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Iegendární hráč na kontrabas,
kter hrál na všech koncertech
prvníhn ročníkuJazzového léta,
zahájí se svymí kolegy

T"..JF ť\

_ťu LJ

ffiWffi
v

ffiW

st&vu foto,grafií

firbáka

začnemevJ7-.3#h
ve vystavnísini OÚ Pavlíkov
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a pokračCIvat budeme
v Galeríi And*rle
v 18.ůůh knnc*rtem

P ipravujeme dalšíz obIíben, ch akcí v Galerii Ji íAnderle Pavlíkov
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lnformace

z

jednání zastupitelstva

Dne 28. tL.2OL8 zastupitelstvo na svém jednání:
- schvá!llo rozšířeníz tříčlennéhona pětičlenný kontrolnívýbor
- schválilo zřízení pětičlennéhokulturního výboru
- schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
v lokalitě u starého vepřína se společnostíČEZ
-, schválilo zástupce pro zastupování při zpracování a pořizování
územníhoplánu
- schválilo vklad vodohospodářského majetku do společnéhomajetku
sdruženíVSOR(kanalizace v obci Pavlíkov)
- schválilo vklad finančníchprostředků na pořízení dokumentace pro
územníYízenía na pokrytí nákladů na vyhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolenívodovod Skupá, Skřivaň

-

schválilo obecně závaznou vyhlášku

o

místnímpoplatku

za

odstra ňování komunálních odpadů
- nesouhlasilo se zastavením exekuce na povinného P.Z.
- vzalo na vědomívýročnízprávu ZŠPavlíkov a MŠPavlíkov
- vzalo na vědomí zprávu o tříděníodpadů
- vzalo na vědomí zprávu z valné hromady VSOR
- vzalo na vědomí zprávu o odkoupení pozemku p. č. 5914 v k.ú.
pavlíkov oo Úzsvnn

Dne 19. t2.2Ot8 zastupitelstvo na svém jednání:

-

schválilo podání žádostío poskytnutí dota€e áa-Jáebé
zveřejněných výzev a finančníchmožnostíMěstyse Pavlíkov u
plánovaných projektů

-

schválilo vyrovnaný rozpočet na

rok 2OL9 v celkové výši

18 600 000,_Kč.

schválilo rozpočtový výhled městyse na roky 2O20-2a2L
- schválilo jmenování hodnotícíkomise pro posouzení a hodnocení
-

:'::ffi:il'Tiln"J":o'l;i'"il!

budoucí na realizaci přeložky
distribučníhozařízeníurčenéhok dodávce el. energie v rámci

rekonstru kce,, Pa neI ky"
- schváIilo dodatek ke smlouvě se společnostíMarius Pedersen a.s.,
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Dne 30. t.2OL9 zastupitelstvo na svém jednání:
- neschválilo pořízení2 ks venkovního posezení pro cukrárnu č. p.
185
- schválilo zveřejnění záměru na prodej pozemků p. č. st. 75/3 v k ú.
Pavlíkov a p. č. ].93 v k ú. Pavlíkov.
-

-

schválilo zadávací řízenína přístavbu výtahu pro OÚ Pavtíkov

schválilo zadávací řízenína stavební úpravy soc. zařízenív ZŠ

Pavlíkov
- schváIilo zrušenívěcnéhobřemene na p. č. 684 /LI7 v k ú Pavlíkov
- schváIilo cenový návrh na přeložku zařízeníCET|N ,,Panelka"
- schválilo uzavření.smlouvy na poskytování hrobnických služeb na
veřejných pohřebištích městyse se společnostíFUNES s.r.o.
- schváliIo uzavřít smlouvu o provedení práce s p. Ladislavem Tvrzem
na vytápěnía běžnou údržbuv KD Chlum.
- vzalo na vědomí podání výpovědi provozovateIe KD Pavlíkov a
schválilo zveřejnit zámér pronájmu KD Pavlíkov za účelem
pohostinské činnosti.
- schválilo revitaIizaci parků v horníčástiobce Pavlíkov
- schválilo zveřejnění záměru na pronájem pozemků městyse, fld
kterých v minulosti hospodařila spoIečnost Farma Pavlíkov s.r.o.
- schváIi!o vytvoření strategického rozvojového plánu obce
- vzalo na vědomí reallzaci pořadů nazvaných akademie třetího věku
Dne 13. 2.20L9 zastupitelstvo na svém jednání:
- schválilo plán společných zařízeníkomplexní pozemkové úpravy v k.
ú. Skřivaň
- schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
i
p. č. 187 /t0 v k.ú.
- bere na vědomí zahájení správního Yízenío zařazení pozemních
komunikací do kategorie místníkomunikace v k. ú. Pavlíkov
- schváliIo plán zimní údržby
- schválilo přeložku zařízení CETIN ,,Panelka"

