PAVLÍKOVSKÁ
RADNICE
Informační list městyse Pavlíkov 1/2022

Venkovní učebna - altán ve škole
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Dne 24.11.2021 zastupitelstvo na svém jednání
- neschválilo pronájem části pozemku p. č. 2481/20 v k.ú. Pavlíkov
- neschválilo vymáhání penále po společnosti TOVA stavby s.r.o. za
nesplnění podmínek pojištění na škody způsobené třetí osobě po dobu
56 dní u stavby „Revitalizace školní zahrady – venkovní učebna pro ZŠ
Pavlíkov“ na základě doporučení poskytovatele dotace – Centrum pro
regionální rozvoj České republiky
- schválilo dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na „Revitalizaci školní
zahrady-venkovní učebna pro ZŠ Pavlíkov se společností TOVA stavby
s.r.o. jejímž předmětem je snížení ceny (méně práce) o částku
16 166,31 Kč bez DPH
- schválilo prodej vozidla Volkswagen Transporter společnosti Daneker
spol. s.r.o. za cenu 26 250 Kč
- schválilo smlouvy na zimní údržbu komunikací na období od
1.12.2021 do 31.3.2022 s panem Petrem Vostatkem pro obce Skřivaň,
Tytry a s panem Tomášem Strniskem pro obce Chlum, Ryšín
- schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR v podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a
rozvoje regionů na akce, Obnova místních komunikací v Pavlíkově
(Panelka) a Vybudování školního hřiště v areálu ZŠ Pavlíkov.
- schválilo zpracování žádostí o podporu z MMR a manažerské řízení
projektu včetně organizace zadávacího řízení prostřednictvím
společnosti ISES s.r.o.na akce vybudování školního hřiště v areálu ZŠ
Pavlíkov za cenu 95 590,- Kč vč. DPH a obnova místní komunikace
v Pavlíkově (Panelka) za cenu 119 790,- Kč vč. DPH
- vzalo na vědomí informaci z jednání valné hromady VSOR ohledně
cen vodného a stočného
- schválilo dodatek č. 19 ke smlouvě o odvozu a zneškodnění
komunálního odpadu a Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny
služby v souvislosti s nakládáním s papírem se společností Marius
Pedersen a.s.,
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Dne 22.12.2021 zastupitelstvo na svém jednání
- schválilo pronájem části pozemku na parc. č. 608/19 v k.ú. Skřivaň o
výměře 100 m2
- schválilo prodej poz. parc. č. 1680/30 v k.ú. Pavlíkov o vým. 152 m2
- schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25 000 Kč na
pořízení domovní čistírny odpadních vod pro občana z obce Chlum
- schválilo směnu pozemků p.č. 790 a p.č. 791 v k.ú. Skřivaň
- schválilo rozpočet na rok 2022
příjmy ve výši 21 000 000,- Kč
výdaje ve výši 31 000 000,- Kč
rozdíl 10 0000,- bude pokryt z rezervy min. let
zůstává rezerva ve výš 11 437 000 Kč
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 je plánována řada projektů
v různém stádiu rozpracovanosti např.
 -revitalizace školní zahrady v ZŠ Pavlíkov-víceúčelové hřiště –
podána žádost o dotaci, bude provedeno při získání dotace
 -rekonstrukce kuchyně v ZŠ Pavlíkov
 -obnova místní komunikace v Pavlíkově (Panelka)– podána
žádost o dotaci
 -opravy komunikací ve všech obcích městyse a mnoho dalších
drobnějších akcí
- schválilo rozpočtový výhled městyse Pavlíkov, VHČ a ZŠ MŠ Pavlíkov
na roky 2022-2023
- schválilo snížení nájemného na částku 4 000 Kč/měsíc, snížení počtu
otvíracích dnů na 5 a úpravou otvírací doby v KD Pavlíkov s platností
od 1.1.2022 do 36.6.2022 z důvodu COVID 19
- schválilo částku ve výši 8 000 Kč Městské knihovně Rakovník na
nákup, zpracování a distribuci knihovních fondů pro knihovnu Pavlíkov
pro rok 2022
- schválilo posílení provozního příspěvku příspěvkové organizaci VHČ
Pavlíkov, o částku 50.000 Kč na rok 2021
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Dne 26.01.2022 zastupitelstvo na svém jednání
- schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25 000 Kč na
pořízení domovní čistírny odpadních vod pro občana obce Chlum
- schválilo zveřejnění záměru na propachtování části pozemků p. č.
