PAVLÍKOVSKÁ
RADNICE
Číslo 2/2008

1/2/3/4/5
6/7/8/9
10/11/12

1 Údolí Tyterského potoka – turistické rozcestí V Habrovém loužku 2 Ryšín 3 Údolí Rakovnického
potoka u Chlumu 4 Tytry 5 Zvonice ve Skřivani 6 Dům s pamětní deskou herce Karla
Šimanovského ve Skřivani 7 Knížecí fürstenberský mezník mezi Tytry a Skřivaní 8 Rozkvetlá
louka u Chlumu 9 Kostel svaté Kateřiny v Pavlíkově 10 Chlum 11 Pavlíkov ze Senecké hory
12 Stálá expozice díla pavlíkovského rodáka Jiřího Anderleho v budově městyse v Pavlíkově
(Tento pohled si můžete zakoupit na Úřadu městyse Pavlíkov – cena 5,-Kč za l kus)

Zpravodaj Městyse Pavlíkov je registrován Ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 17381. Vydal Městys
Pavlíkov dne 31.7.2008. Do zpravodaje přispěli: M. Pánek, M. Truxa, A. Svobodová, Mgr. Jaroslava Mordová.
Text neprošel jazykovou úpravou
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Informace z činnosti městyse ve II. čtvrtletí 2008.

V tomto období jednalo zastupitelstvo městyse ve dnech 16.4. a 18.6. Rada městyse jednala sedmkrát.

S Úřadem práce v Rakovníku byla sepsána smlouva o přidělení dotace na mzdy (letos včetně
odvodů na zdravotní a sociální pojištění) pro tři pracovníky, kteří zajišťují od dubna do listopadu
údržbu veřejných prostranství.
Z Fondu sportu Středočeského kraje jsme obdrželi dotaci ve výši 44.000,-Kč na výstavbu dětského
hřiště ve Chlumu. Díky ní a spoluúčasti městyse byla zhotovena hrací sestava DHS/15, včetně
laviček a oplocení. Celková hodnota díla je 143.740,-Kč. Hřiště je umístěno u Kulturního domu ve
Chlumu, slouží k dětským hrám a odpočinku dospělých.
Díky dotaci z Fondu dopravně bezpečnostních opatření Středočeského kraje ve výši 165.000,-Kč
byly v obci Pavlíkov nainstalovány ukazatele rychlosti.Věříme, že uvedené zařízení přispěje ke
zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci.
Z Programu obnovy venkova Středočeského kraje byla získána dotace ve výši 134.000,-Kč na
výměnu oken severní a východní strany I. patra budovy úřadu městyse.Výměna oken a oprava
fasády úřadu nejen zkrášlí naši obec, ale vylepší i ekonomiku provozu budovy.
V tomto období byla dokončena vodovodní přípojka na hřbitov v Pavlíkově. Tato stavba nahradila
vandaly zničené potrubí a čerpací stanici, která původně zásobovala hřbitov vodou. Dále byla
opravena část zřícené hřbitovní zdi. Současně s těmito akcemi, které provedla firma EKOSTAVBY,
byl zhotoven brod na Rakovnickém potoce u Tůmů a opraven brod u zastávky ČSD.
Ve druhém čtvrtletí zastupitelé schválili prodej pozemků KN 54 ve Chlumu a st. 18, KN 35/1,
35/4 ve Skřivani určených k výstavbě domů. V současné době je zpracováván GP na rozdělení
pozemku PK 625/1 ve Chlumu na čtyři stavební parcely.
Ředitel školy informoval vedení městyse o zápisu do mateřské školy. Rodiče přihlásili 35 dětí, což
znamenalo zřídit v MŠ dvě třídy. Zastupitelstvo rozhodlo podpořit přestavbu sociálního zařízení a
úpravu prostor školy tak, aby zde mohla pracovat dvě oddělení mateřské školy a bylo tak vyhověno
všem zájemcům o umístění dětí. V současné době jsou prostory zrekonstruovány a připraveny na
1.9.2008. Kromě financí, se kterými se v letošním roce pro vylepšení prostor školy počítalo (např.
výměna osvětlení ve třídách), byla na uvedenou rekonstrukci uvolněna částka 400.000,-Kč. Tato
suma pokryje jak stavební náklady, tak potřebné vybavení pro nově vzniklé oddělení mateřské
školy a družinu, která byla přestěhována do nových prostor.Věříme, že nové prostory přinesou
radost všem - dětem, zaměstnancům školy i rodičům!!!