Pav!íkov

Dne 27.2.20L9 zastupitelstvo na svém jednání:
- schválilo odpisový ptán Městyse Pavlíkov a ZŠPavlíkov na rok 20L9

,

20!9 panem M.K., vítězem

- schválilo pronájem KD Pavlíkov od ]..5.
rlzen l
Vyíběrového rí
v,

f

zrušilo zadávací Yízenípro prístavbu vytahu pro OÚ Pavlíkov a

schváliIo zadávací yízenínové
- schválilo uzav ení smlouvy se společnostíTOVA stavby s.r.o. na
stavební ripravy soc. za ízenív ZŠPavlíkov
_ schválilo darovací smlouvu se společnostíLASSELSBERGER, s.r.o. na
poskytnutí keramick, ch materiálťr pro rekonstrukci soc. za ízenív ZŠ
Pavlíkov
- schválilo změnu konání zastupitelstva městyse ze dne 27.3. 2019
na 28. 3. ZOL}
- schválilo uzav ení novych pachtovních smluv se ZD Lašovice a p. M,
p. u pozemk městyse, na kter, ch v minulosti hospoda ila sPoleČnost
Farma Pavlíkov s.r.o.

P ehled změn obyvatelstva, ke kten m došlo v roce 2OL8
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rvrísrnrícH poplnrrů zA oDpADy A
PsY
poplatky jsou splatné do 31.3.2OL9,je možnéje hradit v hotovosti na
adě městyse nebo p evodním p íkazem na čet č,
540566339/0800. V,iše poplatku je stejná jako v roce 2018
POPLATEK ZA PSY: Za jednoho psa 100,Dťrchodci bez jin, ch p íjm13 50,PoPLATEKZ^oDPADY: Částku si ově te na telefonu 313 533775

oD t.4.2o19 NEBuDE svozovÁ rlnun svÁžrr NEozNAčrruÉ
popELNlcg trtÁlrpKou pRo RoK zOLg

t,

Městys Pavlíkov hledá na volné pracovní místo uklízečkuprostor
úřadu Městyse Pavlíkov s nástupem od ].. 5. 2019. Zájemci o místo a
bližšíinformace se osobně hlaste na úřadu městyse v kanceláři
starosty.

Svoz nebezpečnéhoodpadu dne 23. 03. 2019

příjezd
Obec
Chlum
8:00 hod.
Ryšín
8:30 hod.
Pavlíkov 9:00 hod.
Skřivaň
10:10 hod.
Tytry
10:35 hod.

odjezd
8:25 hod
9:00 hod.
10:00 hod.
L0:25 hod.
10:50 hod

Sváženéodpady prostřednictvím mobilního v svozu

Nebezpečnéodpady, znečištěnéobaly, odpadní barvy, absorpční
činidla, motorové a ostatníoleje, olejové filtry
Pneumatiky: osobní, nákladní, traktorové
Použitéelektro - zařízení:maIé spotřeblče, velké spotřebiče, chladící
zařízen
Zářivky - trubicové, výbojky, úspornézářivky
Olověné akumulátory
NE

- běžné,reflektorové a halogenové žárovky !!!

Svoz velkoobiemového odpadu proběhne 23. 3. 2019
uskutečněnéakce:
2.2.20L9 v KD Pavlíkov proběh! Květinový bál.
5.2. ZOL9 si občanévyslechli přednášku: Léky a Iéčivérostliny.
2.3.20L9 pořáda! SK Pavlíkov sportovní karneval

i

Připravované akce:
V roce 20L8 v Pavlíkově proběhla série koncertů pod názvem
,,Jazzové léto v Pavlíkové".Z koncertů pořádaných městysem a naším
rodákem, akademickým malířem, grafikem a vášnivým hudebníkem
Jiřím AnderIe, vznikly úžasnéfotografie jejichž vernisáž se uskuteční

