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INFORMACE Z ČINNOSTI OBCE ZA LEDEN – DUBEN 2007
Zastupitelstvo obce na svých jednáních:
a) Schválilo požární řád Obce Pavlíkov a zřízení ohlašoven požáru,
b) schválilo „Strategický rozvoj Obce Pavlíkov“ a „Zásobník projektů Obce Pavlíkov“, jako
výchozí podklad pro získávání dotací v období 2007-2013,
c) schválilo bezúplatné nabytí části pozemku KN 2531/1 v k.ú. Pavlíkov od krajského úřadu
pro potřeby výstavby chodníku pro pěší,
d) schválilo prodej 1 akcie Středočeské energetické a 1 akcie Středočeské plynárenské,
e) schválilo rozpočet na rok 2007 jako schodkový:
o Příjmy - 9 100 000,-Kč
o Výdaje - 9 330 000,-Kč
o Schodek - 220 000,-Kč bude kryt z rezervy, která k 1.1.2007 činí 2 413 000,-Kč,
f) schválilo termíny jednání zastupitelstva v roce 2007: 25.4., 20.6., 12.9., 28.11. 2007,
g) souhlasí s tím, aby po pozemcích 633, 632, 614, 615 v k.ú. Skřivaň vedla hypostezka,
h) řešilo žádosti občanů a organizací:
o O vlastnictví pozemku, na kterém je místní komunikace - KN 353/5 v k.ú. Ryšín,
v případě, že nebude pozemek obecní, obec jej smění popř. od vlastníka
odkoupí,
o schválilo prodej pozemku KN 2576, 185/1, 184/6 v k.ú. Pavlíkov za účelem
stavby rodinného domu,
o schválilo prodej pozemků KN 99/3, 107/2, 71/13 v k.ú. Pavlíkov Stavebnímu
bytovému družstvu Rakovník,
o schválilo nákup čističky vzduchu do klubovny SK Pavlíkov,
o schválilo odkoupení pozemku PK 288 v k.ú. Pavlíkov, po kterém vedou inžen.
sítě,
o schválilo požádat Pozemkový úřad o realizaci plánu společných zařízení (cesty a
biokoridory),
o schválilo žádost o provedení komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Skřivaň,
Tytry, Chlum a Ryšín,
o schválilo podání žádosti o dotaci na dokončení kanalizace v Pavlíkově na MZe
ČR.
i) Na jednáních zastupitelstva byly zodpovězeny dotazy týkající se:
o Termínu opravy požární nádrže v Ryšíně,( odp.: Bude se realizovat v letošním
roce.)
o termínu opravy kapličky ve Chlumu, (odp.: Oprava se má uskutečnit do
31.10.2007.)
o průběhu rekonstrukce soc. zařízení v KD Chlum, (odp.: Přípravné práce jsou
dokončeny včetně stav. povolení. Se stavebními pracemi se začne po přiznání
dotace, o kterou je požádáno.)
o bylo požádáno o konání besed s občany ve Chlumu, Skřivani a Tytřích, (odp.:
Tyto besedy mají opodstatnění, jedná-li se o konkrétní problém, který je třeba
řešit. Celkovou informaci o činnosti obce mohou všichni občané získat na
zasedáních zastupitelstva, která jsou veřejná.

RO schválila na svých jednáních pronájem pozemků v k.ú. Chlum, pronájem tří budov
v lokalitě Špičák firmě ELMONT a pronájem kulturního domu ve Chlumu novému nájemci.
Na jednáních rady se konala výběrová řízení na opravu místních komunikací, na opravu
místního rozhlasu v Pavlíkově, na výstavbu dětského hřiště v Tytřích a na opravu fasády
obecního úřadu.
Dětské hřiště Tytry
V části obce Tytry bylo firmou Dřevovýroba BALKON postavena nad „Zvoničkou“ hrací
sestava pro děti. Děti, nejen z Tyter, se mohou sklouznout po skluzavce, lézt po horolezecké
stěně, zhoupnout na houpačce, šplhat po dřevěné tyči, nebo ručkovat po závěsných úchytech.
Místní rozhlas v obci Pavlíkov
V měsíci dubnu byl v obci Pavlíkov firmou TECHSONIK nainstalován nový místní
bezdrátový rozhlas. Po obci bylo rozmístněno 14 reproduktorů. Rozhlas je ve zkušebním
provozu a tímto žádáme občany, aby nás upozornili na případné nedostatky (např., na ozvěny
z jiného reproduktoru, chrapot, popř. upozornili na místa, kde rozhlas není slyšet.) Pavlíkov je
po Skřivani druhá obec, kde je nový rozhlas, do budoucna se počítá z rozšířením do Tyter a
Chluma.
Vesnice roku
V letošním roce se naše obec přihlásila do soutěže „Vesnice roku 2007“, kterou vyhlašuje
Ministerstvo pro místní rozvoj.