2481/17 o výměře 219 m2 a p. č. 227/3 o výměře 61 m2 v k. ú. Pavlíkov
- schválilo zveřejnění záměru na propachtování části pozemku p. č.
187/2 o výměře 68 m2 v k.ú. Pavlíkov
- schválilo koupi pozemků p. č. 345/3 o výměře 57 m2 a p. č. 68/20 o
výměře 5 m2 v k. ú. Skřivaň za celkovou cenu 11 366 Kč
- schválilo prodej pozemku parc. č. 1680/30 o výměře 152 m2v k.ú.
Pavlíkov za cenu 88 140 Kč
- schválilo finanční dotaci na činnost spolků městyse Pavlíkov na rok
2022
- schválilo směnu pozemků p. č. 790 o výměře 155 m2 v majetku
městyse za pozemek p. č. 791 o výměře 155 m2 v k.ú. Skřivaň
- schválilo modernizaci místního rozhlasu v obcích Chlum a Ryšín
prostřednictvím společnosti JD Rozhlasy s.r.o. Horní Bečva za cenu
58 856,82 Kč vč. DPH
- schválilo aktualizaci plánovaných projektů s možností využití
dotačních programů v příštích letech
- schválilo vypsat zadávací řízení na rekonstrukci komunikace a
chodníků – panelová cesta v Pavlíkově
- schválilo paní Soňu Jančíkovou za přísedící Okresního soudu
v Rakovníku na volební období 25. 4. 2022 do 25. 4. 2026
- schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na
přeložku NN na parcele č. p. 773/3 v k. ú. Tytry se společností ČEZ
Distribuce a.s.
- schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na
přeložku NN na parcele č. p. 61/1 v k. ú. Pavlíkov se společností ČEZ
Distribuce a.s.
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- schválilo pachtovní smlouvu na části pozemků p. č. 838, 881, 895,
902, 915, 937, 961, 972, 1003, 1017, 1022, 1045, 1055, 1060, 1066,
1128, 1138, 1139, 1160, 1174, 1181, 1189, 109/7, 998 v k. ú. Tytry
celkem o výměře 51 579 m2 a části pozemků p. č. 756, 874, 911 celkem
o výměře 10 319 m2 v k. ú. Skřivaň s panem Ing. Vladimírem Polcarem
za cenu 4 300 Kč/ha od 1. 10. 2022
- schválilo pro volební období 2022–2026, devíti členné zastupitelstvo
- schválilo bezúplatný převod pozemku p. č. 780/3 o výměře 1988 m2
v k.ú. Velká Buková, Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje
p. o.
Dne 23.02.2022 zastupitelstvo na svém jednání
- schválilo propachtování pozemků p.č. 2481/17 o výměře 2019 m2 a
p.č. 227/3 o výměře 61 m2 v k.ú. Pavlíkov
- schválilo propachtovat část pozemku p.č. 187/2 o výměře 68 m2
v k.ú. Pavlíkov
- schválilo spolupodílet se na vybudování komunikace v celkové částce
28 000,- Kč pro nově vznikající místní komunikaci v lokalitě u Křížku
- schválilo odpisový plán Městyse Pavlíkov, ZŠ a MŠ Pavlíkov na rok
2022
- schválilo podání žádosti na Pozemkový úřad o provedení
komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Chlum a
Ryšín
- schválilo pachtovní smlouvu na části pozemků p. č. 666, 673, 680,
683, 709, 717, 722, 734, 754, 766, 835, 838, 942, 962 a 968
v k.ú.Skřivaň celkem o výměře 26 794 m2 se Zemědělským družstvem
Lašovice za cenu 5 000 Kč/ha od 1. 10. 2022
- schválilo darovací smlouvu na bezplatný převod nemovitosti
barokního kostela v Pavlíkově na parc. č. st. 4 v k.ú. Pavlíkov
- schválilo účetní závěrku VHČ Pavlíkov za rok 2021 a účetní závěrku ZŠ
a MŠ Pavlíkov za rok 2021
- schválilo zlepšené hospodářské výsledky a jejich rozdělení do fondů
pro VHČ Pavlíkov a ZŠ a MŠ Pavlíkov
- schválilo bezúplatný převod vozidla Škoda Fabia do majetku městyse
Pavlíkov od Českého báňského úřadu Praha
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Přehled změn obyvatelstva, ke kterým došlo v roce 2021
část obce stav k 1. 1. Naroz.
Pavlíkov
685
6
Chlum
123
1
Ryšín
68
0
Skřivaň
124
1
Tytry
41
celkem
1041
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Přistěh. Úmrtí Odstěh. stav k 31. 12.
9
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3
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1
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1
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1
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1
0
-1
41
15
-15
-16
1033

