozornění pro občany
Z důvodu bezpečnosti cyklistů a chodců byly na
pozemní komunikace vedoucí od rozhledny na
Senecké hoře do obce Senec, včetně vrchovní
cesty, nově instalovány v obou směrech dopravní
značka „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“
s výjimkou dopravní obsluhy.
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OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY
Dočasná změna hodin pro veřejnost provozovny 27021 Pavlíkov
z provozních důvodů. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen
na nezbytně nutnou dobu ve dnech 8. 11. 2021 – 31. 1. 2022 .
Den
Původní
Dočasně upravené
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

08:00-11:00
08:00-11:00
08:00-11:00
08:00-11:00
08:00-11:00

13:00-15:30
13:00-15:30
14:00-17:00
13:00-15:30
13:00-15:30

08:00-11:00
08:00-11:00
08:00-11:00
08:00-11:00
08:00-11:00

12:30-15:00
12:30-15:00
14:00-17:00
12:30-15:00
12:30-15:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odstávka elektřiny-Skřivaň
Plánovaná odstávka elektřiny dne 2. 12. 2021 v lokalitě Skřivaň ve
12:30–15:00 hod.
Skřivaň č. p. 2, 4, 5, 6, 7, 10-17, 19-31, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 45-50,
52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68-80
č. ev. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 18
Informace
Upozorňujeme občany, že je možné si stále vyzvednout kompostéry
o objemu 1000 l. Nárok je na jeden kompostér na každé číslo
popisné. /do vyčerpání zásob/
-------------------------------------------------------------------------------------------Společné lovy Mysliveckého spolku „Háj“ Všetaty
11. prosince od 8 hodin-Naháňka na divoká prasata
Místo konání: Od fotbalového hřiště v Lašovicích, přes Pánkův les až
do luhu nad Pustověty vč. Obecního lesa (Na Kobyle).
Hospodář MS Polcar
Pavel
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Důležité sdělení a informace pro občany Městyse Pavlíkov
Dne 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 541/2020 Sb.
o odpadech. Nový zákon o odpadech obsahuje oproti
předchozí právní úpravě několik významných změn, které
se dotknou běžných občanů podnikatelů i obcí. Obce v ČR
jsou na základě výše uvedeného zákona povinné od 1.1.2022
přijmout nové obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“),
které budou v souladu s novým zákonem o odpadech. Městys
Pavlíkov na svém jednání zastupitelstva dne 29.9.2021
schválil novou OZV č. 1/2021 o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a OZV
č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
Vlastník nemovitosti (domu, bytové jednotky) uhradí
poplatek za nemovitost, tedy za všechny obyvatele =
poplatníky. Nejprve si vlastník nemovitosti zvolí jednu
z možností vývozu komunálního odpadu tak, že na Úřad
městyse Pavlíkov doručí nejpozději do 15.1.2022 vyplněný
formulář „Ohlášení plátce poplatku“, který je závazný.
Ukládání směsného komunálního odpadu bude zajištěno
nadále do nádob o objemu 120 litrů (dále jen „popelnice“).
Vlastník nemovitosti má možnost si vybrat a zakoupit známku
na popelnici dle frekvence vývozu:
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zelená 52xročně (celoroční vývoz každý týden) 3 744 Kč
červená 40 x ročně (topné období každý týden, léto 1x
14 dní) 2 880 Kč
žlutá
26 x ročně (celoročně 1 x 14 dní, každý sudý
kalendářní týden) 1 872 Kč
modrá 12 x ročně (celoročně 1 x měsíčně) 864 Kč
Vlastníci nemovitostí, od kterých z technických důvodů není
možný odvoz popelnice přímo od nemovitosti, si po zvolení
výše uvedeného způsobu vývozu komunálního odpadu
vyzvednou potřebný počet odpadových pytlů v Úřadu
Městyse Pavlíkov.
Pokud si vlastník nemovitosti nezvolí z výše uvedených
možností vývozu komunálního odpadu a všechen odpad
dokáže vytřídit, bude povinen zaplatit za každého
ohlášeného poplatníka výše uvedený minimální poplatek
288,- Kč za rok. V takovém případě mu nebude od
nemovitosti vyvážena popelnice. Tento poplatek je za odvoz
vytříděného odpadu (papír, plasty, sklo, BIO odpad,
nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad atd.)
Městys Pavlíkov tímto žádá všechny majitele nemovitostí,
aby se dostavili na Úřad městyse Pavlíkov, kde si navrhnou
možnou frekvenci vývozu komunálního odpadu od jejich
nemovitostí. (případně donesou vyplněné „Ohlášení plátce
poplatku“)
Nový způsob vývozu bude zahájen 1. 1. 2022 a je nutné
si způsob vývozu nahlásit nejdéle do 15. ledna 2022.
!!! Svoz směsného komunálního odpadu na staré známky
z roku 2021 končí 15. ledna 2022!!!
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Uskutečněné akce
19.9. posvícenská zábava v KD
20. 9. Pěkná hodinka
24. 9. vystoupení Haliny Pawlowské
2. 10. si děti přišly zasoutěžit a pouštět draky na letiště u Senecké
hory. Počasí se vydařilo a dorazilo asi 65 dětí a na obloze se třepotala
spousta draků.
19. 10. přednáška s mykologem Jaroslavem Malým
23. 10. ženy připravily odpoledne plné her a dovádění „Halloween“
Připravované akce

