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Skřivaň – kresba K. J. Wolfa ukazuje skřivaňský zámeček s kostelem
v podobě z roku 1803. Typické sídlo venkovského šlechtice postavil na
místě někdejší tvrze v letech 1596-1608 Ferdinand Renšperk z Držkovic.
V roce 1748 koupili Skřivaň Fürstenberkové a zámeček přestavěli
v barokním slohu. Po druhé světové válce došlo k přestavbám, které stavbu
znehodnotily.

Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov
Na jednání zastupitelstva, konaném 3.2.2010 v budově Městyse
Pavlíkov, byla přijata tato usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočet městyse na rok 2010 takto:
Celkové příjmy činí 11 700 000,-Kč
Celkové výdaje činí 11 533 400,-Kč (bez splácení úvěru)
Splátka úvěru na kanalizaci v roce 2010 činí 666 600,-Kč
Chybějící finanční prostředky ve výši 500 000,-Kč budou pokryty z rezervy
vytvořené v minulých letech.
Spolu s rozpočtem zastupitelstvo schválilo rozpis rozpočtu pro příspěvkové
organizace a odpisové plány těchto organizací.
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod chodníku proti kostelu, z
majetku Mikroregionu Balkán, za jehož dotaci byl postaven, do majetku
Městyse Pavlíkov.
Zamítlo žádost o prodej pozemků PK 608/1,KN 5/2 v k. ú. Skřivaň.
Vzalo na vědomí rozpočtová opatření rady městyse přijatá v roce 2009.
Uložilo odvod 70 000,-Kč z investičního fondu VHČ Pavlíkov do rozpočtu
městyse s tím, že tyto prostředky budou použity na montáž ústředního
topení v šatně a kanceláři VHČ.
Zastupitelstvo projednalo žádost o provedení změny ÚP č. 2 s odkladem
rozhodnutí, až po vyjádření osadního výboru Chlum-Ryšín.
Rada na svých jednáních v roce 2010 přijala mimo jiné tato usnesení:
Na radě konané 11.1.2010 schválila dodatek smlouvy č. 5 s firmou
BECKER BOHEMIA s r.o.
Schválila podat v roce 2010 ve spolupráci s oddílem stolních tenistů - žáků,
mladých dobrovolných hasičů i ostatních uživatelů školní tělocvičny žádost
o dotaci na projekt „Výměna oken v tělocvičně ZŠ Pavlíkov.“
Vzala na vědomí informaci o projektu „Městys Pavlíkov-kompletní
restaurování kříže na Chlum.“
Schválila smlouvu o dílo na realizaci akce „Vodovod - Pavlíkov Chlum II.
Etapa,“ s firmou Ekostavby Louny s r.o.
Na radě konané 25.1.2010 schválila provést opravy omítek pod okny bytu
KD Chlum a zjistit náklady na případnou výměnu oken.

Schválila uzavřít smlouvu s firmou PETR HELER na zednické, elektro a
instalatérské práce při opravě šachty zvedacího zařízení v kotelně ZŠ
Pavlíkov.
Na jednání konaném 8.2.2010 rada, na základě vyjádření osadního výboru
Chlum-Ryšín, nedoporučila zastupitelstvu městyse schválit změnu č. 2
územního plánu městyse, zabývající se stavbou fotovoltaické elektrárny v
k.ú. Chlum.
Vzala na vědomí informaci o projektech a žádostech o dotace v roce 2010 s
tím, že pověřuje vedení městyse projednat možnosti získání dotací na
realizaci projektů.
Na radě konané 1.3.2010 schválila pronájem nebytových prostor v budově
úřadu městyse firmě FAUSER KONFEKTION Pavlíkov s.r.o. (pokračování
pronájmu).
Rada vzala na vědomí projekt osvětlení víceúčelového hřiště v Pavlíkově s
tím, že jeho realizaci není možné v roce 2010 uskutečnit. Chybí finanční
prostředky.
Schválila mandátní smlouvu s MIO na technický dozor stavby vodovodu
Chlum II. etapa.
Schválila ukončit nájem cukrárny se stávajícím nájemcem a zveřejnit záměr
pronájmu.
Schválila finanční příspěvky místním zájmovým organizacím a spolkům
takto: SDH Skřivaň 15 000,-Kč, SDH Pavlíkov 15 000,-Kč, SDH Chlum
15 000,-Kč, Klub žen Pavlíkov 6 000,-Kč, HS Tetřev Tytry 5 000,-Kč,
MS Sokol Pavlíkov 5 000,-Kč.
Na jednání 16. 3. 2010 schválila smlouvu o poskytování poradenských
služeb v oblasti správy a aktualizace webových stránek s Rakovnickem
o.p.s.
Schválila zveřejnit záměr pronájmu části pozemků KN 99/3 a 107/2 v k.ú.
Pavlíkov.
Schválila pronajmout nebytové prostory v budově úřadu (cukrárnu) novému
nájemci.
Doporučila zastupitelstvu městyse uvolnit finanční prostředky na odkoupení
pozemku st. 43 v k.ú. Pavlíkov (pozemek pod kulturním domem).
Schválila zadat zpracování žádosti o dotaci na projekt ekologizace zdrojů
tepla v objektech městyse (kotelna budovy úřadu, kotelna KD Pavlíkov)
firmě CTS corp., s.r.o.

