PAVLÍKOVSKÁ
RADNICE
Informační list městyse Pavlíkov 4/2022

ustavující zasedání – veřejný slib zvolených zastupitelů
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Z JEDNÁNÍ ZASUPITELSTVA
Dne 21.9.2022 zastupitelstvo na svém jednání
- schválilo prodej budovy bez č. p. stojící na p. č. 101 v k.ú. Chlum
u Rakovníka
- schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25 000,- Kč na pořízení
domovní čistírny odpadních vod
- schválilo prodej pozemku p. č. 558/54 o výměře 92 m2, a pozemek st. 173
o výměře 4 m2 v k.ú. Chlum
- schválilo prodej pozemku p. č. 826/5 o výměře 33 m2 v k.ú. Chlum
- schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na obnovu komunikace
„panelová cesta v Pavlíkově“ s EKOSTAVBY Louny s.r.o. IČ 10442481,
Václava Majera 573, 440 01 Louny, jejímž předmětem je navýšení ceny
o 1 411 282,59 Kč bez DPH
- schválilo smlouvu o vkladu majetku do VSOR jejímž předmětem je
darování inženýrské stavby „Prodloužení vodovodního řadu a kanalizační
stoky“ umístěné na pozemcích p. č. 2191/45, 2191/34 a 2501/1, v k.ú.
Pavlíkov
- schválilo uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě se ZD Lašovice
IČ 27251292, Pavlíkov 236, 270 21 Pavlíkov, jejímž předmětem je ukončení
pachtu části pozemku p. č. 1926/2 k.ú. Pavlíkov o výměře 9 375 m2
- schválilo přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
z „Programu 2021–2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2 000
obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje Fondu obnovy venkova“ na
rekonstrukci kuchyně v ZŠ a MŠ Pavlíkov
- schválilo uzavření smlouvy o dílo s Michaelou Vitnerovou IČ 01391879
Třtice 144, 271 01 Nové Strašecí, jejímž předmětem je povrchové ošetření
dřevěné lávky v Dolním Chlumu za cenu 30 855 Kč vč. DPH
- schválilo změnu odpisového plánu školní jídelny ZŠ a MŠ Pavlíkov
- vzalo na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ Pavlíkov za školní rok 2021-2022
- schválilo plánovací smlouvu jejímž předmětem je veřejná technická
a dopravní infrastruktura v lokalitě u bývalého vepřína s investorem
Radkem Janatkou
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Ve dnech 23.09.2022 – 24.09.2022 proběhly volby do zastupitelstva
městyse Pavlíkov
- volební účast byla 59,74 %
- bylo zvoleno níže uvedených 9 členů zastupitelstva:
Miroslav Macák
281 hlasů,
19.52 %
Luboš Gebhart
265 hlasů,
18,41%
Aleš Záblocký
222 hlasů,
19,30%
Ing. Petr Kýna
191 hlasů,
13,27%
Ing. Petra Zaibertová
159 hlasů,
13,82%
Michal Šarlingr
138 hlasů,
12,00 %
Bc. Bronislav Vávra
108 hlasů,
23,70 %
Pavel Polcar
106 hlasů,
14,72 %
Ladislav Tvrz
92 hlasů,
12,77 %
Zastupitelé děkují všem voličům za důvěru.
Dne 19.10.2022 na ustanovujícím zastupitelstvu
- dne 12.10.2022 byla doručena písemná rezignace člena zastupitelstva na
mandát zastupitele městyse Pavlíkov p. Ladislava Tvrze z kandidátní listiny
„Sdružení nezávislých kandidátů Budoucnost Venkova“ Chlum a Ryšín
podle §55 odst. 2 písmena b zákona o volbách do zastupitelstev obcí.
Ze zákona dle §56 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí za
odstoupivšího člena zastupitelstva nastupuje náhradník z kandidátní listiny
téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5 zákona o volbách do
zastupitelstev obcí, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku
mandátu. Tímto náhradníkem je:
Jan Hetto 81 hlasů, 11,25%
Proběhla volba takto
starosta
Miroslav Macák
místostarosta Aleš Záblocký
finanční výbor
předseda
Ing. Petra Zaibertová
člen
Bc. Bronislav Vávra
člen
Jan Hetto
kontrolní výbor
předseda
Ing. Petr Kýna
člen
Luboš Gebhart
člen
Pavel Polcar
člen
Soňa Jančíková
člen
Bc. Libuše Baborová
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Dne 26.10.2022 zastupitelstvo na svém jednání
- schválilo stavbu oplocení mezi pozemky p. č. 61/1 a p. č. 59/1 v k.ú.
Pavlíkov
- schválilo podnájemní smlouvu paní Marii Krůtové IČ 17207657, Pavlíkov
č.p. 150 z prostoru sloužícího k podnikání (kosmetika, pedikúra, manikúra,
rekondiční a regenerační služby) v budově úřadu Městyse Pavlíkov
- schválilo uzavření smlouvy s Reel Kladno s.r.o. na provádění revizí,
kontrol funkční schopnosti a zajištění údržby zařízení EZS (elektronický
zabezpečovací systém) na Úřadu městyse Pavlíkov
- schválilo zástupce pro další zastupování při zpracování a pořizování
územního plánu Městyse Pavlíkov na období 2022-2026 zastupitele Ing.
Petra Kýnu
- schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístnění stavby s ČEZ Distribuce a.s. na pozemcích p. č. 2595,
2481/16 a st. 43 v k.ú. Pavlíkov
- schválilo mimořádnou finanční dotaci spolku žen Pavlíkov mimo
plánovanou podporu na akce pro veřejnost
- vzalo na vědomí informaci o jmenování p. Ing. Petry Zaibertové
zástupcem zřizovatele do školské rady ZŠ Pavlíkov
- schválilo uzavření smlouvy s panem Petrem Vostatkem (Tytry, Skřivaň)
a panem Tomášem Strniskem (Chlum, Ryšín) na zimní údržbu místních
komunikací od 1.12.2022 do 31.3.2023
- schválilo koordinační situační výkres na zasíťování pozemků p. č. 684/128
a p. č. 684/130 v k.ú. Pavlíkov, který bude sloužit pro územní řízení
- schválilo dohodu o provedení práce se zastupitelem Ing. Petrem Kýnou,
jejímž předmětem jsou geodetické práce pro potřeby Městyse Pavlíkov od
1.11.2022 do 31.10.2026
- schválilo dohodu o provedení práce se zastupitelem Bc. Bronislavem
Vávrou, jejím předmětem je údržba zeleně v obci Tytry a Skřivaň od
1.11.2022 do 31.10.2026
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Uskutečněné akce:
11.9. druhý koncert Jazzového léta v Pavlíkově, hostem hudebního
odpoledne byla zpěvačka Jitka Zelenková
18.9. Posvícenská zábava
19.9. Pěkná hodinka
20.9. Sousedská
27.9. Kloboukový bál
1.10. Drakiáda
22.10. Halloween-odpoledne pro děti
29.10. koncert ROCKová noc