27. 3. ZOL9. Po vernlsáži proběhne úvodníkoncert nového ročníku
,,Jazzového léta v PavIíkově 2aL9", kde vystoupí J!ří Anderle,
František UhIíř, Adam Tvrdý a Andy Schofield.
František Uhlíř Team legendární hráč na kontrabas, který hrál na
všech koncertech prvního ročníkuJazzového léta, zahájí se svými
kolegy výstavu fotografií Petra Erbáka. Začneme v 17:30 hod. ve
výstavní síni OÚ Pavlíkov (v patře) a pokračovat budeme v Galerii
Anderle v 18:00 hod. koncertem
FRANTlŠrrUHLÍŘ, jazzovy hráč na kontrabas,

skladatel, pedagog ,, Léto? Z Dachstein

u

z

vyšky trí tisíc metrůr shlížímdolrj a myslím na
Pav!íkov. Na to, že se lidem z vedení městyse
podarilo podpo it tak krásná muzikantská

setkání v Galerii Anderle. A že si tolik Iidí
našlo čas a cestu prij ít si poslechnout jazz do
tohoto nádherného prostoru. Mám z toho
radost. František Uhlí , (t. č. Dachsteifi, 2995
o40'V.
m J,l . m, 47a3 1'S.š., 13
d.)
Městys Pavlíkov a Miroslav Aksamit
zvou všechny děti v neděli 24. 3. 2019 od 10:15 hod. do prvního

patra budovy

rj

adu městyse Pavlíkov na 0-0UrrOVÉ DIVADLO.

Hrajeme repete: Čerta Káča

- Páleníčarodějnic, areál Hrirky
L2.5. - Den Matek v KD Pavlíkov

30. 4.
L.

6.-

15. 6.

-

Pavlíkov, hudba Pepermint

Pavlíkovská plácaná a pouťová zábava pod
Pohádkov, les

Spolek žen Pav!íkov
- po ádá dne 13. 4. od 13:00 hod.

na

širri m

nebem

i

adu Městyse Pavlíkov

Velikonočníprodejní vystavu. Srdečně Vás zve na posezení s
ochutnávkou tradičníhoveIikonočníhomenu a načerpán í jar:ní
energie a inspirace pro Velikonoce.
Děti zve na tvo ivé práce. Vstupné dobrovolné.
- 20. 4.20L9 zve do KD Pavlíkov od 2L:00 hod. na Brutus
- 27 .4. po ádá vylet na zámky Nové Město nad Metují a Častolovice.

?

Výjezd v 6:00 hod. od OÚ Pavlíkov. Cena pro členky je 4OO,- Kč pro
nečlenky 600,- Kč. V ceně je vstupné na zámky a doprava.
přihlášky přijímá E. Jirásková tel .731039676

Myslivecký spolek Sokol Pavlíkov ve spolupráci

s

Okresním

mysliveckým spolkem Rakovník pořádá v areálu myslivny:
- Jarní svod všech plemen loveckých psů t4.4. pro mysliveckou i
laickou veřejnost
- Norováníjezevčíkůa teriérů]..6. a 29.L0. pro mysliveckou i laickou
veřejnost
v našíhonitbě v katastru Pavlíkov;
- Podzimní zkoušky ohařů a ma!ých pIemen 11.5. pouze pro
mysllveckou veřejnóst
- Zkoušky vloh ohařů a malých plemen 9.10. pouze pro mysliveckou
veřejnost
Pokračujíob! íbenécestovatelské večery:
- úterý 26. března od 19:00 hod. promítá Martin Pávek-Indiánský
život v džungli
- úterý 9. dubna do 19:00 hod. promítá Tomáš Poláček-Stopem
napříčAfrikou
- úterý 23. dubna do 19:00 hod. promítá Marek Novotný-Národní
parky severníTanzanie
Masopust v Chlumu a Ryšíně
SDH Chlum * Ryšínzve všechny spoluobčany na Masopust, který se
koná 16.3.20L9 od 13:00 hod.
Průvod bude vycházet z Horního Chlumu od Iípy a půjde přes Ryšína
Dolní Chlum zpátky ke kuIturnímu domu, kde bude pokračovat
masopustní zábavou.
Všichnijsou srdečně zváni do průvodu i na zábavu.

lnformace o sIužbě
Ve dnech 16. 5. - L7. 5. 20t9 bude kominictví Rakovník provádět
čištěníspalinových cest pro rodinné domy ve všech obcích městyse.
objednávky na te!. 3135L2705 nebo 602316981.
Kominictví Rakovník Husovo nám. 10.