Na jednání rady 22.3.2010 byl vybrán dodavatel na opravu pískovcového
křížku stojícího u odbočky polní cesty ke Kubovce.
Přehled akcí, které Městys realizoval v roce 2009 s dotacemi
Název
Poskytovatel Výše
Celkové
Poznámka
dotace
dotace
náklady
V Kč
v Kč
PavlíkovMZe 229 310 2 749 000 6 558 000 Náklady na
kanalizace
realizaci celé
v obci
kanalizace
(poslední
činily
etapa)
24 170 000
Údržba a
MF 298 220
200 000
239 000
oprava ZŠ (298 228)
výměna oken
Obnova
MMR POV
125 000
181 000
funkčnosti
dětského hřiště
v MŠ Pavlíkov
Víceúčelové
FROM
2 520 000 2 662 488
hřiště v obci
Pavlíkov
Oprava
Středočeský
124 170
248 341
sociálního
kraj POV
zařízení
v budově
úřadu městyse
Upgrade
Dotace EU
49 759
58 540
Czech POINT
Nejdůležitější akce realizované v roce 2009 bez dotací
Název
Celkové
náklady
Zajištění sesuvu na místní komunikaci v obci Skřivaň
222 000
včetně gabionu
Odvodnění Chlumu (propustek včetně komunikace)
337 000

Kanalizační přípojky ke KD Pavlíkov
Instalace lapolu v KD Pavlíkov
Opravy kulturního domu Pavlíkov
Prodloužení vodovodního řadu a veřejného osvětlení
Nákup rozmetadla
Opravy kulturního domu Chlum a nákup kotle
Rekonstrukce osvětlení ve třídách ZŠ
Instalace 21 úsporných svítidel
Oprava hřbitovní zdi v Pavlíkově a na Skřivani
Zhotovení místní komunikace k úřadu (za kostelem)

49 000
45 000
275 000
147 000
117 000
194 000
80 000
72 000
380 000
134 000

Přehled změn obyvatelstva, ke kterým došlo v roce 2009.

Pavlíkov
Chlum
Ryšín
Skřivaň
Tytry
Celkem

Počet
Počet
obyvatel
obyvatel
1.1.2009 Narození Přistěhovaní Úmrtí
Odstěhovaní 31.12.2009
671
7
12
12
15
663
140
2
2
1
1
142
79
1
5
1
0
84
134
1
3
0
2
136
62
0
1
2
4
57
1086
11
22
16
21
1082

Upozornění na placení daně z nemovitosti
Finanční úřad v Rakovníku informoval náš úřad, že bude každému
poplatníkovi této daně zasílat poštovní poukázky (daňové složenky) na
adresu bydliště v období přelomu měsíce dubna a května. Splatnost je 31.
května. Bezplatně lze touto složenkou hradit na všech poštách. Již nyní lze
zaplatit daň také v pokladně Finančního úřadu v Rakovníku.
Zápis dětí do Mateřské školy v Pavlíkově
Ve středu 7. dubna dopoledne od 9.00 do 11.00 hodin a odpoledne od 15.00
do 16.00 hodin se koná zápis dětí do Mateřské školy v Pavlíkově. Rodiče
dětí přineste na zápis svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od měsíce května bude svoz popelnic
každou sudou středu!!!
Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 10. dubna 2010 podle
následujícího časového rozvrhu.
CHLUM
RYŠÍN
PAVLÍKOV
SKŘIVAŇ
TYTRY