Připravované akce:
Cestovatelské večery: 29. 11 a 13. 12. 2022
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27. 11. – 6. 1. 2023 v Galerii Jiří Anderle bude instalována výstava
betlémů ze sbírky pana Richarda Hrdličky

Přejeme Všem občanům, aby letošní vánoční
svátky byly plné lásky, radosti, pohody, štěstí
a přátelství.
Do nového roku přejeme nám Všem
mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a dostatek
životního optimismu.
Miroslav Macák, starosta městyse
a zastupitelstvo městyse Pavlíkov
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31. 12. 2022 od 17:00 hod. srdečně
zveme
všechny
občany
na
silvestrovský ohňostroj a přípitek
u kostela sv. Kateřiny v Pavlíkově.

Společné lovy Mysliveckého spolku „Háj“ Všetaty
10. prosince od 8:00-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

Upozorňujeme, že svoz BIO odpadu byl ukončen 21.11.2022.
Na katastru městyse
Pavlíkov bylo nalezeno
jízdní kolo, majitel si jej
může vyzvednout v
budově úřadu městyse
Pavlíkov.
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KŘIVOKLÁTŠTÍ HUDCI
ADVENT 2022

Haleluja
Neděle 27. listopadu 2022, 15:00,
kostel sv. Kateřiny,

Pavlíkov
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Knihovna Pavlíkov-přijďte si vypůjčit!
Novinky knihovny na prosinecAutor
název
Berry Steve
Císařova past
Horová Marie
Pro oči nevidím
Weaver Tim
Stín ve dveřích
Booth Anne
Lucinka
Pospíšilová Zuzana
Popelářské pohádky
Bárta Václav
Zvířátka ze zoo
Javořická Vlasta
Pro rodný krov
Roberts Nora
Stejná jako ona
Beran Ladislav
A zabij ho potichu
Martinková Veronika
Podíl viny
Dickson Shirley
Osiřelé sestry
Javůrek Štěpán
Sudetský dům
Černucká Veronika
Píseň beze slov
Jacobs Anne
Ateliér Rosen
Erskine Barbara
Spřádači snů
Pawlowská Halina
Zájezd snů-povídky
Epstein Marek
Země
Pozvánka na výstavu paní Markéty Vencefrové v 1.patře
úřadu městyse
Naivistická umělkyně nás svými díly přivádí do svého světa
plného barev a světla.
Byť její ruka nebyla nikdy školena žádnou institucí, která se
zaměřuje na edukaci múzou políbených, na její tvorbě je
jasně patrný neskutečný talent, jenž se stále rozvíjí dál.
Obrazy nesou nejen jasné známky vlivu impresionismu a expresionismu,
ale také až surreálné kombinace barev.
Tvůrkyně na plátna přenáší svou energii zračící její nadšení a lásku
k umění.
Užijme si proto společně výlet do jejího čarokrásného univerza a těšme se
na její další umělecký vývoj.
10

