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Dotace v roce 2009:
V letošním roce získal Městys Pavlíkov následující dotace:
Z rozpočtu Středočeského kraje, z „ Fondu rozvoje obcí a měst“
(FROM) bylo přijato 2520000,- Kč, na zhotovení víceúčelového
hřiště v obci Pavlíkov. Po kolaudaci bude hřiště určeno pro sportovní
vyžití všech občanů. Zahrát si zde bude možné volejbal, basketbal,
nohejbal, malou kopanou nebo tenis. Dále Středočeský kraj poskytl
dotaci z „Programu obnovy venkova“ ve výši 124170,-Kč na opravu
sociálního zařízení v budově úřadu. Ministerstvo pro místní rozvoj
poskytlo dotaci ve výši 125000,-Kč na obnovu dětského hřiště
na zahradě mateřské školy a Ministerstvo financí 200000,-Kč na
opravu a údržbu budovy základní školy. Díky této dotaci byla
vyměněna okna ve třídách na návětrné straně budovy a vchodové
dveře. Kromě uvedených dotací byla přijata i druhá část dotace z
Ministerstva zemědělství ČR na dokončení splaškové kanalizace
v obci Pavlíkov ve výši 2749000,-Kč. Administrativa spojená se
získáváním dotací je poměrně složitá a časově náročná, ale je to
jediná cesta, jak navýšit rozpočet městyse a zajistit tak jeho rozvoj.
Kromě uvedených dotací získal městys řadu menších dotací, např. na
zajištění lesního hospodářského plánu, upgrade Czech POINTu…

Foto je z průvodu Křivoklátského panování 2009. V dobových
kostýmech přichází na hradní nádvoří družina z Pavlíkova.
Fotografie „Víceúčelového hřiště v obci Pavlíkov.“

Informace z jednání rady a zastupitelstva městyse
Na jednáních zastupitelstva (17. 6. a 16. 9. 2009) byla přijata
mimo jiné tato usnesení:
- Schválilo odprodat pozemek KN 1662/7 a KN1662/27 v k.ú.
Pavlíkov,
- schválilo odprodat obci Krakov 9 ks betonových rour dlouhodobě
skladovaných na Hůrce,
- neschválilo prodej pozemku KN111/2 v k.ú. Skřivaň
- schválilo provést opravu místní komunikace u rybníka ve Chlumu a
tak vyřešit problémy s odvodněním při dešti,
- vzalo na vědomí informaci o změně územního plánu, v níž bylo
sděleno, že je reálný termín dokončení změny duben 2010,
- schválilo prodloužení vodovodního řadu od panelky k truhlárně,
- pověřilo radu provést místní šetření v KD Pavlíkov a určit rozsah
potřebných oprav,
- schválilo zvýšení příspěvku zajištění provozu základní školy
z 500000,-Kč na 575000,-Kč,
- v souvislosti s připojení KD na splaškovou kanalizaci schválilo
nákup lapače tuků pro KD Pavlíkov (náklady na zhotovení
kanalizačních přípojek a instalace lapače činily cca 100000,-Kč),
- schválilo veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Rakovník a
Městysem Pavlíkov o zajištění výkonu některých úkonů městské
policie v lokalitě „Haná“ (lokalita bývalých vojenských kasáren pod
Špičákem – jedná se k. ú. Chlum),
- vzalo na vědomí informaci o naplňování rozpočtu v roce 2009
s ohledem na probíhající krizi (podle odhadu poklesne příjem obce o
cca 800000,-Kč),
- byla přijata řada rozpočtových opatření, kterými byly přijaty jednak
dotace, nebo posíleny položky, kde finanční prostředky chyběly.
Rada na svých jednáních (od 17. 6. zasedla 9x) a přijala mimo
jiné tyto usnesení:
- přijala řadu rozpočtových opatření, patřících do její kompetence
(jsou to opatření v rámci schváleného rozpočtu ve výši do 50000,Kč),
- provedla výběrové řízení na dodavatele stavby víceúčelového hřiště
(vybrána byla firma TUBEKO SPORT s.r.o.),

