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z jedná ní zastu pitelstva

:

Dne 24. 1. 2018 zastupitelstvo na svém jednání:

- schválilo odkoupení pozemk KN 2594 a KN 2479/4.

Dťrvodem

koupě je rozšíéní,,panelky"

- schválilo, na základě

vrisledku vriběrového ízení,zadat opravu
st echy KD Chlum firmě M. Vitnerové
- schválilo změnu odpisového plánu základníškoly

,'

Dne 28. 2.2OL8 zastupitelstvo na svém jednání:
- schválilo

odprodej pozemku KN 787/5 v k.ri. Tytry
,

- schválilo odprodej

pozemk parc. číslo608/18 a

615 v k.ri.

Sk ivaň

- schválilo podepsat dodatek ke smlouvě o odvozu a zneškodnění
komunálního odpadu se'společnostíOdpady Bohemia
- schválilo rozpočet na rok 2018

p íjmy: 17 600 000,-Kč vridaje

23 950 000,-Kč
- schválilo čerpá ní z rezervy 6 350 O00,-Kč, zbytek rezervy

4 o25 555,-Kč

-

vzalo na vědomí informaci

o

'

projektu ,,VoQovod Sk ivaň",
projektovaného jako skupinovli vodovod, kterli povede p es obce
,,:š,

Skupá a Tytry do Sk ivaně.

Změny počtu obyvatel v roce 201

Prehled změn obyvatelstva, ke ktením došlo v roce 2017
Ďást obce

Pavlíkov

stav k

1 .1

67B

hlum

132

Rvšín

65

Skrivaň

129

TytrV

Celkem

Naroz.

2

P istěh. Umrtí Odstěh. stěh. v obci stav k 31,12,
-6
-35
66B
5
24
3

-1

1

132
64

3

1

-2

-1

130

5

28

-10

-2
-41

46
1034

4B

1052

-3

-1

spoIečnost Ravos s.r.o. se obrátila na městys se žádostío zve ejnění
seznamu materiálťr, které nepat í do kanalizace, neboť komplikují
provoz čOV.

Do kanalizace nepat í:

.

. dětské pleny, VLHČENÉUBRoUsKy
VlHČrruÝ ronlrrruí pRpín, veškeré dámské hygienické pot eby,

hygienické pot eby (nap
a

vatové tyčinky ad.)

o

pat

(popelnice)

í do

biologickri odpad (odpady

z

kontejnerrj na

směsn

odpad

kuchyňsk,ch drtičrj, zbytky jídel,

zeleniny a ovocQ a dalšíchpotravin, TUKY, OLEJE) - pat í rovněž do
kontejnerri na'směsnri odpad, p íp. do speciálních kontejnerri

o

na biologick odpad

chemikálie a dalšínebezpečnélátky (nap . barvy, edidla, lepidla,

kyseliny, louhy, kdncentrované detergenty a tenzidy, mazadla,
oleje, zahradní a bazénová chemje, ropné látky ad.) - pat í do

sběrn, ch dvorrj nebo je možnéje o'devzdat p i svozu nebezpečného

o
o
o

odpadu

/

radioaktivní, infekčnía karcinogenní látky

p edat k likvidaci

specia lizova nlí,m firmá m
|éky - pat í zpět do lékárny"

HADRY

- pat

í do

směsného odpadu

fotbalgolfového h iště v Pavtíkově mizí d evo
Majitelrjm vznikajícího fotbalgolfového areálu už docházítrpělivost]kOosi
jim totiž krade d evo, které by následně využili nejen pro v'ybavení
v areálu, ale také na vytvo ení p írodních p ekážek na vznikajícím h išti.
,,Dotyčnínejen že berou d evo v parku, ale dokonce i v areálu dvora
naproti adu městyse, které není jejich, ale navíc také ničísamotné
dráhy. vyjeté koleje od traktoru s p ívěsem na nově vysetém trávníku
jsou toho jasnrim d kazem", nechal se slyšet Jaroslav Červenli, p edseda
spolku FotbalPark Pavlíkov. Ten zároveň varuje, že pokud bude i nadále
niČeno h iště, oznámí věc na policii. Spolek také zvažuje instalaci fotopastí
a dalŠÍhozabezpečení, a to formou oplocení. Práce na FotbalParku finišují
a sportovní areál by měl b,it brzy otev en ve ejnosti. Součástívybavení
h iště bude mimo jiné i spousta d evěn,ch prvkri, a to nejen
montovanrich ale i volně položenlích. ,,Apelujeme na všechny, neničte
Z

vybavení FotbalParku," dodal Jaroslav Červen .