Z historie
Vzpomínky pana Zikána, který má kořeny v Pavlíkově.
- pokračování III.
Do Vejprt jsme dorazili kolem poledne. Na nádraží na nás čekala Jindrova
přítelkyně. Po třech letech po válce jsem měl možnost uplatnit svoji
znalost němčiny, která byla mizerná. Lisa nám (Jindrovi) řekla plán
přechodu hranic, z čehož jsem věděl jen, že to bude um acht Uhr Abend,
Wasser a ještě asi dvě nebo tři slova. Kam se má znalost němčiny poděla.
Do téměř prázdných kufrů nám Lisa koupila proviant nezbytný k životu na
druhé straně hranic. Základ potravin byla mouka, cukr, omastek a trochu
rýže na přilepšenou. Zbylo trochu místa pro naše cigarety. K večeru
přestalo pršet. Ještě jedno dobré jídlo, poslední dobré na více než dva
týdny a potom už jen čekat. Hranici tvořil potok - Waser, který jde
paralelně se silnicí. V osm hodin dal Jindra povel-jdeme! Na silnici
s odstupem 100 metrů zablikalo světlo baterky na jedné straně, zablikalo
na druhé straně. Alles frei zum gehen. Ruské stráže a naši hraničáři nikde.
Přešli jsme silnici a za několik kroků jsme byli u potoka, který nás dělil od
ruské zóny Východního Německa. Podle Jindry, v místě přechodu je potok
mělký. Omyl! Já jsem šel první a brzy jsem zjistil, že jsme na jiném místě,
nebo, že voda hodně stoupla, neboť jsem se octnul 4. listopadu v osm
hodin večer, někde, kde jsem nikdy nebyl, v potoce až po pás s papírovým
kufrem pod vodou, u kterého se utrhlo ucho. Vzal jsem kufr do náruče, a
tak jsem přešel do ciziny alespoň s něčím. Jindra to obešel jen s vodou
v botách. Na druhé straně potoka ve vesnici Stahlberg se Jindra orientoval
lépe a brzy jsme našli dům Lisiny sestry. Ta o naší návštěvě věděla a čekala
nás. Tu noc jsem spal na podleze. Noc před tím jsem byl ještě v peřinách
Na Volanově. První vlak do Chemnitz jel o dvě hodiny dřív než ten
z Masarykova nádraží. Za Ostmarky jsme nechali našim hostitelům několik
pytlíků mouky z Jirkova suchého kufru. Potřebovali jsme peníze na vlak. Ve
vlaku byla zima. Do Chmnitz jsme přijeli ještě za tmy. Tady Jindra byl
doma, tak bez problémů, zazvonil u dveří bytu, který byl jeho domovem
prvních osmnáct roků jeho života. Ve dveřích se objevila jeho matka a
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sestra Margot. Heindrich! Bylo slyšet po celém domě. Syna neviděla od
roku 1943, když se loučil s rodinou před cestou na východní frontu. Ženy
prohlásily tento den za svátek setkání. Netrvalo dlouho, než jsem zjistil, že
s mojí školní němčinou se daleko ve světě nedostanu. Školní pražská
němčina byla jiná řeč než ta, kterou mluvili lidé v Sachsen. Nějaký šnapps u
Hoffmannů měli a z mého kufru jsme vyndali turistický salám, který byl už
suchý. O čem jsme (oni tři) celý den mluvili, nevím.
Herr Hoffmann přišel domů když už byla venku tma. Říká se, že někteří
působí radost kdykoliv přijdou, jiní, kdykoliv odejdou. V našem případě
platila ta druhá část rčení. Přechovávat v bytě nevlastního syna, který
odepřel bojovat za Reich a nějakého kluka, který nechtěl jít tím samým
krokem jako pracující lid v sousední socialistické republice, je pro občana
NDR nejen nepříjemné ale i riskantní.
Na spaní mi byl přidělen otoman v kuchyni, což mělo trvat do pondělka.
Kde budu spát na úterý, kdo ví. Nejspíše ve vlaku jedoucího do Berlína.
Původní plán „A“ se zhroutil a byl nahrazen plánem „B“, přejít přímo do
anglické zóny západního Německa. O cestu na hranice a jejich přechod se
postarají pašeráci. Zatím Jindrova máma, která toto vandrování zařizovala
nevěděla kdy. Nezbývalo nám nic jiného než čekat, až nám maminka řekne
