PAVLÍKOVSKÁ
RADNICE
Číslo 3/2007

Dne 29.5.2007 stanovil předseda Poslanecké sněmovny PČR
ing. Miloslav Vlček naši obec

městysem

Informace z činnosti městyse za květen – září 2007

Zastupitelstvo městyse na svých jednáních:
a) Schválilo uzavřít smlouvu s panem Vladimírem Kučerou, Všetaty 94, na zajištění pěstební
činnosti v obecních lesích, včetně plánované těžby a prodeje dřeva. Individuální těžba již
prováděna nebude.
b) Projednalo závěrečný účet obce za rok 2006, včetně plnění rozpočtu a výsledku
přezkoumání hospodaření obce. Účet schválilo bez výhrad.
c) Schválilo požádat o změnu užívání kanceláře v Sokolovně Skřivaň na prodejnu smíšeného
zboží.
d) Pověřilo radu přípravou prodeje části domu čp. 19 v Pavlíkově (dědictví po paní
Ledvinkové) s tím, že vlastní prodej schválí zastupitelstvo.
e) Schválilo rozpočtové opatření na zajištění financí k rekonstrukci kotelny v KD Chlum.
Kotelna byla spuštěna 21.9.2007.
f) Informace o získaných dotacích v roce 2007: Městys obdržel 121 000,-Kč na opravu požární
nádrže v Ryšíně, 60 000,-Kč na chodník ke škole, 500 000,-Kč na opravu komunikací od
MF, 420 000,-Kč na rekonstrukce komunikací od MMR, 30 000,-Kč na opravu kapličky ve
Chlumu, 79 225,-Kč na mzdy pro zaměstnance veřejně prospěšných prací, 25,-Kč na činnost
JSDH, a je zažádáno o 88 000,-Kč na zalesnění obecních lesů.
g) Schválilo smlouvu o pronájmu vánoční výzdoby na sloupech veřejného osvětlení a nabízí
možnost umístění reklam mimo vánoční období.
h) Řešilo žádosti občanů a zabývalo se jejich podněty a připomínkami.
Rada městyse na svých jednáních:
a) Schválila podání žádosti o dotaci na dostavbu kanalizace na MZe z programu 229310 a
žádosti na dostavbu komunikace „U Moravců“ z programu 298220 PS ČR.
b) Schválila legalizovat obecní studny v parku Tytry, u čp. 28 na Skřivani, u kovárny a na
hřišti v Pavlíkově a pronajmout studnu na pozemku KN 59/4 v Pavlíkově SBD Rakovník.
c) Schválila zadat zpracování projektů na dokončení chodníků v Pavlíkově, na zateplení a
zhotovení sedlové střechy budovy úřadu.
d) Schválila zimní údržbu komunikací takto: V obci Pavlíkov – přísp.organizaci VHČ, obce
Tytry, Skřivan,Chlum a Ryšín firmě ČNES dopravní stavby.
e) Pověřila vedení vytipováním vhodných míst na výstavbu víceúčelového hřiště v Pavlíkově.
Podrobné informace mohou občané získat na jednáních zastupitelstva, která jsou veřejná, nebo na
internetové stránce městyse.

Výzva – přijďte si zahrát volejbal

Každé pondělí od 19.00 hodin a každý čtvrtek od 18.30 hodin v tělocvičně Základní školy Pavlíkov.
Dále každé pondělí od 18.00 hodin cvičí ženy na balančních míčích pro upevnění svého zdraví.
Vítán je každý jakéhokoliv věku a jakékoliv sportovní zdatnosti. (Zve Klub žen Pavlíkov.)

LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od středy 3. října bude svoz popelnic opět každou středu.
Velkoobjemový odpad

Dne 3. a 4. 11. 2007 ( sobota a neděle) budou přistaveny kontejnery pro odpad o větším objemu
(komunální odpad, který se nevejde do popelnice). Do těchto kontejnerů se nesmí dávat
nebezpečný odpad.
Umístění kontejnerů:
PAVLÍKOV: dvůr bývalého JZD a ZABRÁNA u obchodu p. Maška, SKŘIVAŇ: náves,
TYTRY: náves, CHLUM: autobusová otočka, DOLNÍ CHLUM: u zastávky, RYŠÍN: u
bývalé školy a v dolní části u kapličky.