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
a) SVoZ NEBEzPrČruÉnooDPADU DNE

Obec
Chlum
Ryšín
Pavlíkov
Sk ivaň
Tytry ,

_píjezd
8:00
8:30
9:00
10:10
10:35

24.3.2oL8

odjezd
8:25
9:00
10:00
10:25
10:50

Svážeňé odpady prost ednictvím mobilního svozu

Nebezpečnéodpady
Znečištěnéobaly - prázdné obaly od barev, edidel, tmelťt, lepidel,
maziv, olejťr apóO

Odpadní barvy - zbytky barev1 lakťr, lepidel, těsnícíchmateriálťr

Absorpčníčinidla - čistícítkaniny, znečištěnéochranné oděvy

a

rukavice, znečištěnéhadiy

Motorové a ostatní oleje, Olejové filtry
Pneumatiky:-osobn í, ná kladní, traktorové
použitée le ktroza yízeáí:
-malé spot ebiče - vysavače, žehličky,fény, holicí strojky, pily,
vrtačky, TV, monitory, počítače,tiskárny, faxy, telefony, fotoapará'ty,
p ehrávače aj.
;,b',
_vetké spot ebiče - pračky, sušičky,myčky, mikrovlnné trouby, el.
sporáky,

-chladícíza ízení- chladničky, mrazničky, klimatizace,vinotéky
Ostatní: Zá ivkv-trubicpvé, vribojky, tisporné zá ivky,
olověné akumulátorv
NE - běžné,reflektorové a halogenové žárovky !!!
b)

svoz VELKooBJEMoVÉno oDPADU DNE 24.-25.3. 2018,

kontejnery budou umístěny na stejnlich
stanovištíchjako v minulrich letech.

Zména servisu nádob na komunální odpad
Společnost Becker Bohemia s.r.o. se stala
součástíakciové společnosti Marius Pedersen
a"změnila název na Odpady Bohemia. Toto
sloučenífirem s sebou nese adu změn.
Jednou z nich je skutečnost, že společnost
Odpady Bohemia nebude občanťrmdodávat
popelnice na komunální odpad ZDARMA jako
, dosud.

Pokud budou občanépot ebovat novou
popelnici, mají tyto možnosti:
1. Vybrat si z nabídky obchod nádobu o objem u L2O l (typ nádoby
na fotu), na barvě nádoby nezáleží. Cehové rozpětíje 550,- až t4OO,-

Kč. Mťržesi také popelnici zakoupit od firmy Marius Pedersen za
968,- Kč včetně DPH.
2.Zažádat na městysi Pavlíkov o pronájem nádoby, následně uzav ít
smlouvu a hradit cenu pronájmu městysi Pav!íkov. Městys Pavlíkov
tedy bude zprost edkovatelem pronájmu na základě smlouvy se
svozovou firmou. Ročnínájemné činí1-88,-Kč včetně DPH.
P ípadné dotazy Vám rádi zodpovíme'osobně na městysi Pavlíkov
,,
nebo na tel. 3t3 533 775.

IIIUPozoRruĚruíllt
pokud nebude uhrazen poplatek za svoz komunálního
odpadu pro rok 2OL8 do 31. 3. 2018 a nebude
vylepena nová známka na popelnici,
svozová firma komunální odpad nevyveze.
Poplatek za svoz komunálního odpadu zťrstal stejnli jako v roce 20L7.

Základní škola a mate ská škola Pavlíkov, okres Rakovník
27O 2L Pavlíkov 77

l43, lČo: 71006583
cz, www.zspavlikov.net

tel.: 313 533 756, 73t 225

zspavl i kov@ iol.

*..\

'' ;nastává období, kdy

rozhoduiete o budoucnosti vašich dětí. pokládáte si určitě otázkukde se bude vzdělávat naše dcera, náš syn? Základní škola a
mate ská škola v Pavlíkově je Vám plně k dispozici

a

.

ráda uvítá mezi nov, mi prvňáčky právě vaše
dítě.
Co nabízíme?
. Útulné pracovní prost edí, tělocvičnu, jídelnu,
školní,družinu vbudově , ško!y, zahradu

.
.
.
.
.
.
.

s hracími prvky.