SVOZ TKO
Žádáme občany, aby z popelnic odstranili staré
nálepky. Takto polepené popelnice /viz.
obrázek/
velice
komplikují
práci
zaměstnancům svozové firmy a může se stát,
že popelnici nevyvezou.

Pošta Pavlíkov,
kontakt 954 227 021
OTVÍRACÍ DOBA

PONDĚLÍ:

8.00 - 11.00

12.30 - 15.30

ÚTERÝ:

8.00 - 11.00

12.30 - 15.00

STŘEDA:

8.00 . .11.00

14.00 - 17.00

ČTVRTEK:

8.00 - 11.00

12.30 - 15.00

PÁTEK:

8.00 - 11.00

12.30 - 15.00
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Svoz BIO odpadu bude probíhat 1 x za 14 dní
v pondělí, v liché týdny.
První svoz proběhne: 28.3.2022

Vodné a stočné 2022
cena v Kč/m3
bez DPH

cena v Kč/m3
s DPH

voda

46,36

51,00

stočné

42,30

46,53

celkem

88,66

97,53
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Pandemie nás nezastavila!

Vážení přátelé,
pozitivně naladěn se k Vám obracím po delší odmlce s informací o
práci naší školy během uplynulého období.
I přes všechny útrapy celosvětové pandemie na podzim loňského roku
a na prahu roku nového jsme k našemu velikému potěšení nemuseli
školu vůbec zavírat, výuku přerušit, či zařadit výuku distanční.
Uvědomovali jsme si totiž velice intenzivně, co by po návratu z
distanční výuky pro děti následovalo, s jakými nepříjemnými dopady
bychom se opětovně, my i žáci, museli vypořádat. A i když jsme byli na
tyto varianty připraveni, v duchu jsme stále doufali, že naši malou
školu tato epidemie neskolí.
Děti a žáci byli sice střídavě nemocní, ale my učitelé jsme se po
zdravotní stránce drželi po celou dobu velmi statečně až do poslední
chvíle. Vydrželi jsme.
Pro nás i pro žáky bylo nesmírně důležité, že jsme provoz školy
neupravovali a výuku neměnili, jako tomu bylo loňského roku.
Učili jsme proto o sto šest a dokonce jsme s dětmi absolvovali v tomto
nelehkém období mnoho velmi zajímavých aktivit.
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Zahájení školního roku bylo uskutečněno v komornějším duchu a to
sice v kmenových třídách.