Nebezpečný odpad

Dne 10.11.2007 (sobota) bude dle následujícího časového rozvrhu ve všech částech naší obce
přistaveno auto na sběr nebezpečného odpadu.
CHLUM
8.00 – 8.15 hodin - náves
RYŠÍN
8.25 – 8.40 hodin - náves
PAVLÍKOV
8.50 – 9.15 hodin u Obecního úřadu
SKŘIVAŇ
9.50 – 10.05 hodin - náves
TYTRY
10.15 – 10.30 hodin - náves
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/, lůžkovin, prostěradel, ručníků , utěrek,
záclon, látek, domácích potřeb – nádobí, skleničky – vše jen funkční, peří, péřových a
vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem a můžete je
přinést na Úřad městyse Pavlíkov v pracovní době ve čtvrtek a v pátek 29.-30. listopadu 2007.
Bližší informace podá A. Svobodová.
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PÍ - CENTRUM
Nově otevřené Pí-centrum ve Vladislavově ulici v Rakovníku v budově Profi Fitness Millenium
(první patro) nabízí prodej pí-vody, pí-výrobků a zdravé výživy. Pí-voda je upravená
přefiltrovaná pitná voda, která má léčivé účinky, zdárně působí na pročištění organismu a
pomáhá např. snižovat hladinu cukru v krvi, upravuje zažívací problémy, krevní tlak a používá
se jako kojenecká voda. Cena za 1 litr je 5,-Kč. Prodej pí-vody je možný i v Pavlíkově, kam
prodejce přiveze pí-vodu na základě objednávky dle dalších ujednání. Další informace Vám rádi
sdělí v Pí-centu tel. 313511594,721944864 (v pondělí 9.00-19.00 a ve středu 15.30-18.00
hodin).
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KULTURA
Výstava obrazů a soch RNDr. Zdeňka Hermana
Ve vstupním prostoru Úřadu městyse Pavlíkov byla v měsíci červenci otevřena výstava obrazů
našeho chalupáře ze Skřivaně pana Z. Hermana, který ze záliby kreslí, modeluje a maluje od
gymnasiálních let. Vystavuje zde obrázky naší vesnice a blízkého okolí. Některé obrazy jsou
prodejné. Výstava potrvá cca do konce roku.
Výlet do Prahy
Dne 18. 10. 2007 ve čtvrtek v 7.30 hodin Městys Pavlíkov pořádá pro své občany zájezd do
pražského Klementina na výstavu „Ďáblova bible – Codex giga“ (Tajemství největší knihy
světa).

Po prohlídce výstavy se vydáme pěšky po vltavském nábřeží do budovy Akademie věd, kde nám
paní PhDr. Jarmila Burgetová (vnučka Františka Macáka, který vyučoval na místní škole) ukáže
hlavní Dvoranu, ve které je umístěna Knihovna Akademie věd.
Zájemci o tento zájezd se mohou přihlásit na úřadě u p. Svobodové. Hradit si budou vstupné na
výstavu 50,-Kč a 100,-Kč za dopravu.
Pavlíkovský hudební podzim
Milovníci krásných lidových a populárních písniček se mají na co těšit. Letošní podzim v Pavlíkově
bude totiž obohacen o několik hudebních pořadů.
První se bude konat v neděli 21. října, kdy v místním kulturním domě vystoupí Václav Žákovec
s Annou Volínovou. Známé duo z televizní reklamy hraje a zpívá romantické písničky, které umí
pohladit na duši. O jejich oblibě svědčí desetitisíce prodaných CD a přes 200 vystoupení za
rok.V programu nazvaném Krásné je žít zazní Písnička pro Kristýnku, Plují lodi do Trijany, Den
svatební, La Pastorella, Japonečka, Ta naše písnička česká, Pramínek vlasů, Klokočí a řada dalších
oblíbených melodií. Kdo má rád Evu a Vaška jistě si nenechá ujít ANIČKU a VAŠKA.
V neděli 18. listopadu přijede do Pavlíkova známá západočeská kapela Vesnická čtyřka manželů
Homolkových, jejíž skladby často zní z plzeňské stanice Českého rozhlasu. Hraje písničky pro
radost a jsou mezi nimi i ty, které složila zpěvačka kapely Olga Homolková. V repertoáru je má i
řada našich špičkových orchestrů.
V neděli 9. prosince se bude konat Mikulášská dětská diskotéka Jiřího Ladry, který to s dětmi
opravdu umí.
Pavlíkovský hudební podzim vyvrcholí v neděli 16. prosince pořadem Písničky i humor, v němž
předvedou své umění mistr světa ve hře na harmoniku Ladislav Kníže a zpěvák Vráťa Velek.
Ladislav Kníže vystudoval hru na akordeon na pražské konzervatoři a byl jedním z prvních
interpretů vážné hudby na akordeon v Československu. Zvítězil na soutěžích v Caracasu
(Venezuela), v německém Klingenthalu, Colombieru (Švýcarsko) a v dalších 15 mezinárodních
soutěžích. V roce 1977 spolu s Alexejem Mádlem (housle) a Milanem Zelenkou (kytara) založil
soubor Trio pro musica moderna. V Pavlíkově se však představí s pořadem plným známých
lidových a populárních písniček, které zazpívá Vráťa Velek, jenž vystupuje i s Květovankou a
dalšími předními dechovkami. Jejich program navíc obohatí herec Roman Skamene. S návštěvníky
se podělí o své filmové zážitky a odpoví na jejich dotazy.
Všechny pořady začínají ve 14.30 hodin. Předprodej vstupenek je na Úřadu městyse Pavlíkov
– telefon 313533112, 731523601.
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Životní jubilea našich občanů