Ú'zky kolektiv

žák

a

učitel , vzájemná

spolupráce, kamarádská atmosféra, rodinné klima.

Doplňující Školníaktivity (vrilety, exkurze, vriuka v p írodě,
bruslení, plavecká vliuka, projekty).

Nízképočty žák ve t ídách, pomoc žákťrmse speciálními
vzdělávacími pot ebami.,
Počítačev učebnách, p ipojení k internetu, poďpora a rozvoj

čtená ství, matematiky, tělesné vychovy, cizího jazyka a dalších

vzdělávacích oblastí.

Vliuka prost ednictvím velkoplošného zobrazování vriukovlich
programťr a interaktivních forem práce,

Možnost celodenního stravování, domácí chutná

strava,

zajištěnípitného režimu.

Zajištění naprosté bezpečnosti s vyloučenímtolik obávané
šikany ze strany silnějších.

P ipravit žáčkapro vstup do školy je pro rodiče finančně náročné.
Z tohoto dťrvodu již několik let Městys Pavlíkov finančně podporuje
prvňáčky nastupujícído našíškoly. Také ve školním roce 20LS/20t9

je pro každéhoz nich p ipraven finančnídar městyse na

nákup

školníchpomťrcek.
vě ím, že po pečlivémzvážení všech skutečností, zvolíte naši školu, která
jiŽ dlouhodobě děti spěŠně p ipravuje ke vzdělávání
na školách vyššího

typu.

,?

Těšímese na setkání s vámi dne

11. dubna 2018 u nás ve škole p i zápisu dětí do 1. ročníku.
vedení základní školy a mate ské školy pavtíkov

zš a Mš pavlíkov, okres nakouník

zans orrr

rc

pnrosr

Ve čtvrtek 3. května 2Ot8
se koná zápis dětí k p edškolnímuvzdělávání v Mš pavlíkov
pro školní rok 20t8l20.t9
v době od 9:00 do 72:00 hodin
Rodiče dětí si s sebou

p

inesou op, rodn ,Iist dítěte

p ihlášku a dalšípot ebnou dokumentaci
si v Mš vyzvedněte
v posledním dubnovém tydnu.

P ipravované akce:
U p íležitosti 1O0. v,ročívzniku republiky po ádá městys několik

kulturních akcí, jednou z nich bude 3. 5. 2018 od 15:00 hod. v parku u
KD Pavlíkov promenádní koncert ve spolupráci s kapelou Grippeds
(ZUŠRakovník) bod vedením Stanislava Brabce.
Spolek žen Pavlíkov
po ádá t7.3. 2018 od 10:00 - 16:00 hod. vprostorách budovy
Městyse Pav|íkov BAZAR dámského, pánského a dětského ošacení.
/P úem zbožít6. .3. 2018 od 1_6:00 - 18:00 hod. V,idej neprodaného
zboží17 .3.2OI8 od 17:00 - 19:00 hod,/
24. b ezna 2018 Vás srdečně zve od 13:00 hod. na
jarní prodejní v, stavu u p íležitosti nejkrásnějších
svátkťr jara 1 VELlKONOC. V prostorách budovy

Pavlíkov bude p ipraveno velikonočnímenu
Městyse
't
nap . velikonočnínádivky, uzené maso, pečené

jehněčí, nebude chybět pivo, káva, čaj. Nabízíme
velkli v běr pečiva a záktisk v našícukrárně. Možná vyhrajete
v tombole, ale určitě ochutnáte Jidáše, kterého obdržíka"žd,i
návštěvník. pro děti jsou p ipra,vené tvo ivé kroužky. To nejdťrleŽitějŠÍ
je ovšem dobrri pocit a dobrá nálada, kterou u nás zajisté najdete.

'

3',

Dále chystá pro všechny ženy v,ilet do Kromě íže.Cena pro členky
400,-Kč pro nečleny 600,-Kč.

L7. 6.2018 p ipravuje zájezd na muzikál Muž se železnou maskou.

Cena pro členky 500,-(č, pro nečleny 600,-Kč. 7ávazné p ihlášky
p ijímá Jirásková Eva.
knihovna pavIíkov
Bude mít od 22. 3. 2OI8 vyp jčeno cca 200 ks nov ch titulťr od
Knihovny Kladno.