Prvňáčkům do třídy zavítali rodiče, za dodržení protiepidemických
opatření, takže jsme společně mohli vykročit do školního života,
plného očekávání, změn, zásad, pravidel a úplně jiného režimu, než
které děti doposud znaly.
Žáci prvního ročníku (13 žáků) adaptační období zvládli poměrně
rychle a bez problémů.
V úvodu školního roku jsme zařadili do výuky bruslařský výcvik, výuku
na dopravním hřišti, vyjeli jsme dokonce i do Divadla S+H, navštívili
jsme i Planetárium v Praze, shlédli pohádku Polaris a tentýž den jsme
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ještě zavítali na prohlídku expozice mořských živočichů v pavilónu
Mořský svět.
Podzimní čas nám také zpříjemnil pořad o houbách, ve kterém jsme
mohli naživo vidět jedlé i jedovaté houby a přiučit se něco o nich.
Těsně před Vánoci jsme přivítali Mikuláše, svou návštěvou nás poctil
pan kouzelník, který děti obohatil o příjemné chvilky zajímavých iluzí.
Děti se zapojily do projektů jako Dětský čin roku, ve kterém se do
semifinále probojovala žačka 3. ročníku, potěšili jsme tradičně naše
staré a nemocné občany v LDN v nemocnici Rakovník, kam jsme
doručili ručně vyrobená přáníčka a dárky k Vánocům a nakonec i
proběhly vánoční besídky ve třídách.
I mateřská škola neměla během tohoto období žádné výpadky.
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Všechny zaměstnankyně se snažily pro děti připravovat zcela
přirozený režim bez ohledu na nepříjemně se vyvíjející kovidovou
situaci. I ony připravily pro děti další aktivity jako například dílnička
s rodiči na jarmark, Stavitel mostů, Mikulášská nadílka, E-liška, Divadlo
z bedny, karneval a nedávno skončený projekt zaměřený k ZOH. I paní
učitelky, přes občasnou nemocnost, vydržely.
Nesmím však zapomenout na další provozní zaměstnance, díky kterým
nebyl běžný provoz narušen. Jedná se o naše kuchařky, které přes
nepříznivé podmínky připravovaly velice chutné pokrmy, o uklízečky,
prostřednictvím kterých bylo po celou dobu ve škole naprosto čisté
prostředí a o pana topiče, který se staral o příjemné zázemí všech, dětí,
žáků i zaměstnanců.
Pandemie nás nezastavila.
Proto pevně věřím, že se vše pomalu ale jistě vrací k normálu a že se
budeme moci plně věnovat našemu hlavnímu poslání v klidu a bez
vedlejších zásahů.
Bohužel v době, kdy píši tyto řádky se několik stovek kilometrů od nás
tvrdě bojuje. Konfliktem jsou postiženi, malí, mladí, velcí i staří lidé.
Samozřejmě i nás tato nepříznivá situace ovlivňuje.
Přejme si proto všichni, aby byl spor s co nejmenšími následky co
nejdříve vyřešen a tamější obyvatelé mohli dál žít svým běžným
životem. Pevně v to věřím.
Mgr. Petr Šiler, ředitel školy.
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Tři králové na úřadu městyse /děti z místní školky/
Uskutečněné akce
Vzhledem k opatřením s covid 19 byly akce zrušeny
Připravované akce
26. března taneční zábava s Karaoke – Špinarová Revival, začátek 19
hodin v KD Pavlíkov
9. dubna Velikonoční výstava v prostorách městyse
5. června Pavlíkovská pouť
11. června dětský den
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Jarní aktivity Spolku žen Pavlíkov
Milí přátelé, sice je ještě jaro za humny, ale my jsme již podnikli v
sobotu 12. 3. 2022 velmi zajímavou akci: Soutěž o Nej (pavlíkovskou)
BÁBOVKU. Soutěže se zúčastnilo 25 vskutku úžasných bábovek. Mezi
5 porotci jsme přivítali místní vážené občany a díky jejich chuti vyhrály
tyto pekařky – 1. místo Jana Kapounová, 2. místo Petra Hošková, 3.
místo Jana Pavlová. Druhou částí byla divácká soutěž, tedy že každý
příchozí mohl také ochutnat a hlasovat pro svou Bábovku favoritku.
V divácké soutěži se umístila na 1. místě Jarmila Pešanová, 2. místě
Natálie Němcová a Jitka Sýkorová a na 3. místě opět Jana Pavlová.
K tanci a hlavně poslechu hrál Mirek Černý. Všem gratulujeme a
děkujeme za účast.
Na sobotu 26. března 2022 již chystáme další příjemný večer –
Taneční zábavu s Karaoke a hostem Špinarová Revival, akce začíná
v 19 hodin. Těšit se můžete na tombolu a zajímavé překvapení.
Vstupné na akci je 130,- Kč.
Dne 9. dubna se můžete těšit na Velikonoční výstavu v prostorách
Městyse Pavlíkov, kde bude možnost zakoupení jarních dekorací a
drobností pro radost a pro mlsné jazýčky možnost malého
občerstvení. Jako každoročně chystáme tvoření pro děti.
A když jde řeč kolem dětí, tak jako každým rokem připravujeme dětský
den, který je plánován na 11. června 2022. Kdo by chtěl pomoci nebo
přispět s nápadem nebo darem věcným nebo finančním může se na
nás obrátit a rádi budeme spolupracovat.
Věříme, že se nám všem velmi 14. března 2022 se zrušením mnohých
omezení kvůli nemoci Covid – 19 odlehčí, přestaneme být tak napjatí
a vyčerpaní. Pojďme si přicházející jaro vychutnat se vší sluneční sílou
a paprsky, přát si vše dobré a nejlepší, i když víme, že doba je ještě
hodně napjatá. Přeji vám všem pevné zdraví a vyrovnanou vnitřní sílu
do dalších dnů.
Mgr Jana Sýkorová
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Rozlosování fotbalových soutěží na jaro 2022
III.třída
NE 27.3. 13:30
FK Petrohrad, z.s.
NE 3.4. 16:30
SK Pavlíkov, z.s.
SO 9.4. 13:30
TJ Slabce, z.s.
CT 14.4. 17:00