- vzala na vědomí výpověď dosavadního nájemce cukrárny, znovu
zveřejnila záměr o pronájmu a po uplynutí zákonné lhůty cukrárnu
opět pronajala,
- vzala na vědomí informaci o přípravách oslav 10. výročí založení
Mikroregionu Balkán,
- vzala na vědomí informaci o nepřidělení dotace na výstavbu II.
etapy vodovodu Pavlíkov – Chlum (z horního Chlumu do dolního
Chlumu),
- schválilo zveřejnit pronájem haly v lokalitě Špičák a po tomto
zveřejnění nemovitost pronajalo,
- schválilo příspěvek prvňáčkům nastupujícím ve školním roce
2009/2010 do prvního ročníku ZŠ Pavlíkov,
- schválilo provozní řády dětských hřišť (Chlum, Tytry, Skřivaň,
Pavlíkov, ZŠ Pavlíkov a sportovní areál Pavlíkov),
schválilo zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou NN na
pozemku 608/1 v k.ú. Skřivaň,
- projednalo otázku havarijního stavu zvedacího zařízení v kotelně
školy a pověřilo vedení městyse vyřešením situace,
- vzalo na vědomí informaci o schválených pravidlech pro
poskytování dotací z fondů Středočeského kraje (8 fondů),
- schválilo prodloužení zábradlí podél komunikace vedoucí ke
hřbitovu na Skřivani,
- schválila pronájem pozemku KN 340 v k.ú. Chlum ZD Lašovice.
- schválila finanční příspěvky pro místní organizace a spolky.
- schválila podání žádosti o odkoupení pozemku pod KD Pavlíkov
(pozemek pod KD Pavlíkov je majetkem státu),
- schválila účast městyse na akci „Cyklostezka-Pavlíkovské vršky“
- schválila vypracování projektu na opravu komunikace na Skřivani
„Z Chaloupek“
- schválila vypracování pasportizace stromů na veřejných
prostranstvích s ohledem na bezpečnost občanů, firmou ARBOREA.
- schválila objednání 5 kontejnerů na nápojové kartony a 1 kontejner
na plasty.
POZVÁNKA
Základní škola Pavlíkov zve všechny občany, zvlášť budoucí
prvňáčky se svými rodiči a prarodiči
na „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,“
který se pořádá ve čtvrtek 26. listopadu 2009 od 15.00 hodin do 17.00
hodin.

LIKVIDACE ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ
Dne 31.10.2009 dle následujícího časového rozvrhu bude v obcích
přistaveno auto na sběr nebezpečného odpadu. ( Např. el. zařízení
obsahující nebezpečné látky – televizory, rádia, ledničky, obaly,
obsahující zbytky škodlivých látek, zářivky a jiný odpad obsahující
rtuť, pneumatiky, motorové a ostatní oleje).
Časový rozvrh: CHLUM – RYŠÍN: od 8.00 hod. do 8.55 hod.
PAVLÍKOV: od 9.05hod. do 9.30 hod.
SKŘIVAŇ: od 10.10 hod. do 10.30 hod.
TYTRY: od 10.40 hod. do 11.00 hod.
Elektroodpad mohou občané také přinést do místní školy v Pavlíkově,
která v rámci projektu „RECYKLOHRANÍ“ zahájila sběr
nepoškozených vybitých baterií a drobného elektrozařízení. Sběrné
nádoby jsou umístěny v budově. Za každý kilogram odpadu dostávají
žáci body, které pak mohou proměnit za věcné dary (zábavné i
výukové školní pomůcky). Žáci i vedení školy předem děkují za
pomoc ve sběru. V budoucnu bude možné tento odpad ukládat také
do kontejneru u Jednoty.
Ve dnech 7. - 8. listopadu 2009 ( sobota a neděle) budou
přistaveny kontejnery pro odpad o větším objemu ( komunální
odpad, který se nevejde do popelnice). Do kontejneru se nesmí dávat
nebezpečný odpad, dřevo, železo!
Rozmístění kontejnerů:
PAVLÍKOV: dvůr bývalého JZD, u obchodu p. Maška a u školy
SKŘIVAŇ: náves
TYTRY: náves
HORNÍ CHLUM: autobusová otočka
DOLNÍ CHLUM: u vlakové zastávky
HORNÍ RYŠÍN: u bývalé školy
DOLNÍ RYŠÍN: na rozcestí
VHČ, příspěvková organizace městyse bude opět přistavovat
kontejnery na odpad z Vašich zahrádek. Jeden kontejner na listí, trávu
a květiny a druhý kontejner na větve. Prosíme, dodržujte třídění a
nevhazujte do nich jiný materiál, než rostlinný. Místo přistavení se
bude postupně měnit tak, abychom vyhověli všem občanům městyse.
Bližší informace Vám podá p. Hůlová tel.: 731523613.