27.3.2018 od 17:00 _ 18:00 hod. je oblíbenétvo ení pro děti

L7.3.2gL8 od 8:45 hod. CYKLO-ČISTKA Pavlíkov - Rakovník
n í prvního ročn íku).
- sraz u budovy Městyse Pavlíkov
(pokračová

- pytle a rukavice zajištěny

- občerstveníbu ty od Vrábíka, pitíod Bakalá e

Dobrovolnická akce je po ádána pod záštitou Městyse Pavlíkov, za
sponzorské podpory místnífirmy Palivo Pavlíkov, pivovaru Bakalá
Rakovník a uzená stvíVrábík Kněževes, kterym tímto děkujeme.

- bude páleníčarodějnic v areálu H rky od
5. 2018 - n.'Den.matek-městys p ipravuje koncert

30. 4. 20L8
13.

18:00 hod.

2.6.2OL8 - Pavlíkovská plácaná

- pouť v,Pavlíkově
Mysliveck, spolek Sokol Pavlíkov ve spolupráci

3. 6. 2018

s Okresním
mysliveckrim svazem Rakovník ve,svém areálu myslivny po ádá:
22. 4. 2018 - Jarní svod všech plemen loveckrich ps - pro

mysliveckou i laickou ve ejnost
26. a 27. L0.2018 - Norováníiezevčíkťra teriérťr - pro mysliveckou
i laickou ve ejnost
V honitbě Pavlíkov po ádá
2. 5. 2018 Podzimní zkoušky oha a mallich plemen pro,
mysliveckou ve ejnost
13. 10. 2018 - Zkoušky vloh oha
ve ejnost

ťr a

mallích plemen prolňysliveckou

Cestovatelské večery pokračujív riter' :
13. 3. 2018 od 19:00 - Kuba,panoramaticky, promítá Pepa St eda
27 .3.20L8 od 19:00 - Norsko, promítá Vladimír Lemberk
10. 4. 2018 od 1-9:00 - Madeira, promítá Ji í Faflák
24. 4.2018 od 19:00 _ Nejkrásnější treky v Peru, promítá Martin Úbl
Ve vestibulu městyse si m žete prohlédnout autorskou
vr stavu fotografií AMFORA 52
V stava potrvá do 29. 3. 2018

L

káe

I

cantina
F|",-

S*.Pasta

*

teak

*il

Rozlosování JARO 2OL8

muži

lll.t ída

24,03.20L815:00
31.03.2018

16:30

SK Pavlíkov
TJ Roztoky A

sk pavlíkov

L7:00

SK Pavlíkov
Sp. Řevničov
SK PavIíkov
So. Pustověty
SK Pavlíkov
n Čistá
SK Pavlíkov
SK Pavtíkov

TJ Šanov

15.04.2018

07.04.20t816:30 .

2I.04.201817:00
28.04.201813:30
05.05.2018
13.05.2018
19.05.2018
26.05.2018
03.06.2018

st.žáci

17:00
15:00
L7:00,
L7:Oa
13:30

24.03.201810:15 ,

01.04.2018
15.04.2018

10:00
10:00

05.05.2018
13.05.2018
19.05.2018
26.05.2018
03.06.2018

10:15
10:00
10:15
10:15
10:00

1-8.03.2018

10:30

Sj. Chrášťany

sk pavlíkov
So. Branov

sk pavlíkov
So. S, ko ice

sk pavlíkov
B. Lubná
So.Janov

sk pavlíkov

SK Oráčov

l.A

t ída sk.A

sk pavlíkov

SK Slan,
SK Pavlíkov
SK Pavlíkov

TJ Kunice

FK Kralupy 1901-

sk slavia Jesenice
sk pavlíkov

SK Olympie Dolní B ežany

sk pavlíkov

21,.04,20L810:15 AFK Loděnice
29.04.20L810:00 SK Pavlíťov

Ženy

SK Pavlíkov FK Lety
TJ Sokol Červenri Úlezd
SK Pavlíkov

SK KROČEHLAVY
SK Pav!íkov

sk pavlíkov

TJ Slavia Louňovice

Divize A

FC

Mělník

SK

Pavlíkov ,,J,',

sk pavlíkov l

24.03,201814:00
07.04.20181-3:30
L4.04.201810:00

SK Horní B íza

29.04,201813:30

SKSAHA'RAVědomice

sk pavlíkov

SK PavIíkov
SK Ervěnice-Jirkov
SK Pavlíkov

SK Paú!íkov
TJ Baník Souš

22,04,201,81_3:30
05.05.2018
13.05.2018
26.05.2018

sk

13:30
17:00
13:30

črr arňany

SKPavIíkov

sk pavlíkov

FK Postoloprty
SK Pavlíkov

VOLNO-VOLNÝ LOS
FK

Teplice ,,B"

pavlíkov hledá:

o
o

obsluhu zahradnísekačkyk rldržbě fotbalového h iště
provozovatele klubovny SK (provoz p i zápasech a akcích SK)