Místníknihovna
Otvíracídoba je každépondělí 15:30 hod

-

L7:00 hod. Knihovna

půjčujetaké časopis Zahrádkář a Ona ví. V knihovně je i dostatek knih
pro děti. K dispozici je 3 400 titulů plus knihy z výpůjčníchfondů
z knihovny Kladno. V roce ZOI8 při 328 návštěvách čtenářůsi tito

vypůjčili750 ks titulů. Tvoření

a čtenípro děti letos

nebude,

probíhalo po 3 roky a pro snižujícíse účastpočtu dětí končí.

Nabídka
NabízímhIídánídětípředškolního věku - od 2 do
6 let, v době Ietních školních prázdnin od L5.7. do
26.7.2oL9
Vše doloženo smlouvou a potřebnou kvaIifikací.
Během roku možnost hIídánípodle domIuvy také o víkendech, nebo
ve večerníchhodinách.
Podrobné informace na tel. čísle737 584 647 p. Polcarová
r*i
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zápis dětí do 1. ročníkuzákladní školv a mateřské školv v pavlíkově
ŘeditelstvíZákladníškoly a mateřské školy v Pav!íkově oznamuje, že
zápls dětí do ].. ročníkuZákladníškoly v Pavlíkově se koná
dne lO.dubna 2OL9 od L2 do 16 hodin.
Zapsány budou děti, které do 31. 8. 2OL9 dovršíšestý rok věku a
všechny děti, kterým byla odložena školnídocházka.
Rodiče při zápisu předIoží rodný list dítěte a občanský průkaz.
Při zápisu dítěte do školy se současně zjišťuje, zda bude navštěvovat
školnídružinu a požadovat stravování ve ško!níjídelně.
Rodiče budoucích prvňáčkůškotního roku 2Ot9l2O2OZŠ a MŠ
Pavlíkov budou ve dnech vstupu dítěte do výše uvedené školy
zvýhodněni finančníčástkou poskytnutou Městysem Pavlíkov na
nákup učebníchpom cek.
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vÝzvn pRo vlAsTruírv LEsů:
Rozsah krjrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická
situace vyžaduje vaši aktivní rjčast! Vlastníci a nájemci les jsou

odpovědní za zachování lesa. D rsledkem zanedbání péčeo lesní
porosty jsou vyznamná finančníztráta a porušeníprávních p edpis
.

JAK POSTUPOVAT?

t. Kontaktuie svéhó odborného lesního hospodá e (OLH)

Každ,

vlastník lesa má k díspozici OLH. Pokud jej neznáte, kontaktuje
místně p íslušn'.orgán státnísprávy lesri (SSL) na obci s rozšíenou
pťrsobností(ORP), kde vám sdělí nezbytné informace.

2. lnformujte o stavu vašeho lesa orgán SSL
každ, vlastník a správce lesa je povinen sám nebo prost ednictvím
svého OLH informovat o šíení škodliv, ch činiteIri (krirovce) orgán
SSL. Orgánem SSL je vždy p íslušn,odbornlí pracovník adu ORP.
3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy
Prost ednictvím Krajského rj adu St edočeskéhokraje lze žádat o
dotace na hospoda ení v Iesích (asanace, zalesnění, vychova
lesních porost , op|ocenky atd.).
pokud si nevíte radv. obraťte se na:

.
.
.
.

místníobecníad
ad obce s rozšíenou

p sobností

https: / /www.kr-stredocesky.cz lweb/2Ogg4/L7

dotace: https: l /www.kr-stredocesky.cz /webl20994/65

Rámcová doporučená opat ení:
Celoročně d sledně vyhledávat, vyznačovat, včas vytěžit a ričinně
asanovat veškeréd ívínově napadené k rovci. Asanací se rozumí

t

bezodkladné odkornění dřívínebo chemický postřik celého povrchu
kmene v !arvá!ním stádiu kůrovce, v důsledku čehožkůrovec
nedokončísvůj vývoj a uhyne. Asanací se nerozumí pouhý odvoz

dřívíz lesa, protože tímto naopak dochází k šířeníškůdce,který v
neošetřeném dřívísvůj vývoj dokončí.
Zaměřit se na napadené stromy
nikoli souše, které iiž

a

nepředstavují riziko šířeníškůdce.Staré souše jsou již mrt vé

stromy a nemají čerstvélýko, které je potravou kůrovců.Tyto sou še
již škůdceopustil a napadI živéjedince smrků v jejich nej bližším

oko!í. Právě tyto čerstvě napadené jedince

smrk je

nezbytné

vytěžit a asanovat.