Tzv. „Šestice kluků v ročníku“, neboli ročník bez jediné dívky navštěvoval naši školu od mateřinky až po pátou třídu,
kterou opustil letos v červnu (na fotografii jeden chybí)
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Daň z nemovitosti – obecně závazná vyhláška 1/2008
Zastupitelstvo městyse projednávalo změnu zákona č.338/1992Sb., o dani z nemovitosti, která
řeší změnu této daně. Uvedený problém vedení městyse konzultovalo s FÚ, pracovníky MV ČR a
zjistilo následující. Při posledním sčítání lidu v roce 2001 měl Pavlíkov 1007 obyvatel a je proto
zařazen do kategorie obcí, kde je pro výpočet daně stanoven koeficient 1,4, což by znamenalo její
násobné zvýšení. Aby dopad na občany nebyl tak razantní, schválilo ZM obecně závaznou
vyhlášku, která snížila koeficient na 1. Nižší koeficient nelze podle zákona stanovit. Občané
nebudou muset daň přepočítávat, toto provede finanční úřad a občanům výši jejich daně včas
oznámí.
Dostavba kanalizace v obci
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, v polovině našeho městyse není postavena splašková kanalizace. Městys se snaží tento
neutěšený stav napravit, a proto požádal o přidělení dvou dotací. První z nich byla podána na Fond
životního prostředí Středočeského kraje a druhá na MZe ČR. Obě naše žádosti byly posouzeny
kladně. S Fondem životního prostředí již máme podepsanou smlouvu o přidělení dotace a na MZe
byly odeslány poslední podklady na doplnění žádosti. Z uvedeného vyplývá, že během roku 2008 a
2009 by měla být dokončena veškerá splašková kanalizace. Pro ilustraci uvádíme, že se jedná o
investici ve výši cca 22 000 000,-Kč.
Každý majitel nemovitosti by si měl zajistit povolení ke zhotovení přípojky tak, aby se mohl
připojit během stavby, kdy je výkop odkrytý a odpadnou nákladné výkopové práce. K tomu je
zapotřebí :
- zadat zpracování projektové dokumentace. Tu nemusí zpracovávat odborník na vodní
stavby, ale např. i projektant s kvalifikací na pozemní stavby. Obrátit se můžete např. na p.
Tichého tel. 313513239, p. Vondříčka tel.739050974, p. ing. Ducháčkovou tel. 313512410
nebo jiné projektanty, které sami znáte.
- zajistit vyjádření majitelů sítí (Telefonika O2, ČEZ, RAVOS)
- požádat o vydání územního souhlasu odbor výstavby a investic MěÚ v Rakovníku (potřebný
tiskopis obdržíte na odboru výstavby, najdete na internetových stránkách města nebo ho
můžete získat u nás na úřadu)
- vybrat odbornou firmu, která přípojku zhotoví (může to být firma EKOSTAVBY, která
bude splaškovou kanalizaci stavět, ale i další firmy, které znáte).
Pokud neznáte nikoho, kdo by pro Vás vypracoval projekt kanalizační přípojky, nebo nevíte, co
všechno je k územnímu souhlasu zapotřebí, rádi Vám poradíme.
(starosta městyse M. Truxa)

!!! P O Z V Á N K A !!!
Protože je dostavba kanalizace velmi důležitou akcí, zveme Vás na schůzku,
která se bude konat 13.8.2008 od 18.00 v Kulturním domě v Pavlíkově, kde se
budete moci zeptat na všechno co Vás v souvislosti s kanalizací zajímá.
Očkování psů proti vzteklině
Dne 12. srpna bude MVDr. Josef John očkovat psy proti vzteklině v obci Chlum – Ryšín od
15,30 hodin, v obci Pavlíkov od 16,00 hodin za kostelem. Cena jednoho očkování činí 119,-Kč.
(MVDr. John vzkazuje, k placení si přineste přesně 119,-Kč)
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Komunální odpad – upozornění na kontejner pro „TETRAPAKY“.

(Odpady – věc nás všech)
Zdá se, že se naši občané již naučili třídit komunální odpad. Svědčí o tom množství odvezeného
tříděného odpadu ze separačních míst. (Za správné třídění získáváme do našeho rozpočtu od firmy
EKO-KOMu cca 70000 - 80000,-Kč). V letošním roce jsme služby rozšířili o další separační hnízdo
v Pavlíkově „U bytovek za Ovčárnou“. Dále jsme přidali kontejner na obalové kartony – Tetrapak
(jedná se např. o obaly od mléka a džusů) a papír, které jsou umístěny u prodejny Jednoty
v Pavlíkově. Kontejner na Tetrapaky má oranžové víko a pokud bude o třídění tohoto odpadu
zájem, budou kontejnery umístěny na dalších místech.
Žádáme občany, aby v prostorách sběrných míst udržovali pořádek.
Protože svozová firma požaduje, aby byly popelnice označeny platnou známkou na druhé pololetí
již v měsíci srpnu, je třeba, aby si občané tuto známku vyzvedli na úřadu městyse. Tato výzva se
netýká těch občanů, kteří uhradili poplatek za svoz odpadu na celý rok (ti již tuto známku obdrželi).
Úhradu lze v letošním roce provést podle místní vyhlášky do 30.9.2008.