PROJEKT STŘEDNÍ ČECHY on-line – Internet

Vážení spoluobčané,
v listopadu roku 2005 uzavřela naše obec dohodu se Středočeským krajem o spolupráci na
projektu „Střední Čechy on-line – Internet“, čímž se stala v tomto projektu, který je
spolufinancován ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu, jeho partnerem. Vedle
umožnění přístupu na Internet pro občany Středočeského kraje a jeho návštěvníky si projekt
klade za cíl rozšířit některé služby zákazníkům veřejné a státní správy a usnadnit jim tak
komunikaci s Krajským úřadem.
V rámci projektu vzniká ve 32 lokalitách Středočeského kraje celkem 47 míst
veřejného přístupu k Internetu. V naší obci bude právě takové místo veřejného přístupu
realizováno v prvním patře budovy obecního úřadu (kancelář č. 5) a jeho instalace proběhne
13.6. 2007. Od uvedeného data budete mít nejprve možnost přístupu k Internetu a od příštího
roku pak k budoucímu Portálu Středočeského kraje, který uživatelům umožní vyřizování
některých agend s krajským úřadem elektronickou cestou.
Nový Portál, jehož vzhled se nebude příliš lišit od stávajících internetových stránek
Středočeského kraje, avšak jeho nabídka služeb veřejné správy by měla být širší, má být
uživatelsky přívětivý. Pro usnadnění jeho používání bude u tohoto místa (kromě elektronické
nápovědy) k dispozici také tištěný návod a případně Vám bude připraven pomoci i
zaměstnanec našeho OÚ.
Věříme, že tuto novou službu veřejné a státní správy využijete i Vy, a těšíme se na
Vaši návštěvu.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ A PÁLENÍ PLASTŮ

Firma BECKER, která zajišťuje svoz TKO, se na nás obrátila se žádostí o pomoc při zlepšení
třídění odpadů v naší obci. Na třídící lince se objevuje odpad, který do kontejnerů na plast,
papír a sklo nepatří. Trpělivost uvedené firmě došla v okamžiku, kdy se na třídící lince
objevilo zkažené maso, které bylo přivezeno společně s plasty.
Z uvedeného důvodu se Vás obracíme se žádostí o dodržování základních pravidel při třídění
odpadů. Plastové lahve je třeba sešlápnout, aby nezabíraly tolik místa, papírové krabice je
třeba složit tak, aby se do kontejneru vešel papír i ostatních občanů a zejména je důležité dbát,
aby se do kontejnerů ukládalo jen to, co tam skutečně patří.
O problematice třídění odpadu jsme psali již několikrát, naposledy v RADNICI 3/2006. V
tomto čísle jsme nabízeli, že pokud se potřebujete zbavit odpadu, který se nevejde do Vaší
popelnice a nelze ho uložit do kontejnerů na vytříděný odpad, je možné obrátit se na vedoucí
VHČ, p. Hůlovou (tel. 731523613).Váš odpad bude uložen do obecního kontejneru a
příležitostně, po jeho naplnění, odvezen na skládku. Za odvoz a uložení odpadu bude
účtována pouze poměrná část nákladů.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří třídí odpad tak, jak se má a na ty z nás, kteří dosud
nezačali se obracíme se žádostí, aby třídit začali.

KULTURA A SPORT

(přehled akcí na nejbližší období)
V něděli 3.6.2007 - bude na hřišti v Pavlíkově sehrán fotbalový zápas roku, v němž změří
své síly legendární tým AMFORA PRAHA se STAROU GARDOU PAVLÍKOV.
Výkop je v 10.30 hodin. Čestný výkop zápasu provedou pavlíkovští rodáci Jiří Čadek a
světoznámý malíř Jiří Anderle, spolu s některou s celebrit Amfory. Utkání budou řídit ligoví
rozhodčí Dagmar Damková a nedávný hráč SK Pavlíkov Pavel Franěk. O přestávce
utkání uspořádá Amfora v rámci oslav Dne dětí soutěže pro děti. Zápas bude komentovat Petr
Novotný. Vstupné je 50,-Kč, děti zdarma.
V sobotu 9.6.2007 od 11.00 hodin – zve všechny děti, ale i dospělé Myslivecké sdružení
Sokol Pavlíkov, spolu s Obcí Pavlíkov a dalšími sponzorskými firmami na

který se bude konat v areálu „Myslivecké chaty.“ Po celý den je zajištěno občerstvení, pro
děti zdarma. Děti si budou moci např. zastřílet, soutěžit, shlédnout ukázky hasičů, vojáků,
historického šermu apod. U táboráku si opékat vuřty a zatančit. Také dospělým k dobré
náladě i k tanci zahraje skupina REFLEXY.
V sobotu 16.6.2007 – se koná na hradě Krakovci soutěž „O KRAKOVECKÝ MEČ“, kterou
pořádá Svaz měst a obcí Rakovnicka. Obec Pavlíkov tradičně přihlásila jedno soutěžní
družstvo. Pokud by měl někdo zájem pavlíkovské v soutěži reprezentovat, přihlaste se co
nejdříve u p. Svobodové.
V sobotu 23.6.2007 se bude na hřišti v Pavlíkově konat „PAVLÍKOVSKÁ PLÁCANÁ.“
Na tradiční akci ve volejbalovém turnaji se mohou přihlásit neregistrovaná, smíšená družstva
u p. Přemysla Pelce – mobil: 737307156. Zápisné činí 500,-Kč.
V sobotu 23.6.207 od 13.00 hodin se koná NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ SBORŮ DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ. Akce se uskuteční na bývalém fotbalovém hřišti v dolním Ryšíně a zúčastní se jí cca
sedm dobrovolných sborů. Kromě okrskářů naší obce přijedou např. SDH z Krásného Dvora
a Vroutku. Občerstvení je zajištěno.