FK Hředle

NE 17.4. 17:00
NE 24.4. 17:00
NE 1.5. 17:00
SO 7.5. 13:30
NE 15.5. 13:30
NE 22.5. 17:00
NE 29.5. 13:30
NE 5.6. 17:00

SK Pavlíkov, z.s.
Sokol Sýkořice, z.s.
SK Pavlíkov, z.s.
Sokol Janov
TJ Čistá, z.s.
SK Pavlíkov, z.s.
TJ Český Lev Kolešovice, z.s.
SK Pavlíkov, z.s.

SK Pavlíkov, z.s.
Sokol Kroučová
SK Pavlíkov, z.s.
SK Pavlíkov, z.s. Finále OP-hřiště SK
Rakovník
SK Oráčov, z.s.
SK Pavlíkov, z.s.
Slavoj Chrášťany, z.s.
SK Pavlíkov, z.s.
SK Pavlíkov, z.s.
SK Mšecké Žehrovice, z.s.
SK Pavlíkov, z.s.
TJ Šanov, z.s.

NE 13.3. 11:00
SO 19.3. 13:30
NE 27.3. 14:00
SO 2.4. 13:30
9.4.
SO 16.4. 13:30
23.4.

Divize ženy
Prague Raptors FC
SK Pavlíkov, z.s.
TJ Vodní stavby Plzeň
SK Pavlíkov, z.s.
SK Sahara Vědomice
SK Pavlíkov, z.s.
FK Baník Most - Souš

SK Pavlíkov, z.s.
ČFK Brňany
SK Pavlíkov, z.s.
FC Slavia Karlovy Vary
SK Pavlíkov, z.s.
VOLNO - VOLNÝ LOS
SK Pavlíkov, z.s.