je čas jít. Přešel týden a stále nic. Jídlo a cigarety docházely. S němčinou
jsem šel útokem vpřed. Zásobu slov jsem měl od paní učitelky Cujanové
dobrou, takže jediná překážka byl dialekt.
Jeden večer mě Margot pozvala, abych šel s ní navštívit její tetu Hildu. Teta
bydlela na druhé straně města. Chemnitz, tak jako jiná města v Německu
bylo do veliké míry poznamenáno nálety. Na domě, kde žila teta, byla také
jizva válečné doby. Její byt byl ve druhém patře, ke kterému vedly schody
podepřené trámy. Další dvě poschodí byla bez oken, bez nájemníků. Byt
tety Hildy byl poloviční od původního. U tety na zdi visely dvě veliké
fotografie v rámech. Muž s knírkem, manžel tety byl zabit při náletu a její
syn padl někde u Charkova na Ukrajině. Hilda přinesla čaj, s omluvou, že je
bez cukru. Tyto návštěvy jsme opakovali každý večer. Po téměř dvou
týdnech Frau Hoffmann řekla, na co jsme čekali. Morgen! Druhý den, jsem
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šel s Jindrou v doprovodu jeho maminky, a tak trochu „mojí“ Margot na
nádraží. Tady nám maminka ukázala na dva muže, kteří nás měli převést
přes hranice. Věděli, kdo jsme, ale nehlásili se k nám a my ne k nim. Marky
na jízdenky a za převod obstaraly moje hodinky s kterými jsem se nerad
loučil. Rodiče mi je dali k devatenáctce. Hodinky v tu dobu měly ve
Východním Německu velikou cenu. Rozloučení bylo krátké. Nastoupili jsme
do vlaku nach Leipzich – Halle – Magdeburg – Berlin.
Vlak jel pomalu, místy až krokem. Uvnitř vagonu nebylo k hnutí. Na obou
stranách tratě byly vidět následky války. Nádraží v troskách, mosty všelijak
podepřené trámy, vytrhané a zkroucené koleje. Do Leipzich jsme dorazili
po několika hodinách i když to je snad nějakých 150 km z Chemnitz. Zdejší
nádraží patřilo před válkou k jednomu z největších v Německu. Dnes tady
nebyla téměř cihla na cihle, ale jen hromady trosek. Po dlouhém čekání se
vlak dal opět do pohybu, aby vzdálenost do Halle snad 50 km překonal
opět v několika hodinách. Magdeburg je od Halle vzdálen asi tak jako
Chemnitz a Leipzich, takže jsme měli před sebou ještě několik hodin jízdy.
Konečně jsme vystoupili pozdě večer v Magdeburgu a vešli do haly, která
sice neměla ve většině oken sklo, ale byla pod střechou. Náš vlak na
hranice západního Německa, anglické zóny nejede, až zítra. Lavice a
podlaha byla již z veliké části pokryta spícími cestovateli. Jindra a já jsme se
utábořili v dohledu našich průvodců. Hodně se strachem jsem pozoroval
ruské vojáky, jak prohlížejí doklady cestujících. Jindra ráno koupil podle
příkazu jeho maminky Fahrcarte tentokrát na osobní vlak do předposlední
stanice směrem na západ k hranicím a k Železné oponě. Vlak jel zrovna tak
pomalu jako včerejší rychlík. Byli jsme na místě, bylo pozdě večer. Připojili
jsme se k pašerákům. Na hranice bylo dobrých 15, možná 20 km, ale jet
vlakem až na konečnou bylo nebezpečné. Pašeráci znali cestu dobře. Často
se dívali na hodinky, podle kterých věděli, kde jsou ruské patroly na
hranicích. Někdy jsme šli rychle, někdy zase čekali. Konečně, konečně nám
jeden řekl: „Tak si kluci zapalte, jsme na druhé straně“. Na to „jsme na
druhé straně" jsem čekal od 4. listopadu téměř dva týdny.
(text není jazykově upraven) pokračování příště
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Městys Pavlíkov a Miroslav
Aksamít Vás zvou na loutkové
divadlo
Princezna čarodějnice a
Kašpárek
v sobotu 10.12. 2022 od 10:15
hod.
do prvního patra úřadu městyse
Pavlíkov
Představení je vhodné pro děti od 3 let.