31. 12. 2021 - Městys Pavlíkov připravuje v prostoru za kostelem od
17:00 hod ohňostroj. /akce se uskuteční pokud to umožní vládní
nařízení/
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Spolek žen Pavlíkov
Milí spoluobčané,
dovolte mi vpřed-adventním času vám sdělit pár postřehů z naší
činnosti. Jako Spolek žen fungujeme již mnoho let, snažíme se udržet
kulturní a společenský život v obci. Bohužel kvůli nemoci Covid 19
jsme ochromeni celá společnost. Naší snahou bylo uspořádat několik
vzdělávacích akcí během podzimu 2021. Myslíme si, že všechny byly
velmi zdařilé, ale bohužel návštěvnost těchto podvečerů byla velmi
nízká.
19. 10. k nám zavítal pan Jaroslav Malý, mykolog a odborník
v pravém slova smyslu na houby. Přijel až z jižních Čech, krásné
Bechyně. Během dopoledne udělal přednášky v místní škole a poučil
nejen žáky, ale také paní učitelky. Odpoledne byla připravena
přednáška pro veřejnost. Během povídání, jsme měli možnost
nahlédnout na čerstvě utržené houby, přivonět k nim, celým
večerem nás provázela promítaná prezentace – Houby po celý rok.
Na závěr jsme si mohli zakoupit houbařské kalendáře stolní i
nástěnné. Ve stolních kalendářích jsou recepty, které nejsou jinde
publikovány ze soukromí houbaře Bohuslava Ježka. Pro děti i dospělé
měl pan mykolog také připravena různá pexesa. Úžasné povídání a
nevšední zážitky nám poskytl opravdový odborník.
Během dalšího večera 26. 10. jsme v zasedací síni přivítali moderní
dámu, která nám předvedla moderní a rychlé vaření, pečení,
míchání, sekání, mletí a dalších asi 20 činností v jednom spotřebiči.
Firma je na trhu už asi 30 let, ale bohužel se o jejích výrobcích
z televize a reklam moc nedozvíte. Měli jsme možnost nejen si
povídat o možnostech tohoto zařízení, ale také ihned ochutnat
některé dobroty. Paní před zraky zvídavých žen připravila výtečnou
pomazánku, podávala se na domácí bagetce zadělanou ve stroji,
pečenou v troubě. Poté jsme připravili svěží salát, pro zájemce jsme
poodkryli víčko domácí marmelády připravované také ve stroji
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z domácích surovin. Závěrem jsme připravili oblíbenou svíčkovou
omáčku s kuřecím masem a houskovým knedlíkem vařeným v páře.
Všem pozorovatelkám připravované pokrmy chutnaly a domů si
přinesly nejen zasycená bříška, ale také nové informace o nabídce
moderního vaření – možná dárek pro budoucí hospodyňky v podání
svých dcer, vnuček či pravnuček.
Poslední třetí setkání jsme přesunuli do Galerie Anderle – beseda se
spisovatelkou Jaroslavou Pechovou. Uskutečnilo se 3. listopadu a
přijela nejen se zajímavým vyprávěním o svém životě, ale také
dovezla novou knihu – Pohádky z louky. Během večera jsme se
dočkali i autorského čtení jedné z pohádek. Večer jsme zakončili
nákupem dovezených knih, od kuchařek, beletrie, humoru až po