I.A třída dorost
SO 26.3. 13:30
SK Pavlíkov
FK Rudná
NE 3.4. 13:00
TJ TATRAN Rakovník
SK Pavlíkov
SO 9.4. 13:30
SK Pavlíkov
TJ Slovan Velvary
NE 17.4. 10:15
FK Slovan Kladno
SK Pavlíkov
SO 23.4. 13:30
SK Pavlíkov
AFK Loděnice
NE 1.5. 10:15
AFK Tuchlovice
SK Pavlíkov
SO 7.5. 13:30
SK Pavlíkov
Spartak Průhonice
SO 14.5. 13:30
SK Pavlíkov
FK Kralupy 1901
NE 22.5. 10:15
TJ Sokol Červený Újezd
SK Pavlíkov
SO 28.5. 13:30
SK Pavlíkov
FK Čechie Kralupy n/Vltavou
NE 5.6. 10:15
AFK Libčice
SK Pavlíkov
SO 11.6. 13:30
SK Pavlíkov
TJ Klíčany
SO 18.6. 10:15
SK Lhota
SK Pavlíkov
OP-ml.přípravka
Domácí zápasy dle dohody ve čtvrtek od 16:30 turnajově 3+0; 4+1
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Středočeský kraj podpoří Potravinovou banku. Ta nabízí pomoc
potřebným už od roku 2009
16. 2. 2022
Středočeský kraj poskytne v roce 2022 Potravinové bance finanční
pomoc ve výši 2 miliony korun. Rozhodli o tom krajští zastupitelé.
Počet klientů, kteří banku využívají, se stále zvyšuje.
Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj je pro mnoho lidí
opravdovou záchranou. Banka shromažďuje jídlo od dárců, jako jsou
obchody s potravinami a výrobci potravin, třídí je a poskytuje
potřebným. Ke konci loňského roku se počet jejích klientů vyšplhal až
na 70 000. „Při mé nedávné návštěvě v Potravinové bance jsem měla
možnost zblízka vidět, jak nesmírně potřebnou pomoc Potravinová
banka poskytuje, jak je odpovědně provozována, jak nakládá s
potravinami a drogerií, jak nepřijde vniveč ani zelenina a ovoce, které
jsou čerstvé, a nezvládla by se distribuce celého množství v syrovém
stavu. Zaměstnanci, z nichž je mnoho bývalých klientů banky, ve
vybavené kuchyni připravují marmelády nebo omáčky, které jsou
konzervovány pro další konzumaci. Banka pomáhá lidem bez domova,
osamělým matkám s dětmi, seniorům a osobám v azylových domech,
přerozděluje potraviny od řetězců, od výrobců a soukromých dárců,
vydává potravinové balíčky pro jednotlivce i azylové domy. Všem, kteří
pomáhají, patří velký dík,“ řekla hejtmanka Petra Pecková.
Pomoc Potravinové banky vyhledává stále více lidí. Kromě velkého
nárůstu počtu jednotlivců a rodin byl zaznamenán také velký nárůst
počtu organizací, které pomoc odebírají. V roce 2019 jich bylo 156, v
roce 2021 už 264. Jsou mezi nimi i města a obce, které z Potravinové
banky odebírají potraviny pro své občany v nouzi, osamělé seniory
nebo například matky samoživitelky. Obce se mohou přihlásit v bance
jako odběratelé potravin a pravidelně odebírat potraviny pro své
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obyvatele, kteří se ocitnou v kritické situaci. Očekává se, že kvůli
pandemii, růstu cen zboží i energií bude lidí v nouzi dále přibývat.
„Jsme moc rádi, že Středočeský kraj zdvojnásobil příspěvek, který jsme
dostali v minulém roce. Je to pro nás velmi vítaná pomoc. Jsme tu od
toho, abychom pomáhali potřebným. Naše potravinová banka byla
založena už v roce 2009, ale stále se setkáváme s tím, že ne každý o
nás ví. Pokud by někdo naši pomoc potřeboval, nejlepší je obrátit se
na obecní úřad, kde získá další informace, případně rovnou
doporučení. Bez toho jednotlivcům potravinovou pomoc
nevydáváme,“ uvedla ředitelka Potravinové banky pro Prahu a
Středočeský kraj Věra Doušová. Pokud by chtěl někdo začít pomáhat,
může rovněž kontaktovat přímo Potravinovou banku. Středočeský kraj
podpořil Potravinovou banku v roce 2020 dotací 550 000 Kč, v roce
2021 to byl 1 milion korun. Pro rok 2022 zastupitelé schválili příspěvek
ve výši 2 miliony korun. Potravinová banka Praha a SK byla založena v
roce 2009 a je součástí České federace potravinových bank. V
současné době je největší potravinovou bankou v České republice.
Středočeský kraj – Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
www.kr-stredocesky.cz

Prodejní výstava
Ve vestibulu městyse je možné si prohlédnout vystavená díla Petra
Šiky, jedná se o výtvarné objekty – provazové kompozice. Tel. kontakt
na výtvarníka 722 722 777, více na: www.petrsika.info
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

trasa č. 4 Rakovnicko – berounská
14h Kolešovice /před zámkem/
15h Lubná u Rakovníka /u Jednoty/
15,30h Pavlíkov /u kostela/
16h Křivoklát /před samoobsluhou/