Zájemci se mohou ozvat na tel.:725904204 Luboš Gebhart nebo
607684893 Michal Šadingr
77

Historie

seznámíme vás s rodačkou z pavlíkova Rriženou charlott urbanovou roz.
R žena Marie Milfaitová (l7.I0.1888 Pavlíkov-31.3. 1978 Haag, Holandsko).
Tato rodačka by oslavila v roce 2018 dvě kulatá jubilea. V b eznu uplyne 40 let
od její smrti a v íjnu pak 130 let od narození ve st edočeské obci Pavlíkov u
Rakovníka
Rťržena Charlott Urbanová byla etnografkou, sběratelkou

a

cestovatelkou

Tichomo í a lndonésii, kromě toho také v znamnou malí kou a
spisovatelkou, Není divu, že se stala p edmětem zájmu odborné pracovnice

v

Náprstkova muzea Dr. Dagmar Pospíšilové.
P inášíme rozhovor, kter, vedla paní lng. Martina Fialková (rozená
Mejst íková, která je vnučkou p. Koutníka z č.p. 22Pavlíkov) s Dr. Pospíšilovou.
Jak jste se k odkazu
již ze studií?

R ženy Charlotty Urbanové dosta|a? Znala jste její jméno

Pracuji v Náprstkově mr]zeu od roku, 1994. Sv,im zamě ením jsem indoložka,
ale mám ve správě nejen sbírky zjižní,ple ijihov,chodní Asie, které zahrnují
lndonésii. Jméno Rťrženy Urbanové jseťn neznala ani ze sv ch studií, s jejím
odkazem jsem se seznámila až v Náprstkové muzeu. V rámci zpracování sbírek

se

v posledních

t iceti letech ve všech muzeích zkoumá jejich autenticita,

pťlvod. Sbírka Urbanové je vriznamná historick,m kontextem i samotnou
osobností sběratelky. Zabyvám.se jí pr běžně už několik let, v poslední době
kvťtli p ípravě publikace intenzívněji.

Co o ní víme od začátku, než dospěla k cestování a sběratelské činnosti?

O prvních t iceti letech jejího života mnoho nevíme. Fakta, která máme, jsou
L7.10. 1888 v Pavlíkově a měla t i sourozence.?rarodiče
byli rolníci, ale rodiče už pat ili k bohatšívrstvě, matka pocházelá ze mlyna,
otec byl ezník a hostinsk, a mě| i nějaké polností. Domovské listy kolem roku
1900 už ale v Pavlíkově rodinu neuvádějí, ani zápisy ze školnídocházky se z té
doby nedochovaly. Velkou záhadqu je, proč rodina z Pavlíkova odešla. Jsem
v kontaktu s prasynovcem paní Rťrženy, kten tvrdí, že odešli do Saské
Kamenice, tedy Chemnitz v Německu a odtud do Holandska. Tam se seznámila
s Václavem Urbanem, o hodně staršímbohatri m obchodníkem, kterého si
vzala. Žili v Haagu, muž jí dob e zabezpečil.
Na fotografii z ateIiéru vidím krásnou mladou ženu oblečenou podle módy
tehdejšíchfilmov, ch hvězd, v dlouhé róbě, s mal, m psíkem u nohou. Asi v té
době vedla spíšživot bohaté měšťanky než dobrodružky? Měla vlastně děti?
Rťržena sama děti neměla. Z její korespondence s p írodovědcem Karlem
z matriky. Narodila se

Dominem kolem roku 1920 víme, že k sobě vzala t íletou dceru bratra
12

Emanuela, kten zem el na tuberkulózu, a Urbanovi si děvče osvojili (dospělostí

se

bohr,ržel nedožila, zem

ela také na tuberkulózu). Urban obchodoval

po

Evropě se sklem a rťrznrim prťrmyslovym zbožím,založil také společnost pro
obchodování s Austrálíí.Rťržena se mezitím silně angažovala pro ,,českou věc",
propagovala mladé Československo v zahraničía stěžovala si, že oficiální místa
dělají velmi málo. V lednu 1923 však Urban zem el. Rťrženapustila pronájem
domu v Haagu a p estěhovala se do Pa íže,kde si pronajala byt a ateliér. Ve 20.
letech studovala, malovala a cestovala. Mohla si to dovolit, byla finančně
nezávislá, protože zesnuly manžel ji dob e zabezpečil. Vystavovala jak v Pa íži,
takv Praze a sklízela dobré kritiky. Malovala krajiny, portréty, akty izátiší. V její

tvorbě

ji silně

';"ňspiroval impresionismus, hledala

ale svoji vlastní cestu.