poezii. Místní knihovně jsme díky besedě také obohatili sbírku.
Autorka zájemcům knihy podepisovala, případně doplnila věnování.
Byl to příjemný až rodinný večer, plný zážitků a dojmů. Děkujeme za
příjemnou společnost a přejeme autorce další pěkné knížky a hodně
zdraví.
Toto vše jste milí čtenáři a čtenářky nestihli, ale i dnes se dočtete, co
ještě chystáme. Protože se prosinec již blíží, můžete si jako
každoročně přijít zazpívat, potěšit své dušičky nebo jen si přijít
poslechnout ke stromečku koledy v rámci projektu Česko zpívá
koledy, nastane tak v podvečer 8. prosince u stromečku od 18,00
hodin. Pro členky Spolku žen chystáme Mikulášský večer 3. 12.
konaný každoročně v místním KD Pavlíkov. Tímto naše členky zveme
na příjemné posezení s nadílkou. V nadcházejícím roce se chystá
Kloboukový bál, který by se měl uskutečnit 5. února 2022.
Připravujeme i další akce, ale o těch až příště. Děkujeme našemu
úřadu Městyse Pavlíkov za spolupráci a podporu. Přejeme vám všem
klidný adventní čas, příjemně prožité svátky vánoční a úspěšný vstup
do nového roku 2022.
Mgr. Jana Sýkorová
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Ryšínský muzejní spolek
Dne 28. 10. 2021 proběhlo v Ryšíně slavnostní otevření muzea
zemědělských strojů. Po úvodním kázání a posvěcení muzea farářem
starosta městyse přestřihl pásku - v našem případě bytelný řetěz - a
jako první návštěvník vstoupil do prostor bývalého seníku, kde kromě
zemědělského nářadí a dalších věcí denní potřeby z dob našich
babiček a prababiček čekalo i avizované překvapení – živé obrazy.
Hospodář v sedací vaně, rodička s dítětem, přadlena, pradlena a
oráč. Tyto exponáty výrazně oživily prostor muzea a pobavily
přítomné.
Ve venkovním prostoru bylo možno prohlédnout si i ty exponáty,
které jsou jinak umístěné ve stodole, což je druhá část expozice.
Dle ohlasů se akce vydařila a i přes chladnější počasí dorazil nad
očekávání solidní počet návštěvníků.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří darovali exponáty do sbírky,
dále děkujeme návštěvníkům, kteří přispěli dobrovolným vstupným a
městysi Pavlíkovu za podporu.
Pokud jste otevření nestihli, zveme vás k návštěvě Muzea
zemědělských strojů v Ryšíně č. 11 po domluvě na tel. 721 127 076 za
Váš Ryšínský muzejní spolek Petra Jánská
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Přijmeme:
- řidiče skupiny C
- závozníka na rozvoz uhlí
Bližší informace poskytne Michal Šarlingr tel: 607 684 893
PŘEJEME VŠEM SPOLUOBČANŮM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
--------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 23. 11. 2021. Do zpravodaje
přispěli: Aleš Záblocký, Alena Svobodová, Mgr. Jana Sýkorová, Petra
Jánská. 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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