Humanitární sbírka
Naše obec se přihlásila do podzimní humanitární sbírky Diakonie
Broumov. V Pavlíkově se svoz uskuteční v týdnu od 30.11. – 4. 12.
2009. Občané mohou nosit veškeré textilní ošacení včetně
neobnošené obuvi, hračky, knihy a domácí potřeby kromě elektroniky
na úřad Městyse ve dnech 26. - 27. listopadu 2009. Věci prosíme
zabalit do igelitových pytlů či krabic. Bližší informace získáte na
www.diakoniebroumov.org. Pomůžete tak materiálně sociálně
potřebným občanům a budete se podílet na vytvoření pracovních míst
pro těžko umístitelné občany na trhu práce, kteří třídí nepoužitelný
textil k dalšímu průmyslovému zpracování. Také ochráníte životní
prostředí, jelikož by textil jinak skončil v komunálním odpadu.

Důležité upozornění!!!
ČEZ Distribuční služby, s.r.o. upozorňuje občany na přerušení
dodávky elektřiny dne 12. 11. 2009 v čase od 8.00 hodin do 15.00
hodin v celé obci Pavlíkov a od 8.00 hodin do 11.00 hodin v obci
Tytry a Skřivaň.

Advent - nejen předvánoční období
Kouzelný podzim už vytáhl své poslední barevné trumfy. Hýřivé
barvy, kterými nás příroda udivovala, se pomalu vytrácejí pod
bělostným pápěřím prvních sněhových vloček. Poznání, že dny jsou
stále kratší a země se zahaluje do temného roucha dlouhých nocí,
dává tušit příchodu bělostného období – zimy. Nastává čas, kdy si
zkřehlými prsty zapínáme i ten poslední knoflík na kabátě… přichází
čas adventní.
Slovo "ADVENT" pochází z latinského
slova "adventus", což znamená příchod.
Podstata adventu vychází z křesťanské
filosofie. Myslí se zde na příchod
Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním
prožíváním adventu a slavením adventní
liturgie církev zpřítomňuje očekávání
starozákonních
proroků,
kteří
připravovali lidstvo na příchod Mesiáše.

Křesťané se na jeho příchod připravovali zbožným rozjímáním
v kostelech a dodržováním půstu. Sloužily se mše, na nichž se
zpívaly úvodní písně „roráty.“ V adventním čase má svátek několik
významných světců a těmito dny je spojeno mnoho zvyků, pověr a
magických praktik.
První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku
koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem
nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.
Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně 25. 12.
Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední
adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před 25. prosincem
(který je hlavním vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je každý
rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné
datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24. 12. ("štědrý večer" je
vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy se proto stává,
že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V
takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři
adventní neděle.
Podoba dnešního adventu ve většině postrádá náboženský smysl. Je
spjata především rozsvěcováním vánočních stromů na náměstích a
hlavně s prodejními akcemi a trhy.
My si v Pavlíkově také už několik let rozsvěcujeme o první adventní
neděli náš vánoční stromek. Každý rok si tento slavnostní den
obohacujeme malým jarmarkem a vystoupením dětí i dospělých. To
vše je třeba připravit už nyní. Obracíme se proto na všechny, kteří
nám chtějí nějakým způsobem pomoci. Budeme se scházet na úřadu
městyse každé úterý od 16.00 hodin. Těšíme se na Vás, na nové
náměty a nápady. (Za kulturní komisi Z. Skoupá a A. Svobodová)
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ - PODZIM - ZIMA
Sobota 21. listopadu – Poslední leč v KD Chlum, začátek ve 20.00
hodin
Neděle 29. listopadu - Rozsvícení vánočního stromku a vánoční
jarmark - u kostela v Pavlíkově, začátek v 13.00 hodin
Sobota 5. prosince - Poslední leč v KD Pavlíkov, začátek ve 20.00
hodin
Sobota 12. prosince – Mikulášská besídka pro děti v KD Chlum,
začátek v 15.00 hodin

Sobota 12. prosince – Vánoční diskotačení pro děti v KD Pavlíkov,
začátek v 15.00 hodin
Čtvrtek 25. prosince – Vánoční koncert v kostele sv. Štěpána ve
Skřivani
Čtvrtek 31. prosince – Silvestrovská zábava v KD Chlum
Sobota 23. ledna – Ples žen v KD Pavlíkov
Sobota 6. února – ples Mikroregionu Balkán v KD Malinová
Sobota 13.( 20.) února – Sportovní karneval v KD Pavlíkov
Dne 27. 6. 2009 Myslivecké sdružení, Klub žen a SDH Pavlíkov
uspořádali pro děti zábavné odpoledne. Na
obrázku je foto z pohádkové cesty, kde děti
plní úkol u vodníků. MS Pavlíkov, jako
hlavní pořadatel, děkuje sponzorům za dárky
i finanční příspěvky pro děti a všem, kteří se
na akci podíleli.
Ostatní fotografie z dětského dne si můžete
prohlédnout na
http://www.rajce.idnes.cz/pavlíkovskéakce

Letos v červnu vyhrálo soutěžní družstvo Městyse Pavlíkov putovní
„Krakovecký meč,“ který je k nahlédnutí až do příštího ročníku na
úřadě v Pavlíkově. Družstvu dodatečně blahopřejeme a děkujeme
všem, kteří je přišli podpořit. Klání o krakovecký meč pořádá na
hradě Krakovci Svazek města a obcí Rakovnicka a letos to byl již
pátý ročník.