Bohužel, mnoho obrázťr se nedochovalo (pokud nejsou

v soukromrich

sbírkách).

R žena Urbanová je,ale také autorkou ady knih a prisobila jako noviná

ka.

Kde její tvorba vycházela?

Její články vycházely v rťrznrich česk,ich i zahraničních časopisech a novínách,
ale těžko se dohledávají, asi psala pod pseudonymy. Pracovala pro agenturu
Čechopress. Z ejmě psala nap .'o pa ížskésvětové vlistavě z roku 1937, i když
pod články najdeme šifru MH nebo,,náš pa ížsk,korespondent." P íspívalaído
francouzskrich novin.
Reportáž ve Vlastě Yíká, že je autorkou dvou tispěšn, ch románťr psan, ch ve

francouzštině (pro ,,básnickou visi budoucna a technicklich vynálezťr" ji,
označuje česk,im Julesem Vernem). Vdalším díle Bíl,ípták zroku 1937,,
vyslovila své obavy o osud Československa, Titul však vydala ve Francii více.
A soukrom, život ve 30. letech?
]l
Ovdovělá Rťržena se kolem roku 1929 provdala podruhé za maj'itele vily a
mllína v Říčanechu Prahy lng. Václava Holuba, Brzy po svatbě na ni vilu
p evedl, ale ona se zároveň stala ručitelem manželovy firmy, do které vložila
velké finančníprost edky.Zdá se, že i nadále dost cestovala a st ídavě žila mezi

a

Pa íží.Z korespondence vyplrivá, že se kolem roku 1935 s lng.
Holubem rozvedla. Prodala vilu a koupila si činžovnídťlm na Vinohradech.
V roce 1938 - to jí bylo padesát, se rozhodla vydat na cestu kolem světa ze
žurnalistick,ch d vod .

Prahou

Kudy se vydala?

Odjela lodí do Marseille v b eznu 1939. Nejprve se zastavila na Tahiti, kde
nějak, čas pobyla, i zde malovala a patrně psala a cestovala po okolních
ostrovech. Zde nasbírala první p edměty, nap . tapu, vyrobenou ze stromové
13

používanou na vrirobu oděvťr. Plula dále na v,chod na Novou Kaledoníi a
Vanuatu p es Singapur do Surabaje na ostrově Jáva. Odsud cestovala po dalších
indonésk,ich ostrovech, zvláště na Bali, kde malovala. V Surafaji ji však zastihla
ll. Světová váIka. Ještě stihla odeslat část sbírky, ale když do Surabaje dorazili
kťrry a

Japonci, sama se už .evakuovat nestačila. Byla internována jako většina

Evropan , vězněna a mučena. Poda ilo se jí p ežíta trvalo ještě víc než rok, než
byla na podzim 1946 repatríována.

Cestovala sama? Neměla jako žena žádnéspolečníky?