Prodej 16. 6 .2022
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex : 15-18 týd
-230,-Kč
Chovní kohoutci 15-18 týd. 14
0-230,-Kč
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/ 2-3 týd. 0 -110,-Kč
Husy bílé 2-3 týd.160
- 190,-Kč
Brojlerová kuřata 1-7dní
30,-Kč
Perličky 1-3 týd. 10
0-120,-Kč

Prodej 15 9.2022
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex : 15-18 týd. 230,-Kč
Chovní kohoutci 15-18 týd. 140-230,-Kč
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
!VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ A NA
OBJEDNÁVKU!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o.,
Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE
SMS!/
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz
Další AKCE na jednotlivé prodeje a NOVINKY sledujte též na
www.prodej-drubeze.cz
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Informace o odpadovém hospodářství Městyse Pavlíkov za rok 2021.
Kompozitní obaly
23 215,05 Kč
Lepenka, papír
117 631,20 Kč
Sklo
37 039,20 Kč
Plasty
386 400,00 Kč
BIO
110 232,10 Kč
Směsný komunální odpad
958 879,28 Kč
Objemný odpad
117 211,65 Kč
Nebezpečný odpad
71 582,43 Kč
Olej z domácností
6 897,00 Kč
Odpad ze hřbitova
13 270,28 Kč
Administrativní a jiné služby 64 567,16 Kč
celkem za odpady 2021
1 906 925,35 Kč

poplatek za svoz komunálního odpadu
odměna za třídění EKO-KOM, a.s.
Výnosy
Náklady

695 832,00 Kč
244 419,40 Kč
940 251,40 Kč
1 906 925,35 Kč

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 21. 3. 2022. Do zpravodaje
přispěli: Aleš Záblocký, Alena Svobodová, Mgr. Jana Sýkorová, Jánská,
Mgr Petr Šiler. 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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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ZPĚTNÉHO ODBĚRU
DNE 21.5.2022
OBEC

PŘÍJEZD

ODJEZD

CHLUM

8:00

8:20

RYŠÍN

8:30

8:50

PAVLÍKOV

9:00

10:00

SKŘIVAŇ

10:10

10:25

TYTRY

10:35

10:50

PROSÍME OBČANY, ABY ODPAD PŘINÁŠELI AŽ PO PŘISTAVENÍ
VOZU, A UKLÁDALI HO DO KONTEJNERU NA ZÁKLADĚ POKYNŮ
POSÁDKY.

Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu
Nebezpečné odpady:
Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.
Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů
Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry
Motorové a ostatní oleje
Olejové filtry

Pneumatiky:
-osobní, nákladní / pokud je to možné bez disků /
NE – traktorové pneumatiky, duše, pneumatiky od jednostopých vozidel a jízdních kol,

Použité elektrozařízení:
-malé spotřebiče – vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.
- TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
- velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky,
- chladící zařízení – chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky

Spotřebiče musí být kompletní!!!
Ostatní:
Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky

NE – běžné,reflektorové a halogenové žárovky!

Olověné akumulátory
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Svoz velkoobjemového odpadu proběhne ve dnech
21.- 22.5.2022
Pavlíkov:
2 kontejnery budou umístěné v areálu bývalého JZD,
otevřeno bude:
v sobotu od 10:00 hod. do 14:00 hod a
v neděli od 10:00 hod. do 13:00 hod.
Skřivaň:
1 kontejner na návsi
Tytry:
1 kontejner u vjezdu do statku
Chlum:
1 kontejner na autobusové zastávce
Ryšín:
1 kontejner u dolní kapličky na cyklostezce
Do kontejneru nepatří!!!
Kovový odpad
Stavební suť
Dřevo
Traktorové pneumatiky, duše, pneumatiky od jednostopých vozidel a jízdních
kol
Nebezpečný odpad
Běžné, reflektorové a halogenové žárovky
Prostor v okolí kontejnerů bude monitorován kamerovým systémem!
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