Odstraňovat a asanovat rovněž polomy, vr vraty a ostatní d íví
atraktivní pro rozvoj k rovcrj. Čerstvépotomy a vyvraty (mající
zelené jehličí)v rní své prysky ice k rovce p itahují. Na těchto
stromech, které již nemají schopnost se p irozeně bránit, je
kťrrovec schopen se velmi rychle namnožit a rozšíit.

Foto napadeného stromu (k rovcová souše).
Pokud nebudeme včas zpracovávat k rovcem napadené
stromy, dojde k plošnémurozpadu lesních ekosystém .
Chraňte sv j majetek a zachovejte jej budoucím generacím!
Odbor životníhoprost edí a zemědělství
Zborovská 11 t50 2L Praha 5 www.kr-stredocesky.cz
10
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H,,g§"ťl§Hospic kn

ížeteVáclava, o.p.s. poskytovatel

domácí hospicové péče
PRO KOHO ZDE JSME
Hospic knížeteVáclava je poskytovatelem komplexní domácí hospicové
péče,která zahrnuje zdravotní, sociální, psychickou a duchovní podporu a
pomoc. Péčeje určena nevyléčitelněnemocným (zejména onkologicky) v
jejich domácím prostředí a současně i pro jejich rodinné přís!ušníky.
Péčiposkytujeme ve Středočeskémkraji a doposud jsme jí poskytovali v
regionech Kladenska, Mělnicka, Rakovnicka, Berounska, na Praze-východ
a Praze-západ (po doňodě můžemepéčiposkytovat i mimo tyto oblasti).
CO NABÍZÍME

V oblasti zdravotní představuje naše pomoc především péčipaliativní
(jejím cílem není léčba,ale zmírnění bolestí a garance důstojného
odchodu pacientů v termináIním stavu). Dále poskytujeme

psychosociální a na vyžádání i duchovní pomoc. V rámci komplexní
hospicové péčemůžemeposkytovat i odlehčovacísIužby.
Respitní péčiposkytujeme i dalšímskupinám nevyléčitelněnemocných, a
to i mimo terminální stav. Specializujeme se zejména
na pacienty s Alzheimerovou demencí a s roztroušenou sklerózou.
Našim pacientům zapůjčujemekompenzační pomůcky.
ruÁš prnsoNÁL

Práce v Hospici je týmová a multidisciplinární a opírá se především o
vysoce odborně zdatné, lidsky vyzrá|é a laskavé zdravotní sestry a lékaře
se specializací na paliativní medicínu, léčbubolesti a onkologii. Odborný
tým dále tvoří sociá!ní pracovníci, psychologové, pečovatelky, duchovní.
Veškerou péčiposkytujeme zdarma.
'

KoNTAKTN| INFoRMACE
kontaktní pracoviště: Ctiborova 309t,Z72 01 Kladno; středisko Veltrusy
(areál bývalého kláštera): Maršála Ryba!ka čp. 2 / čp. 1, telefon
dispečink: 725 905 295; mail: info@hkv-k!.cz; www.hkv-kl.cz
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Hospic knížeteVáclava, o.p.s.; Buštěhradská 77, Z72 03 Kladno - Dubí; lČ:
24t7 0470, D !Č: CZ24I7 O47 O;
Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 856; č.ú.:2317006389/0800; email : info@ hkv-kl.cz; www. hkv-kl.cz

pRAcovruí pozlcE v Hosplcl
Hospic knížeteVáclava, o.p.s., poskytovatel domácí hospicové péče,
p ijme pro zabezpečenísvé činnosti na Rakovnicku zejména:
Zdravotní sestru domácí hospicové péčeo Požadavky: minimálně vyšší
odborné vzdělání v oboru; p imě ená délka praxe, vysoká odborná
zdatnost, rozhodngst; platnou registraci pro v, kon práce bez odborného
dohledu; porozumění konečnostl bytí; vyzrálá a laskavá osobnost
uvítáme praxi v některém ze špičkovríchzdravotnickrich za ízení-nejlépe
na oddělení ARO, JlP nebo interna
Ře skupiny B - aktivní idič
Zdravotnickou asistentku pečovatelku o Požadavky: plné st ední
vzdělání v oboru nebo ÚSO s kurzem dle zákona; p imě ená déIka praxe;
vyzrá!ou a laskavou osobnost; porozumění konečnosti bytí
ŘP skupiny B - aktivní idič
Vlíhodou je jakákoliv zkušenost s péčío nevyléčitelněnemocného a
umírajícího.
Uvedené profese nabízímena plnri nebo částečnripracovní vazek, či-na
dohodu o provedení práce (vhodné i k jinému pracovnímu poměru nebo
pro ženy na RD).
NabízímesmysIuplnou a společensky vysoce hodnocenou práci.
P!atové ohodnocení odpovídajícívysokému standardu v ob!asti Prahy.
Bližšíinformace na:
http ://www. hospickn izeteva clava. czlpra ce-v-h ospici/h eda
l