Přijďte si vybrat!

Dětský vánoční bazárek
10. 12. 2022 se uskuteční bazárek, kde bude
k prodeji dětské oblečení, boty a hračky pro děti
ve věku cca do 10ti let. Místo konání – budova
městyse, 1. patro v době od 13:00 do 16:00.

Spolek žen Pavlíkov všem členkám a lidem dobré vůle přeje
příjemné, klidné vánoční svátky prožité ve zdraví a se svými
blízkými. Těšíme se na příjemná setkávání v novém roce 2023,
která se budou konat opět s dobrou náladou a novými
myšlenkami. Krásné svátky vánoční a silvestrovské oslavy
přeje vedení Spolku žen Pavlíkov.
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Kdy budeme volit?
Termíny prezidentských voleb:
Přímá volba prezidenta
proběhne v lednu 2023.
První kolo voleb bude v termínu 13. a 14. ledna 2023. Druhé kolo se bude
konat tehdy, pokud nebude prezident zvolen v kole prvním nadpoloviční
většinou hlasů. Případné druhé kolo bude v termínu 27. a 28. ledna 2023.
Voličské průkazy – Pokud nebudete moci volit v místě svého trvalého
bydliště, je třeba si zařídit voličský průkaz. Počátek lhůty pro předávání
voličských průkazů voličům je 29. prosince 2022. V případě, že o voličský
průkaz budete žádat prostřednictvím pošty nebo přes datovou schránku,
lhůta pro doručení žádosti končí 6. ledna v 16:00 hodin. O průkaz si lze
zažádat i osobně, touto cestou je poslední termín stanoven na 25. ledna
2023.
Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14:00 do 22:00 hodin,
v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.
Volební místnosti pro volební okrsky:
Okrsek č. 1 Pavlíkov – Pavlíkov č.p. 185
Okrsek č. 2 Skřivaň – Skřivaň č.p. 16
Okrsek č. 3 Tytry – autobusová garáž
Okrsek č. 4 Chlum a Ryšín – č.p. 60
Kdo může volit – Hlasovací právo v prezidentských volbách mají občané
ČR starší 18 let. Podle zákona stačí, když volič dosáhne požadované věkové
hranice druhý den voleb. Totéž platí pro druhé kolo – svůj hlas v něm tedy
mohou odevzdat i voliči, kteří byli v době konání prvního kola ještě
nezletilí. Kromě věku může občany z možnosti hlasování vyloučit omezená
svoboda z důvodu ochrany zdraví lidu a omezená svéprávnost k výkonu
volebního práva.
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Informace o zasedání Zastupitelstva městyse Pavlíkov
Zveme všechny občany na jednání zastupitelstva městyse, které se koná ve
středu 30.11.2022 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse
Pavlíkov.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, volba návrhového výboru a ověřovatelů zápisu
Žádosti občanů
Rozpočtová opatření, změna rozpisu rozpočtu
Příprava rozpočtu na rok 2023
Základní a mateřská škola Pavlíkov
Termíny jednání zastupitelstva 2023
Smlouva o vkladovém účtu
Různé
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. 11. 2022 Do zpravodaje přispěli: Aleš
Záblocký, Alena Svobodová, Pavel Polcar, Mgr. Jana Sýkorová, Petr Novák.
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

16