Paní R žena nebyla samotá sk, typ, byla společensky aktivní a všude, kam
p ijela, měla jistě adu p átel, ale tyto cesty podnikala sama. l svědectví od
jistého italského malí e, se kterrim se setkala na Vánoce r. 1-939 na Bali, uvádí:
,,Byla u mne francouzská noviná ka Rositta Urbanová ...cestuje sama". Poté, co
p ežila válku v lndonésii a vrátila se do vlasti, navázala na své noviná ské
pťrsobení. Do tohoto období spadá reportáž Niny Bonhardové, uve ejněná
v prvním číslečasopisu Vlasta. Až do roku 1948 žila st ídavě mezi Pal"lížía
Prahou, ale svět se zásadně změnil. Také majetek RůrženyUrbanové během
Války utrpěl a po roce 1948 o sv j majetekv Československu p išla riplně.
Pojdme se ale konečně podívat na její etnografickou sbírku z lndonésie,
kterou Náprstkovo muzeum opatruje. Co v ní je?
Sbírka dnes čítákolem 300 p edmětťr" Asi t etínu tvo í textil. Dále p edměty
uměleckého emesla, šperky,, rťrznéd evo ezby, tradičnímalby, javánské
loutky, masky, několik zbraní, pletené schránky a několik párťr obuvi, Sbírka
obsahuje také dvě velmi zajímavérnalby balijsk,,ich umělcťt, ovlivněné
evropsk,m uměním. Paní R žena se jako jediná Češkazapojila do trendu
evropsk ch umělcťr, kte íve 20.- 30. letech minulého století odjížděfitvo it na
'
Bali, kde svojítvorbou ovlivňovali místníumělce.
Byla sbírka vystavována jako ceIek? Jako sbírka R ženy Urbanové? A jak je
v,znamná?
Zatím byly vystavovány jen jednotlivosti. Vědecké zpracování, které právě
probíhá, má vést k tomu, aby byla zhodnocena jako celek a dána do kontextu
doby a dalších sbírek. My nyní p edměty restaurujeme a dokumentujeme.
Téma cestovatelství a sběratelství v období mezi dvěma válkami je stále
aktuální, proto je t eba sbírku dokonale popsat a zhodnotit a tak ji za adit do
I

mezínárodního kontextu.
Co bude obsahovat publikace, kterou p ipravujete?

Odborná monografie, na které pracuji, vyjde v angličtině. Její spoluautorkou je
Dr. Fiona Kerlogue z Lond, na, která se specializuje na indonésk, textil a batiku.

I4

V životopisnéčásti budou všechny známé daje

o paní Rťrženě Urbanové. A
také podkapitola o cestovatelství ve 30. letech zamě ená na typy sbírek,
vznikajících v té době, Ale myslím, že by o paní R ženě potom měla vzniknout i

životopisná publikace v češtině, která by ji p edstavila širšíve ejnosti, protože
to je neprávem zapofnenutá osobnost.
Jak se tedy vlastně její sbírka do muzea dostala, darovala ji?

Právě v kritické době nor

-

duben 1948 probíhala v Náprstkově muzeu
indonéská vristava, na kterou zap jčila p edměty ze sv ch sbírek. Ty se jíještě
vrátily. Když komunisté po noru 1948 p evzali moc, kdo se tehdy zdržoval
v cizině, byl vyz, ván k návratu. Pokud tak neučinil jako paní R žena, bylo to
hodnoceno jako,tvévolnéopuštěnírepubliky a vedlo k zabavení veškerého
majetku. Rr]ržena Urbanbvá p išla o dťrm na Vinohradech i o vše dalšíasbírky se
k nám. Toto období muselo pro ni b, t velmi těŽké.
V padesát, ch letech em na francouzsky pas z ejmě občas p ijížděla a snažila
se i prost ednictvím advokáta dosáhnout toho, aby její sbírky nebyly vedeny

tak dostaly definitivně

jako konfiskát, ale jako dar muzeu.'Ani knihy zde už vydávat nemohla, ale
zajímavé je, že v sedmdesát,ích letech vyšly v nakladatelství Vyšehrad knihy,
které ilustrovala
Rťrženaurbanová se dožila devadesáti let. Jak, by! závěr jejího života?

V Pa ížiměla ridajně ateliér po Gauguinovi. Byla na to místo velmi vázána,žila a
malovala v té části města už od 30. let. V 70. letech se ale čtvrťbourala,
protože zde budovali metro. Rťržena to ve vysokém věku vnímala tragicky, jako

velkou ztrátu. P esunula se opět do Haagu, kde dožila v nájemním bytě. Je,
poh bena ve čtvrtiv Scheveningen.
,.},,
Jak je váš osobní pohled na tuto ženu?
]l
R žena Urbanová byla jistě fascinujícíosobnost. Měla velk, šarm a muži ji
bezesporu velice obdivovali. Myslím, že to bylo dáno jednak jejím fyzick,m

zevnějškem, ale hlavně její inteligencí, tím, jak se vyjad ovala, co
reprezentovala, co dělaIa. Chovala se ze současného hlediska velice
emancipovaně a v životě zvládla i velmi těžkéchvíle. M rže b,t inspirací i pro

dnešní ženy, protože reprezentuje všechny silné, sebevědomé, vzdělané ženy,
které najdou v sobě odvahu žíttak, jak se jim líbí,dělat to, co je baví.

Martina Fialková
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