Kulturní pozvánka - Pavlíkovská harmonika
(30. srpna od 14.00 hodin)
IV. ročník „Pavlíkovské harmoniky“ se pořádá letos v sobotu 30. srpna od 14.00 hodin v Kulturním
domě v Pavlíkově. Nejprve vystoupí jednotliví účinkující, kteří zahrají i písničky na přání a po
přestávce bude na sále pokračovat volná zábava. Hlavní program se skládá ze 14 vystoupeních s
dvaceti účinkujícími. Kromě již známých jmen jako např. pan Bohuslav Ježek se svým vnukem,
Rudolf Vávra, Jana a Michal Štenglovi, manželé Fišerovi, paní Zdeňka Kapounová se svými žáky,
pan Holec, Ruprich, Bláha, Zeman a Zelinger přijedou čtyři nováčci. Programem bude provázet
stejně jako loni pan Stanislav Tatar. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji na Úřadě městyse
Pavlíkov. Cena v předprodeji je 60,-Kč, na místě 80,-Kč.

Střední Čechy On-line – Internet
Projekt „Střední Čechy On-line – Internet“, spolufinancovaný Evropskou unií ve výši 75 %, jehož
cílem bylo vytvoření funkčního Portálu Středočeského kraje, a který má Středočechům usnadnit
komunikaci s Krajským úřadem, se dostal do fáze spuštění Portálu v pilotním provozu od dubna.
Prostřednictvím odkazu „Můj úřad“, který se nachází v levé horní navigaci, všem dobře známé
titulní webové stránky Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz budou mít občané, podnikatelé
a organizace, přístup k vyřizování některých agend s Krajským úřadem, kdykoliv a odkudkoliv.
Tím bude učiněn první krok k naplňování motta projektu: „Úřad přichází za občanem“, který při
vyřizování legislativou požadovaných agend nebude muset pokaždé vážit cestu na Krajský úřad, ale
bude tak moci některé z nich pohodlně vyřídit ze svého domova nebo kanceláře prostřednictvím
počítače připojeného k Internetu, nebo využitím některého z bezplatných zařízení PIAP na místech
veřejného přístupu k Internetu. Aby se k Portálu a jeho službám dostali rovněž i ti občané, kteří
k Internetu přístup nemají, bylo v rámci projektu ve 32 městech, městysích a obcích Středočeského
kraje zřízeno 47 míst veřejného přístupu k Internetu. Jedno z nich se nachází rovněž u nás, na Úřadu
městyse Pavlíkov.
Věříme, že Vám nově vytvořený Portál Středočeského kraje začne usnadňovat komunikaci
s Krajským úřadem a zefektivní tak poskytování jeho veřejných služeb.
Více informací o strukturálních fondech naleznete na www.strukturalni-fondy.cz
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Prezentace kotlů „VIADRUS“
Ve čtvrtek 21. srpna od 15.00 do 17.00 hodin se u kulturního domu v Pavlíkově uskuteční
prezentace kotlů na pevná paliva značky VIADRUS.
Prezentace provedou zástupci závodu VIADRUS s automobilem, který je vybaven vzorky kotlů na
pevná paliva. Od loňského roku nabízí závodu VIADRUS novinku - Hercules DUO - kombinovaný
kotel na všechny typy pevných paliv s možností automatického i ručního provozu.
Pro všechny návštěvníky presentace závod VIADRUS připravil drobný dárek a také soutěž, ve které
máte možnost vyhrát kotel zdarma. Závod VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem litinové
tepelné techniky.
Volby do zastupitelstev krajů a do senátu
Letos na podzim se budou konat volby do zastupitelstev krajů a do senátu. Termín voleb je
stanoven na pátek 17. a sobotu 18. října 2008. V naší obci budou opět čtyři volební okrsky:
Pavlíkov s volební místností na úřadě městyse, Chlum-Ryšín - volební místnost v HZ Chlum,
Skřivaň – volební místnost v knihovně čp. 16 (Sokolovna) a v Tytřích - volební místnost u garáže.
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Osobnosti naší obce
Václav Markup – sochař, keramik, dřevořezbář