8.00 – 8.25 hodin - náves
8.30 – 8.55 hodin - náves
9.05 – 9.30 hodin u úřadu Městyse
10.10 – 10.30 hodin - náves
10.40 – 11.00 hodin - náves
Velkoobjemový odpad

Kontejnery na odpad o větším objemu (komunální odpad, který se
nevejde do popelnice) budou přistaveny v sobotu 17.4.2010 a v nedělí
18.4.2010. Do těchto kontejnerů se nesmí dávat nebezpečný odpad,
železné předměty nebo dřevo.
Rozmístění kontejnerů:
PAVLÍKOV: dvůr bývalého JZD a ZABRÁNA v ulici u obchodu p. Maška,
SKŘIVAŇ: náves, TYTRY: náves, HORNÍ CHLUM: autobusová otočka,
DOLNÍ CHLUM: u vlakové zastávky, RYŠÍN: u bývalé školy a v dolní
části u kapličky.

Humanitární sbírka

Vážení občané,
i v letošním roce bychom rádi, aby se naše obec zapojila do humanitární
sbírky ošacení, kterou pořádá Diakonie Broumov. Na rakovnickém okrese
bude sbírat v týdnu od 24.5.do 28.5.2010. Občané mohou nosit veškeré
textilní ošacení včetně obuvi, hraček, domácích potřeb kromě
elektroniky na úřad Městyse od pondělí 17. 5. do pátku 21. 5. 2010.
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic. Bližší informace
získáte na www.diakoniebroumov.org

Knihovny v naší obci.

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

V rámci měsíce knihy navštívila MŠ Pavlíkov - předškolní děti, knihovnu
v Pavlíkově. Děti si vyslechly ukázku z knihy „Z deníku kocoura
Modroočka,“ kterého pak malovaly podle své představy. Návštěva se jim
líbila, besedovaly s knihovnicí p. Hůlovou. Ta zve nové mladé čtenáře
k návštěvě našich knihoven, tj. do Pavlíkova, Chlumu a Skřivaně.
Uživatelem se může stát každý občan. K registraci knihovna vyžaduje
jméno, příjmení a bydliště. U dětí do 15 let písemný souhlas zákonného
zástupce. Po uhrazení 20,-Kč ročního poplatku je možno začít využívat
veškerých služeb knihovny, tj. i internetu. Vypůjčování dokumentů se řídí
pravidly Knihovního řádu, který je platný pro veřejné knihovny.
A teď několik čísel z pavlíkovské knihovny: Tato knihovna má k dispozici
2970 knih, z toho 491 ks je naučná literatura, 2479 ks je krásná literatura a
pohádky pro děti. Výběr je rozšířen o výpůjčky z fondu knihoven Kladna a
Rakovníka, kterých bylo v loňském roce cca 800 ks. Registrovaných
čtenářů má 45, kteří si loni vypůjčili 1227 knih.

Městys Pavlíkov zve občany v neděli 9. května od 14.30 hodin do
Kulturního domu v Pavlíkově na koncert „Vesnické čtyřky“ manželů
Homolkových, který se pořádá u příležitosti dne matek. Ženy ze všech
částí naší obce mají vstupné zdarma, ostatní 80,-Kč, Vstupenky si můžete
zakoupit nebo rezervovat již nyní na Úřadě městyse Pavlíkov – tel.
313533112, 731523601.

Na Vaši návštěvu se těší knihovnice p. Hůlová v Pavlíkově, p. Šamonilová
ve Chlumu a p. Gebhartová ve Skřivani. Otevírací doba a bližší informace
na www.pavlikov.cz

Sobota 5. června – Klání o krakovecký meč v Pavlíkově!
Svazek měst a obcí Rakovnicka pořádá již několik let zábavnou soutěž mezi
obcemi a městy rakovnického okresu. Soutěž se odehrávala na hradě
Krakovci. Od letošního roku se bude odehrávat v obci vítězného družstva z
minulého roku. Protože loňským vítězem byl Pavlíkov, bude se soutěžit
v naší obci. Pořadatel – svazek si vybral místo v areálu „Hůrky.“ Už dnes
srdečně zveme všechny občany, aby přišli podpořit a fandit opět našemu
družstvu – sedmi odvážlivcům, které touto cestou hledáme. Podrobnosti
Vám sdělíme na úřadu, kde se zároveň můžete přihlásit.