V sobotu 30.6.2007 od 13,00 hodin pořádá SK Pavlíkov na místním hřišti fotbalový
„MEMORIÁL JAROSLAVA SMEJKALA“ za účasti mužstev SK Pavlíkov A, TJ Krásný
Dvůr, Catrine Slaný, TJ Králův Dvůr. Občerstvení zajištěno.
V sobotu 7. července od 14.00 hodin se v kulturním domě v Pavlíkově představí na IV.
ročníku „PAVLÍKOVSKÉ HARMONIKY“ známí, ale i noví účinkující z našeho okolí a
středních Čech. Po ukončení koncertu a krátké přestávce bude pokračovat na v sále kulturního
domu volná zábava, kde při občerstvení někteří harmonikáři budou hrát ještě písničky na
přání. Vstupné je 60,-Kč a vstupenky jsou již v předprodeji na Obecním úřadu v Pavlíkově.
POZVÁNKA DO CUKRÁRNY
V sobotu 2. června bude opět v naší obci na Obecním úřadu otevřena CUKRÁRNA.

OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE
Dnes uvádíme osobnost, kterou je

paní Růžena Charlotta Urbanová

-

rozená Růžena Marie Milfaitová
uměleckým jménem Rosita Charlotta Urban
česká malířka, spisovatelka, novinářka a cestovatelka
narozena 17. října 1888 v Pavlíkově u Rakovníka, zemřela
31. března 1978 v Haagu v Holandsku

Od roku 1910 cestovala po světě. Žila dlouhá léta převážně ve Francii – měla francouzskou
státní příslušnost. Byla stálou dopisovatelkou agentury Čechopress ve Francii a pracovala
jako fotoreportérka General Press. Psala cestopisné reportáže v Čechách, Francii a Holandsku.
Kromě malířské tvorby byla R.Ch. Urbanová také uznávanou spisovatelkou. Ještě před
2.světovou válkou vydala v Paříži řadu francouzsky psaných románů. Její první pobyt
v Indonésii spadá do 20. let 20. století. Roku 1938 se R.Ch. Urbanová vydala na svou druhou
cestu po světě. Navštívila Tahiti a další ostrovy v Oceánii. Dále navštívila Novou Kaledonii,
Nový Zéland a Austrálii, odkud odplula do Indonésie. Cestovala po ostrovech Bali, Sumatře a
Jávě, kde ji zastihla 2. světová válka. Roku 1943 byla zajata Japonci a uvězněna,
domorodcům se však podařilo ji ze strastiplného vězení vysvobodit. Po celou dobu pobytu na
indonéských ostrovech R.Ch. Urbanová malovala a fotografovala. Byla spoluzakladatelkou
javánské akademie, přednášela, mluvila do rozhlasu a psala kritiky malířského umění na Jávě.
Ještě před válkou byla spolupracovnicí pro zahraniční časopis Letem světem. Během svého
pobytu v Indonésii se věnovala také sběratelské činnosti. Ze svých cest přivezla ukázky
tamního umění a řemesla, zejména zlatem a stříbrem protkávané a batikované látky a
domorodé oděvy, zbraně, figurky božstev a šperky indonéských obyvatel.
Roku 1948 uspořádalo Náprstkovo muzeum výstavu Indonésie, jež obsahovala předměty
ze sbírky R.Ch. Urbanové a její obrazy. Hlavní část výstavy tvořily tradiční oděvy Indonésanů
– sarongy a slendangy, batikované látky a látky zhotovené ikatovou technikou, zbraně,
plastiky, loutky a šperky. Výstava byla doplněna materiálem Náprstkova muzea, zejména ze
sbírky Pavla Durdíka z Niasu a Sumatry. Od roku 1952 je indonéská sbírka R.Ch. Urbanové
součástí sbírek Náprstkova muzea. Ve sbírce, která obsahuje přes 250 předmětů, jsou
zastoupeny především již výše zmíněné batikované textilie, ikaty, závěsy prada, tzv. lodní
šátky, brokáty a tapa, dále šperky – náramky, náušnice, jehlice, čelenky a spony. Ve sbírce
najdeme také malby na plátně, klobouky, vějíře, dřevořezby a loutky tradičního indonéského
divadla. / informace byly získány z Náprstkova muzea v Praze 2006/
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