Osobnosti naší obce

František CMÍRAL,
ochotnický herec a režisér, otec herce Jaroslava
Cmírala
Narodil se 25. října 1896 v Pavlíkově, okres Rakovník a zemřel 13.
dubna 1962 v Rakovníku.
S rodiči se jako dítě odstěhoval do Souše u Mostu. Vyučil se
keramickému malířství, ale odešel pracovat do uhelných dolů jako
havíř.
Jako chlapec pomáhal otci s rozepisováním rolí pro divadelní
kroužek. Divadlo mu učarovalo a již ve 14-ti letech dostal svou první
roli ve hře „Spanilá Savojanka“. V soušském divadle dělal, co bylo
třeba. Roznášel plakáty, rovnal a čísloval židle, obstarával rekvizity,
napovídal, maloval kulisy, byl pravou rukou režiséra a samozřejmě
hrál.
Všestranný divadelník řídil na Mostecku všechna česká
představení. V Souši založil Dramatickou ochotnickou jednotu
„TYL“. Zastával řadu funkcí, jednatele, režiséra. Byl spoluzakladatel
Ladeckého okrsku ÚMDOČ, organizátor všech kulturních podniků,
pořádal divadelní výstavy, přednášky o divadle a snažil se dát
českému severu vlastní svérázný hraničářský typ divadla. Napsal
několik her, z nichž „Stíny války“, „Pod Krušnými horami“ a „Tři
rozvody v domě“ se často hrály a obecenstvo i kritika je příznivě
přijímala. Zásluhou Františka Cmírala udržoval rakovnický Tyl se
soušskými ochotníky od r. 1927 dobré styky. Poprvé si v Rakovníku
zahrál v roce 1929 roli Mikoty ve hře „Ukradené štěstí“ při hostování
soušského souboru.
Za okupace (1938) se vrátil do rodného kraje. Pro rakovnické
ochotníky byl jeho příchod opravdovou posilou. Jeho přístup ke
každé roli, její studium, tvorba až k provedení na jevišti byl vzorem
každému divadelnímu pracovníkovi. Věnoval se s chutí i přípravným
pracím na inscenacích. Pomáhal kolegům v líčení. Pracoval i jako
kronikář a archivář.

V ochotnickém divadle vytvořil přes 300 velkých i malých
rolí, každé věnoval oddanost, lásku a poctivost nadšeného ochotníka.
„Franta nehraje, žije, rozehřívá srdce diváků od prvého vstupu
na jeviště“.
V Souši vytvořil Lakomce, Habršperka, Lízala, Voříška,
Vocilku, Kalafunu, Pištoru, Komedianta Hermelína, Sadílka a řadu
dalších.
V Rakovníku Matěje, bubeníka v Nezbedném bakaláři, Peštu
ve hře Velbloud uchem jehly, Dvořáčka v Grand Hotelu Nevada,
lékárníka Stejskala ve hře Muži nestárnou, Habršperka v Našich
furiantech, Sadílka ve Třetím zvonění, Klubka ve Snu noci
svatojánské, hostinského ve Veselých paničkách Windsorských,
hostinského v Maryše, senátora v Othellovi, Mikuláše Humpolce v
Rybníkáři Kubovi, Kláska v Lucerně, Švejka v Dobrém vojáku
Švejkovi, Bartoloměje Pecku v Jedenáctém přikázání, kronikáře
Kříže ve hře Mezi proudy, Kalafunu ve Strakonickém dudákovi,
Chudého krále v Princezně Pampelišce, Neznámého v Ohnivci a
mohli bychom pokračovat až k poslední roli - profesor Matei Batnaru
v Šestce z mravů v roce 1961.
Jeho vynikající dlouholetá ochotnická činnost byla
oceněna stříbrným odznakem ÚMDOČ a také pozváním, aby v
Janu Roháči z Dubé a v Bratrstvu hrál v celostátním souboru při
slavnostním zahájení Jiráskových Hronovů. Ještě třikrát poznal
Jiráskův Hronov jeho práci. Se soušskými ochotníky a hrou
„Drama čtyř chudých stěn“ a s Divadelní ochotnickou jednotou
„TYL“ Rakovník s hrami Princezna Pampeliška a Ohnivec
v roce 1948 a 1949.
„Říkám si jak je dobře žít život, který dává národu vše, čím jeho
práce oplývá a čím překypuje. František Cmíral je věrný velkému
odkazu Tylovu, v jehož duchu nastoupil cestu.“ ( K. Lukeš, 1950)
zpracovala archivářka Divadelního spolku Tyl Rakovník Hana Pilíková

