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Vážení spoluobčané,
přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2009 hodně úspěchů,
spokojenosti, splněných přání a zejména hodně zdraví.
Miroslav Truxa

Informace z jednání rad a zastupitelstva městyse od srpna do listopadu
V tomto období se konalo šest zasedání rady a dvě zasedání zastupitelstva městyse, na
kterých se kromě jiného rozhodlo:
Schválit rozpočtová opatření:
- přijetí dotace 3 650 000,-Kč z „Fondu životního prostředí Středočeského kraje,“ na
kanalizaci S3 (pod silnicí na Rakovník)
- přijetí dotace 7 087 000,-Kč z programu 229 310 Mze na zbývající kanalizaci
- přijetí dotace 52 000,-Kč na CZECH POINT
- přijetí dotace 98 000,- pro dětské hřiště na Skřivani.
- přijetí dotace 2 735,-Kč pro SDH Pavlíkov.
Schválit žádost o dotaci z programu obnovy venkova, pro rok 2009 na krytí části úroků z
úvěru na kanalizaci a dotaci na opravu sociálního zařízení v budově úřadu městyse.
Schválit prodej pozemků v k. ú. Pavlíkov - KN 1680/32 výměra 146 m2
- KN 1680/58 výměra 259m2
v k. ú. Chlum - KN 625/13 výměra 940 m2
- KN 625/12 výměra 1 300 m2
- KN 625/14 výměra 626 m2
Schválit výstavbu sdružených kanalizačních přípojek na stoce číslo S3 (pod hlavní silnicí)
současně se stavbou stoky proto, aby bylo možno v závazném termínu předat silnici s novým
povrchem.
Schválit rozpočtové provizorium na první tři měsíce roku 2009. Důvodem byl neschválený
státní rozpočet.
Schválit závaznou vyhlášku číslo 2/2008 o dani z nemovitostí a vyhlášku číslo 3/2008 o
místním poplatku za svoz a odstraňování komunálního odpadu. Vyhlášky nabývají účinnosti
od 1.1.2009.
Schválit jednání zastupitelstva v roce 2009 v termínech: 21.1., 22.4.,17.6., 16.9., a 9.12.
Zakoupit nesený sypač na zimní údržbu komunikací.
Prověřit v jaké fázi se nachází plánovaná komplexní pozemková úprava pro Chlum, Ryšín,
Skřivaň, Tytry. Podle posledních informací získaných na pozemkovém úřadu je plánována na
rok 2010. Při této příležitosti byla upřesněna realizace navržených společných zařízení v KPÚ
Pavlíkov.
Rozhodlo provedením stavebních úprav prostor školy zvýšit kapacitu MŠ v Pavlíkově na 35
dětí.

Informace pro občany:
1. ZÁPIS dětí do 1. ročníku Základní školy v Pavlíkově se koná ve středu 21. ledna
2009 od 12 do 16 hodin v budově školy. Zapsány budou děti, které do 31.8.2009
dovrší šestý rok věku a všechny děti, kterým byla odložena školní docházka. Rodiče
při zápisu předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
2. CZECH POINT. Do tohoto projektu se zařadil i náš úřad. Logem „CZECH POINT“
jsou označena místa, kde si občané mohou vyřídit na počkání např. výpis z rejstříků
trestů, výpis z katastru nemovitostí, nebo podat žádost pro živnostenský úřad a další
služby MV ČR ještě plánuje.

3. Zimní údržbu místních komunikací velmi komplikuje parkování osobních
automobilů. Proto se obracíme na všechny občany se žádostí, aby během zimního
období umožnili průjezd pluhu a posypového vozu.
4. Svoz tuhého komunálního odpadu (popelnic) bude během svátků zajišťován
v pravidelném svozu, každou středu bez ohledu na dny volna.
5. Dostavba splaškové kanalizace byla v letošním roce ukončena. Celkem bylo
proinvestováno 14 716 000,-Kč. Pokud počasí dovolí, bude se ve výstavbě pokračovat
již koncem ledna 2009.
Chceme poděkovat všem občanům za pochopení, shovívavost, trpělivost a toleranci,
kterou během stavby kanalizace projevili.
6. Úhrada místních poplatků pro rok 2009. Upozorňujeme občany, že platby místních
poplatků za svoz komunálního odpadu (SKO) a za psy je možné platit na Úřadě
městyse Pavlíkov v hotovosti do pokladny již od 5. ledna 2009. Pozor na změnu
splatnosti, která je letos za I. pololetí do konce února, a pro II. pololetí do konce srpna.
Po úhradě obdrží občané registrační známku na popelnici. Popelnice, které nebudou
označeny registračními známkami, nebude svozová firma vyvážet.

Třídění odpadů

Neustále jsme nabádáni, abychom třídili odpad. Mnozí z Vás se však ptají, co do kterého
kontejneru správně patří. Například se můžete řídit označením, které uvádí na obalech
výrobci:
Kontejnery na papír (modré): Na papírových obalech je značení: PAP, 20,21,22
Kontejnery na sklo (zelené): Výrobky mají označení GL, 70,71,72
Kontejnery na nápojový karton (oranžové): Jedná se o kombinované obaly, kde převládá
papír (krabice od mléka, džusů, kefíru apod.). Jsou např. označeny C/PAP, 81,84
V naší obci je umístněn zatím pouze jeden u prodejny Jednoty v Pavlíkově.
Kontejnery na plasty (žluté): Do nich patří polyethylentereftalát, polyetylén, mpolypropylén.
Mají značení PET, 1, PP, 5, PS, 6, LDPE, 4, HDPE, 2
A od nového roku přibudou postupně také nádoby pro drobný elektroodpad. O jejich
rozmístění Vás budeme informovat.