Václav Markup se narodil 10. září 1904 ve Chlumu
u Rakovníka v rodině tesaře. Když chlapec
vychodil obecnou školu, dostal se do kamnárny
rakovnické šamotky. Tam lepil kachle, ale ze záliby
zkoušel modelovat i figurky z hlíny. A tak se jako
doklad jeho vrozeného talentu se zachovala
poglazovaná princezna na trůně, pronesená vrátnicí
továrny a uložena později v Markupově ateliéru
v Horních Počernicích. Nebo malá soška zajíčka
z chlumské hlíny. Z továrny se vrátil na
rakovnickou „měšťanku“, kde jeho nadání objevil
ředitel školy V. Trejbal. Ten chlapce podporoval
v myšlenkách na umění. Odchází na kamenosochařskou praxi v Rakovníku a vstupuje na pražskou
uměleckou průmyslovou školu. Přichází na Akademii výtvarných umění k profesoru B. Kafkovi, u
kterého zůstal jako asistent až do uzavření vysokých škol nacisty v roce 1940. Dostal se tedy do
dílny sochaře, jenž v letech 1931-1941 zhotovil pro pražský Vítkov Žižkův pomník, který je uváděn
jako největší jezdecká socha na světě. Po uzavření akademie následovalo zaměstnání na vyšší škole
bytového průmyslu v Praze na Žižkově. Po druhé světové válce se na dva roky vrací na Akademii
výtvarných umění prof. K. Pokorného. Znovu přechází na žižkovskou průmyslovku bytové tvorby,
kde až do odchodu do důchodu vedl řezbářské oddělení. Z dalších místových pracovišť vedle
Horních Počernic můžeme jmenovat keramickou dílnu v Bubenči, kde se svojí dcerou Kristinou
Martinkovou- Markupovou zpracovávali hlínu /Martinková se svým otcem vystavovala v Rabasově
galerii v roce 1987/.
Z keramické tvorby lze uvést zajímavost, že figurka „nevěsta“ byla vytvořena s obměnami asi
v sedmi tisících kusech. K velkým Markupovým keramickým pracím patří naopak Tanec pro
světovou výstavu Expo 58 v Bruselu, za který získal stříbrnou medaili. Zlatá medaile mu byla
udělena na Světové výstavě keramiky v Praze roku 1962 za dílo Tanec dívek.
Markup používal i jiných materiálů. Např. jugoslávský vápenec si vybral pro ztvárnění dvou
reliéfů Město venkovu - venkov městu pro státní spořitelnu Karlín a opuku pro Pamětní desku
obětem fašismu na Pražském hradě. Z bronzu uveďme alespoň bystu Dr. A. Friče pro Pantheon
Národního muzea v Praze. Těžiště sochařovy tvorby ale představují nádherné dřevořezby velkých
formátů, realizované ve spolupráci s předními tehdejšími architekty. Patří mezi ně např. dílo Od
večera do rána, oboustranná dřevořezba z lípy rozměrů 700x120cm nebo Čtyři roční období o
rozměrech 35x 130 cm.
V roce 1932 podnikl stipendijní cestu do Francie. V roce 1935 byl přijat za řádného člena SVU
(Svaz výtvarných umělců) Mánes. První svoji výstavu uspořádal v roce 1934 jako třicetiletý
v Rakovníku. A potom kromě řady výstav v Praze byla jeho díla obdivována nejen v naší republice,
ale i v italské Faenze, Kodani, Bukurešti, Ženevě, Číně, Norsku, na Kubě a jinde.
Také pro Rakovník se za svého života zúčastňoval více výtvarných soutěží. Třeba na bystu
Z. Wintra, která od roku 1937 zdobí nádvoří rakovnického muzea. Ale vždycky vyhrál sochař
J. Fojtík.
V jedné vzpomínce Markup uvedl, že právě v dutině modelu bysty Wintra převážel z Chlumu do
Počernic a před nacisty ve válce ukrýval potraviny. V roce 1980 vytesal do dubové desky pro
Městský úřad Rakovník námět na osvobození města v roce 1945, který býval v radnici hned u
vchodu.
V roce 1975 byl V. Markup jmenován zasloužilým umělcem. Zemřel 19.7.1995 v Praze.
(Tento článek čerpá z předlohy, kterou zpracoval pan František Krejčí z Rakovníka. Za její poskytnutí autorovi děkujeme.)
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