Návštěva dětí MŠ v knihovně.

V sobotu 8. května pořádá Klub mládeže v Pavlíkově „Staročeské máje.“
V odpoledních hodinách bude průvod obcí a večer taneční zábava.
15. května budou Máje také ve Chlumu. Nájemce kulturního domu zve
všechny občany na májovou veselici od 20.00 hodin.
V sobotu 15. května pořádá Sportovní klub Pavlíkov na hřišti SK
tradiční turnaj neregistrovaných hráčů ve volejbale – tzv. Pavlíkovskou
plácanou, začátek v 9.00 hodin.

V sobotu 19. června pořádá Městys Pavlíkov, Myslivecké sdružení Sokol
Pavlíkov a Klub žen Pavlíkov dětské odpoledne „Hurááá prázdniny“
v areálu u myslivecké chaty. Pořadatelé opět připravují pro děti pohádkovou
cestu a zajímavý program pro všechny generace, včetně posezení u hudby a
bohatého občerstvení. O týden později, tj. 26. června se bude konat také
dětské odpoledne v Chlumu. I tam bude k dobré náladě i tanci hrát hudba.
Zpravodaj Městyse Pavlíkov je registrován Ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR
E 17381. Vydal Městys Pavlíkov dne 31.3.2010. Do zpravodaje přispěli: M. Pánek, M.
Truxa, A. Svobodová, D. Hůlová. Text neprošel jazykovou úpravou.

Vykopávky na Brabečku a u Chlumeckého zámečku
Mezi Horním a Dolním Chlumem stávala ve 14. a 15. století vladycká tvrz a
k ní se váže pověst o pokladu, o prvních českých korunovačních klenotech a
samozřejmě i o vydání pokladu, až bude české zemi nejhůře. Z vyprávění
mé babičky, dědečka a dalších lidí, je zřejmé, že zde probíhal jakýsi
výzkum, ale výsledky neznám. Znám pouze přibližnou dobu a jméno
člověka, který zde pátral spolu s tatínkem mé babičky. A také jména dalších
lidí, kteří už nežijí, co vyprávěli oni a co jejich předkové. Střípky z historie
nejbližšího okolí.
Hledám ve starých fotografiích svých prarodičů, je jich plná velká krabice a
práce na dva tři dny na roztřídění. Našla jsem pár fotografií, kde je vyfocen
kapitán Fidler a desátník, který ho doprovázel při vykopávkách. Jméno
desátníka neznám, přesný pravopis kapitánova jména také ne. Otec babičky
pomáhal s vykopávkami v lokalitě na " Brabečku ", ,tam byli nalezeny urny
s pohřby z halštatské doby ( starší doba železná ). Urny byly ve tvaru
"nočníku", jak je charakterizovala babička, s modrými ornamenty a
pokličkou, která měla na vrchu modrou tečku. Někdy se říká této kultuře
"Lidé popelnicových polí". Nálezy měli být uloženy v Náprstkově muzeu.
Jak je tomu dnes opravdu nevím. Některé nálezy jsou vystaveny i v
Rakovnickém muzeu. Je pod Pražskou bránou. Kapitán prováděl i zmíněné
pátrání u "Chlumeckého zámečku". Určitě se najdou lidé, kteří o pátrání v
této lokalitě vědí více ,já jen vyprávím, co jsem se dozvěděla. Babička
vyprávěla, že při pátrání po urnách, měli doma plno střepů a její tatínek s
kapitánem je sestavovali a lepili dohromady. Ještě dnes jsou patrné některé
jámy po vykopávkách. Tyto vykopávky probíhaly ve 30. letech 20. století.
Na počátku starší doby železné - halštatské ( nazvané podle nálezů u
rakouského naleziště Hallstatt s pravěkými solnými doly) v době 750 - 500
let př. Kr. byla Rakovnická kotlina téměř liduprázdná. Mohlo za to zhoršení
klimatu. Od SZ začalo pomalé osidlování zemědělskými obyvateli. Lidé z
této doby pohřbívali své zesnulé žárem. Mezi největší naleziště patří právě
lokalita na "Brabečku".

