PAVLOVSKÝ OBČASNÍK 01/2004
Informace z obecního zastupitelstva
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V letošním roce zakoupena technika na údržbu travních porostů v obci
Podána žádost o generální opravu silnice Pavlov – Radostín n. Osl. na Krajskou správu
silnic
Zadáno zpracování územního plánu obce
ZŠ Radostín n. Osl. poskytován příspěvek na zájmové kroužky žáků v hodnotě 3.000,Kč ročně
Schválen program kontroly jakosti pitné vody
Schválena předprojektová studie na sportoviště v areálu „školní zahrady“
Dokončeny parkové úpravy v obci, na hřbitov doplněna lavička
Schválen požární řád obce
Schválena oprava márnice na hřbitově
Byla provedena oprava střechy na budově obecního úřadu. Oprava financována z 50 %
z dotací pro obnovu venkova a 50 % z rozpočtu obce.
Předložen návrh rukopisu knihy Ing. Jurmana o historii Pavlova
Slavnostně předán v Parlamentu předsedou poslanecké sněmovny znak a
prapor obce starostovi naší obce
Schválení - Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a Obecně závaznou vyhlášku o zrušení OZV o stanovení
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy v
Pavlově.

Oznámení
•
Nepovolená skládka
V prostoru vrchu Křib se opět objevila nepovolená skládka, nejedná se pouze o rostlinný
odpad (větve apod.) ale je zde k vidění i vyhozený vysavač, koberec z celé místnosti apod.
Obec Pavlov každoročně zajišťuje a platí z obecního rozpočtu odvoz a likvidaci
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Termíny odvozu jsou vždy předem řádně
oznámené ve vývěsce obce a vyhlášeny obecním rozhlasem. Občané tudíž mají možnost
tento odpad bezplatně zlikvidovat a je až k nevíře, že se mezi námi najdou spoluobčané,
kteří takto bezohledně hyzdí okolí obce. Na chování takovýchto jedinců doplácíme všichni,
neboť likvidaci této nepovolené skládky bude muset obec opět zaplatit z rozpočtu obce, tj.
z peněz nás všech, které by jistě bylo možno využít lépe.
•
•
Poplatek za nakládání s odpady
- od r. 2002 zvýšení nákladů DPH o 14% a každý rok o 5% od fi Odas ,celkem tedy o téměř o

30% Rovněž zvýšilo poplatek za uložení odpadů město Přibyslav (za skládku v Ronově) o
30%. Vše na účet obce. Obec doplácí letos přes 50 tisíc. ZO proto schválilo OZV č. 2/2004
•
•

Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, uhradí poplatek ve výši
320,- Kč za kalendářní rok.
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci,ve e které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, uhradí poplatek
ve výši 360,- Kč za kalendářní rok.

•
Starý hřbitov
Na „Starém hřibitově“ je stále ještě několik neodstraněných pomníků. Není proto možné začít
s úpravami v okolí kostela, tak aby toto místo bylo důstojnější. ZO se proto obrací na
občany, kteří mají kontakt na majitele zbylých pomníků, aby byli nápomocni v této věci a
pomohli majitele těchto pomníků kontaktovat, popřípadě předali kontakt na obecní úřad.
•
Kniha o Pavlově
V současné době je zpracovávána kniha o historii naší obce. Knihu zpracovává spisovatel a
historik Ing. Hynek Jurman na základě výpisů z matrik, starých kronik, zemských knih a
jiných dostupných materiálů. Prosíme spoluobčany, kteří by do této knihy mohli přispět
fotografiemi, či jinými dokumenty o historii obce o zapůjčení těchto dokumentů. Po
naskenování budou tyto dokumenty nepoškozené vráceny. Rovněž přivítáme podněty a
návrhy na název této knihy.
Informace
Jakost vody v obci Pavlov:
Ukazatel jakosti
Naměřená hodnota Vyhl.Mz 376/2000 Sb.
Dusitany
0,02
3,0 mg/l NMH
Dusičnany
45,6
50 mg/l
MH
Železo
0,11
0,2 mg/l
MH
Mangan
0,02
0,5 mg/l NMH
Hliník
0,082
0,2 mg/l
MH
Chloridy
10,6
250 mg/l NMH
Koliformní bakterie
KTJ
0
0 počet
MH
Chlór volný
0,05
0,3 mg/l
MH
______________________________________________________________
KTJ=kolonii tvořící jednotka, MH=mezní hodnota, NMH= nejvyšší MH

Prodejní doba o vánočních svátcích v Jednotě
SO
18.12. 6,30 - 10,00
NE
19.12.
zavřeno
PO
20.12. 6,30 - 12,30
ÚT,ST,ČT 21.- 23.12 6,30 - 11.30 14,30 - 16,30
PÁ
24.12.
6,30 - 10,00
SO,NE 25.,26.12. zavřeno
PO
27.12. 6,30 - 12,30
ÚT,ST,ČT 28.- 30.12 6,30 - 11.30 14,30 - 16,30
PÁ
31.12.
6,30 - 11,00
SO,NE 1.,2.1.2005 zavřeno
Kultura a sport
•
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Již tradičně se o vánočních svátcích bude konat Soutěžní turnaj ve stolním tenise, který se
uskuteční dne 9.1.2005 ve 13.30 hod. v kulturním domě Pavlov
V zimním období je možno hrát stolní tenis v kulturním domě a to:
v pátek nebo v neděli od 17 .00 do 19.00 hod
zodpovědný dozor: p. Chmelař, Pavlov 70 a p. Bradáč, Pavlov 65
Podmínkou je vzít s sebou přezuvky na přezutí.

Zastupitelstvo obce
občanům příjemné
svátků a šťastný
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nový rok 2005