Pozvánka na vánoční koncert „Zvonky štěstí“
V sobotu 20. prosince od 14.00 hodin v kulturním domu v Pavlíkově vystoupí hudební
skladatel Jiří Zmožek. Pro naše přední zpěváky napsal řadu písní. Z nich připomínáme jen
několik hitů, které jsou dodnes velmi populární: Zvonky štěstí, To musím zvládnout sám,
Tam u nebeských bran, Zřejmě už nejsou kytky, Felína, Biograf láska, To býval ráj, Ave
Maria, Jsem, jaká sem, Meteor lásky a jiné. Psal taky pro herce jako R. Hrušínského, J.
Kemra, J. Hlaváčovou, R. Brzobohatého a vystupoval s řadou slavných umělců i v zahraničí,
např. s J. Bohdalovou v Kanadě, Austrálii, Švýcarsku... Říká se mu Král dobré nálady. Pro
sebe napsal píseň Už mi, lásko, není 20 let. V Pavlíkově vystoupí se svým hostem, zpěvákem
z bývalé Jugoslávie Igorem Mamojkem a manželkou Marcelou. Nebudou chybět ani skladby
s vánoční tematikou. Pavlíkovský koncert je o to výjimečnější, že Jiří Zmožek v Čechách už
mnoho let prakticky nevystupuje. Účinkuje převážně na Slovensku, kde jsou jeho koncerty
neustále vyprodané, a nedávný pořad s H. Zagorovou v Bratislavě měl úžasnou atmosféru.
Vstupenky si mohou občané zakoupit na úřadě v Pavlíkově nebo před začátkem koncertu.
Vánoční koledy si můžete přijít zazpívat také 25. 12. 2008 v 10.00 hodin do kostela
sv. Štěpána ve Skřivani.

Osobnosti naší obce

FOTO

Dnes Vás seznámíme s vysokoškolským pedagogem, literárním historikem a spisovatelem,
Doc. PhDr. Bohumilem Jiráskem, CSc., nar. v Pavlíkově,
kterého jsme v loňském roce oslovili a citujeme z jeho dopisu:
Milí pavlíkovští rodáci,
potěšilo mě, že jste si vzpomněli na mou maličkost, pavlíkovského rodáka. Rád se i ve
vzpomínkách do pavlíkovského mládí vracím.
Daruji Vám několik mých knížek, které jsem ještě vyštrachal. V nedávné době jsem
zaregistroval zvýšený zájem o nepatrnou knížečku, která vyšla v maličkém počtu výtisků
„Z obecní kroniky“. Jde o minipříběhy, k nimž jsem byl inspirován pavlíkovskými zážitky své
generace i předchozí generace otců. Mám však jednu prosbu: Nehledejte pro tyto příběhy
totožnost s konkrétními osobami. Často tomu tak je, ale příběhy jsou někdy domyšleny, nebo
některý příběh je přenesen i z jiné obce. Humorné i vážné příběhy by Vás chtěly především
potěšit, nikoliv pohněvat.
Přeji Vám, aby se Vám v mém milovaném rodišti dobře a šťastně žilo, aby Vás netrápily
zdravotní ani sociální problémy, zkrátka žijte si lépe a vyrovnaněji, než to bylo dopřáno mé
generaci.
Srdečně Vás všechny zdraví Bohumil Jirásek
A nyní stručně o jeho životě:
Pan Jirásek maturoval na gymnáziu v Rakovníku v roce 1951, potom studoval na
Filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Po promoci pracoval na katedře slavistiky a
bohemistiky VŠ ruského jazyka a literatury v Praze (1956 – 1960), na Pedagogickém institutu
v Karlových Varech (1960 – 1965), na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické
fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kde byl vedoucím katedry (1965 – dosud). V letech
1999 -2000 přednášel v Polsku na Humanitní fakultě univerzity ve Štětíně.
Je členem Obce českých spisovatelů České republiky, Střediska západočeských
spisovatelů v Plzni a Literárněvědné společnosti při ČSAV.
Publikoval samostatně i v různých sbornících, kulturních a odborných časopisech a
denním tisku četné studie z dějin české literatury 19. a 20. století a z regionálních dějin
literatury západních Čech. Napsal asi 400 medailonů, kritik, recenzí a povídek, které uveřejnil
v různých časopisech a novinách, v posledních letech zvláště v plzeňském časopise Plž
(Plzeňský literární život).
Knižně vydal např.: Literatura v Plni 1918 – 1948 (1981), monografii Ladislav Stehlík (1985),
novelu Loučení po západu slunce (1987), Kalendář plzeňský 1998 (1997), literární kritiku
Souboje a Apollónem II. (1998), Úskalí (část novely), Plzeňské fejetony (2001), román Tíha
(2004), povídky Snad někam dojdu (2006), Z obecní kroniky (2006) atd..
PS. Brožura „Z obecní kroniky“ je občanům k dispozici v knihovně v Pavlíkově.
Zpravodaj Městyse Pavlíkov je registrován Ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 17381. Vydal Městys
Pavlíkov dne 15.12.2008. Do zpravodaje přispěli: M. Pánek, M. Truxa, A. Svobodová. Text neprošel jazykovou
úpravou