m

e-

spolupracovnikv
V p ípadě zájmu o spoluprácl s Hospicem knížeteVáclava zasílejte nabídky
spolu s p edpoklady tuto pro veImi náročnou práci v Hospici a se C.V. na:
hr@hkv-kl.cz
Budeme rádi, stanete-li se členem našeho tlí,mu. Budete vítáni.
Hospic knížeteVáctava, o.p.s.; Buštěhradská 77,272 03 Kladno - Dubí; lČ:
24170470, DlČ: CZ24!7O47 O;
Městskli soud v Praze, oddíl O, vložka 856; č. .:2317006389/0800; e-mail:
i

nfo @

h

kv- kl .cz; www. h kv-kl. cz
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Z Ryšínskékroniky o velikonocích
Zapsal kronikář Václav Hejduk, narozený 27.2. L892 v Ryšíněč. p.24
,,V postě, jenž trval od popelečnístředy do zeleného čtvrtka, nesměIy

být muziky ani svatby. K tomu byl čas v masopustě od vánoc do
popeIečnístředy. V masopustním úterý před středou chodily
maškary, houfy starých bláznů dělati po vsi komedie. Vodili medvěda
obaleného hrachovinou, bručeI a strašiI děti. O zelený čtvrtek jsme
měIi chodit k zpovědi, chodil ale málokdo už, ještě dříve jich chodilo

zástupy. Jako školáci jsme byli organizováni panem děkanem. Přísně
jsme dodržovali my kluci o velikonočnídny, kdy zvony nezvonily, neb
prý odlétly do Říma . Za to jsme chodili kIepat od křížku nad vsí, tam

jsme se pomodlili Otče náš. Po vsi dolů jsme klepali a křičeli: ,,Židé
nevěrní jako psi černíkopají jámu Ježíšipánu, aby ho jali, ukřižovali,
na Velký pátek do hrobu dali, na bílou sobotu z hrobu vyndali" Tak

nás

to

naučili ti staří. Ted' už se to tak nedělá. Jdou

tři

čtyři
chlapečk ové 6-,l letí, nesměle tu a tam zaklepají a dost. A to, kdyby. je
neposIali někteří staří, je na nich vidět,že by nešli také.
Na Velký pátek jsme mimo to ještě chodili do kostela k Iíbání(kříže),

a v sobotu na vzkříšení.Ráno o VeIký pátek se chodilo po polích se
džbánkem se svěcenou vodou a se svěcenýma kočičkamapo všech

svých po!ích, tu vodu jsme světívali o tři krále a kočičkyo květnou
neděli, týden před velikonocemi. Stará pranostika říkala, že když na
Velký pátek prší,že prý je příznivý rok. Někdy to také nebyla pravda.

Když byI suchý rok, chodívaly se matky některé a některá starší
děvčata modlit za déšťk dolejšíkapličce. Tehdy byIa v dobrém stavu.
ObíIena, tři obrazy Jana Nepomuka, Panny Marie a Nejsvětější
trojice. Byla ohražena pěkným barveným plotem a uvnitř záhony
s květinami, které se zalévaIy. Na dolní straně dva vysoké cypřiše,
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v rozích lípy. Zajisté, že pršelo, ale až když se otočil vítr. Na svatou
horu také jezdily dvě tři matky od nás."
(z Ryšínskékroniky,lápsal v roce 1956 kronikář Václav Hejduk)
,,Jaž hodně

let tomu, co staršinovénašíobce se rozhodli postaviti

zvonici a dát u!ít zvon. Tehdy ho dali ulíti v Plzni. Když byl hotov, byl
pro něj poslán Zýka, lesní dělník s trakařem. TrvaIo mu to dva dny a