Sdělení lékaře občanům

Je třeba, aby občané, kteří žádají nebo budou žádat o posouzení
zdravotního stavu pro státní sociální podporu, dávky sociálních
služeb (bezmocnost), nebo průkazku ZTP přišli tuto skutečnost
oznámit do ordinace svého praktického lékaře.
MUDr. L. Ludačková

Ze Všetat do Skřivaně a zpátky
Na jaře letošního roku podalo Regionální sdružení
Křivoklátsko ve spolupráci s Obcí Všetaty žádost o
příspěvek z grantového programu ČSOB na obnovení
polní cesty z Všetat na silnici do Skřivaně a uspělo ve výběrovém
řízení organizovaném nadací VIA.
Cílem předkládaného projektu je nejen obnovení staré polní
cesty z vesnice Všetaty, která původně vedla až do Tyter a
nyní končí na silnici do obce Skřivaň. Jde také o lepší
průchodnost krajiny pro návštěvníky Křivoklátska, obnovení
pěší trasy v místech, kde je v současnosti nedostatek turistických cest
a o vytvoření předpokladů pro zlepšení krajinného rázu, protože
podél cesty budou posléze dosázeny stromy.

Pak už bude na nás, pěších, abychom cestu pěkně prošlapávali, aby
nám zase nezarostla, po prořezání je krásně průchodná už teď.
Marie Šindelková, Skřivaň

Nad obcí Skřivaň, u odbočky do Tyter, byla v loňském roce osazena
na původní sloup kopie sochy sv. Isidora za přispění místních
obyvatel. Dále vzniká velmi pěkná a občany vřele přivítaná tradice na Boží hod přijíždějí všetatští zahrát skřivaňským do zdejšího
kostela. V současné době je Boží hod vánoční jediným dnem, kdy se
kostel otevírá lidem, a věříme, že takových příležitostí přibude.
Z těchto počinů vznikla i myšlenka přispět k obnovení tradice pěších
procházek občanů mezi Všetaty a Skřivaní. Dříve sice mezi obcemi
existovalo polní cestou kratší a přímější spojení, ale tato cesta je už
rozoraná a na její případné obnovení by prostředky grantu nestačily
ani ze čtvrtiny. Toto je nejlepší kompromis, který potěší nejen
milovníky pěších procházek, ale i cyklisty.
Je třeba poděkovat Františkovi Matějovskému ze Všetat, panu
starostovi a celému obecnímu zastupitelstvu obce Všetaty, správě
CHKO a všem, kteří přiložili a ještě přiloží ruku k dílu. A nesmím
zapomenout ani na vstřícnost pana starosty z Pavlíkova.
Nejhrubší práce jsou už udělány, po obhlídce s ing. Mouchou ze
správy CHKO byly odstraněny náletové dřeviny a šípkové a trnkové
houští, které cestu zarůstalo a prořezány stromy. Co bylo vyřezáno, a
nebylo toho málo, bylo svezeno dílem k silnici do Skřivaně, dílem
k ústí cesty ze Všetat, aby to mohlo být seštěpkováno. Nyní bude
potřeba cestu dočistit, to se bude muset udělat ručně. Po zimě pak
bude v úpravách pokračováno a protože je cesta na hřebeni odkud je
krásný výhled na všechny strany, budou zde osazeny lavičky.

Palivo Pavlíkov
Podzimní akce!!!
Přijeďte k nám na kávu!
Při nákupu uhlí nebo jiného druhu pevného paliva nad 1000,-Kč u nás
dostanete kávu s sebou ZDARMA.
Objednejte si uhlí a můžete vyhrát! Každý měsíc proběhne
losování zákazníků, kteří odebrali větší množství uhlí. Vylosovaný
zákazník bude vyrozuměn.
Právě jsme pro Vás otevřeli!
Nový obchůdek „NOSTALGIE“ – zde nakoupíte dárkové zboží a
zboží použité (ANTIK). Obchůdek se nachází v obci Pavlíkov
v železářství „U BOBRA.“ Prodejní doba Út – Pá 12.00 – 16.00 hod.
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