stál 18 zlatých, to byla cena pěkné krávy. Slavnost jeho křtu

a

posvěcení na jméno Václav se konala ku konci léta (v kronice chybí
údaj roku, dá se předpokládat rok ].869 - rok odlití) Jako zvoník byl

stanoven Polánek kbvář ,,Šipský" a za odměnu třikrát denně zvonit,
bylo mu pronajato pole ]. korec vzadu u ,,Mrchov!ště". Později dělal
zvoníka Jan Polánek opět kovář. Kovárnu, která stála nad úvozem
pod starou hrušní,stavěl ,,Šipský". Zde se kovali koně a vol! i krávy,

neb mistr to dobře uměI. Jako dalšízvoník by! Polánek VácIav opět
kovář, stále za těch podmínek jako dědové. Ten a!e zvoni! už jen do r.
L940, protože za okupace nám Němci zvon ukradIi jako v okolních
vesnicích a odvezl!je do Prahy do přístaviště pod Libeňským mostem,

kde jej nalezli v hromadách sběrných surovin po válce

v r.

L945

Kohout VácIav, dnes kapitán na ministerstvu obrany a Hejduk Václav,
dnes náčelníkstanice ve Žluticích. Po d|ouhých debatách a za úplatek
50 Kčs nechal se hIídačobměkčit a naši hoši jej přivezli a přinesli.
Byl opět zavěšen a asi rok se na něj opět zvonilo klekání. Po r. L948

se přestalo vůbec zvonit, jedině o pohřbech. Ted' zvon odpočívá,

jedině že by zvonil o pohřbu nebo v pádu ohně na poplach.
Vyprovodil již náš zvonek hodně našich Iidí na jejich poslední cestě.
t

Také po celý rok ráno budil, v poledne jej bylo téždaleko slyšet po
okoIí zval k obědu a večer kdy už jsme sedali venku v Iétě, bylo to
krásné, když za šera již svým čistým jasným hlasem jako by konči!
celodenní práci a zval k odpočinku. Také se stalo někdy, že šly

I4
?

mistrovi hodiny špatně, to ale nevadilo. Byla to krásná vesnická idyla
na pohle d."

Po7n

k fotografi i:

kterému ho

z

Na zvonku je stále vidět

ná pis

ejmě dokázaIi ryšínští
opět naj ít.

Náš stap zvonek
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obec Ryšín,díky

V železářství U bobra prodáváme HOTOVÁ JÍOLR, která jsou vhodná
pro každou příIežitost. Pro doma, do školy, do práce, na dovolenou,
na chatu, na ryby, na túry, pod stan, do karavanu, na lod', na kolo, na
lyže, při rekreaci, zábavě i sportu.
Výhody:
+ hotové jídlo (stačípouze ohřát)
+ bez konzervantů a barviv
+ praktický obal
+ skladovat do +30"C(nepotřebujete ledničku)
+ trvanlivost 3 roky (unikátní metoda konzervace)
)

bez lepku
Bohatá nabídka:
PoIévky, jednoporcová a dvouporcová jídla, jídlo Komplet Menu
včetně přílohy, ovocné kaše, masa ve vlastníšťávě,přílohy, směs! na
pečen í, vegeta riá nské, vega nské, SDC-Speciá l n í sacha ridová d ieta.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám dobrou chuť.
+

VÝzva
SK Pavlíkov,z.s.:
- nabízík pronájmu klubovnu na hřišti
- hledá obsIuhu traktůrku na sekání hřiště
- hledá kronikáře, který by vedl kroniku fotbalového oddílu
Bližšíinformace: M. Šarlingrtel.: 607684893, L. Gebhart tel.:
725904 204

Zpravodaj Městyse Pavlíkov je registrován Ministerstvem kultury ČR
od ev. č. Mr Čn E L738I. Periodicita 4 x ročně. Vydal Městys Pavlíkov
270 2t Pavlíkov 185 lČo 2442Lo dne 1,L.O3.2OL9. Do zpravodaje

přispěli: Aleš Záblocký. Alena Svobodová, Michat ŠarIingr,Eva

Jirásková, Petra Jánská. Text neproše| jazykovou úpravou. Pokud se

chcete podílet na vydávání tohoto zpravodaje, popř. vložit svůj
příspěvek, spojte se s p. LibušíMacákovou (tel. 737617519) nebo
ma
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limacako@centrum.cz
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