Dne 17.8.2008 jsme byli popřát panu Antonínu Kapounovi. 18.srpna totiž oslavil významné
životní jubileum – své 90. narozeniny. Pan Kapoun je druhým nejstarším občanem Pavlíkova a při
své oslavě vyprávěl mnoho zajímavých zážitků, o které se s vámi chceme podělit v tomto článku.
Narodil se 18. srpna 1917 v Pavlíkově v čp. 69 Václavu a Emílii Kapounovým. Celkem bylo osm
sourozenců. V roce 1927 rodina postavila nový dům v „Zabráně“ čp. 124, kde pan Kapoun dodnes
žije se svou manželkou Blaženou. Rodný dům potom zůstal jeho sestře Marii Jendelové. Svou
manželku Blaženu poznal u svého bratra na Hoře svatého Šebastiana, když spolu ve sklepě škrábali
brambory. Už za tři měsíce se vzali (8.3.1948) a narodily se jim tři děti, dcera Drahomíra, syn
Vladimír a dcera Věra, která zemřela ve třech letech po operaci srdce. Mají čtyři vnoučata a pět
pravnoučat.
Do základní školy chodil v Pavlíkově a pak v Rakovníku. Vyučil se truhlářem v rakovnickém
„Truhlářství Pucholt“. Po vyučení zde ale bohužel nenašel uplatnění a proto během krátké doby
vystřídal poměrně mnoho profesí. Na sedm let dokonce odešel za prací do Prahy. Truhlařiny se
ovšem nikdy nevzdal a věnoval se jí i v důchodu, kdy pracoval do svých 70 let v JZD Pavlíkov.
„Fotbalové srdce“
Nejdelší životní dráhu zanechal u sportu v místním fotbalovém klubu. Nejdříve zde působil jako
hráč a později jako dlouholetý trenér a funkcionář. Fotbal mu dokonce pomohl během války, kdy
byl nasazený na pracích v Německu. Tehdy si ho fotbalový trenér vyžádal zpět do Československa.
Perličky ze života:

„Moje maminka mohla být bohatá“
Jeho maminka se narodila služce a bohatému pražskému advokátovi. V té době si nemohl služku
vzít z důvodu rozdílného společenského postavení, a protože se nemohla sama o své dítě starat, byla
nucena dát svou dceru na vychování a uznat ji za sirotka. Malou Emílii si později k sobě chtěl vzít
její otec, ale pěstouni z Lašovic, kde byla na vychování, ji prý tehdy zapřeli. Její otec byl bezdětný a
nikdy se neoženil. A že byl bohatý, o tom svědčí například to, že část svého jmění ve výši 300.000
zlatých věnoval Matici školské.
„Setkal jsem se s Adinou Mandlovou“
Za svého pobytu v Praze se osobně setkal s Adinou Mandlovou. Ta ho a jeho kolegu, oba tehdy
zaměstnance Fotopřístrojů Praha, pozvala na oběd do hospody u Pešků. Jindy ho náhoda zavedla
k Oldřichu Novému, který vedle něho seděl ve Švandově divadle. Rád zpíval a zná spoustu starých
písniček a kupletů, které si zpívá i teď.
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OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE
JAN HŮLA - státní trenér brokařských střelců ve skeetu
Když v roce 1970 při soutěži členů mysliveckého sdružení Tetřev Tytry ve střelbě na asfaltové
holuby někdo přišel s nápadem, aby si zastříleli i synové myslivců, asi nikdo netušil, že se tady
„narodí“ evropský šampión a držitel světového rekordu. Mezi malými účastníky byl totiž i tehdy
třináctiletý Jan Hůla z Tyter, který z deseti letících holubů sestřelil šest. To nemohlo ujít pozornosti
přítomnému Vladimíru Libovickému z Nového Strašecí, jenž byl trenérem talentovaných mladých
střelců ve vlašimském středisku. Otec Jendy tehdy dostal za úkol, aby se synem střílel co nejvíce.
To splnil a za dva roky (1972) již byl Jan Hůla členem ligového střeleckého družstva Vlašimi.
První velký závod absolvoval na Velké ceně Pardubic, kde s nástřelem 80 bodů ze 100 možných
vyhrál soutěž juniorů a domů si přivezl perníkovou chaloupku. Na tuto trofej mu doma nesměl
nikdo sáhnout. Když se pak sama zhroutila, obrečel to. „Nebreč, takových chaloupek ještě budeš
mít“, chlácholil ho trenér Libovický. A měl pravdu.
Jan Hůla po maturitě na Lesnické škole v Písku narukoval do Rudé hvězdy Brno. Zde se
kvalifikoval na Mistrovství světa v Itálii, kde mezi muži skončil na šestém místě a dostal nabídku,
aby se v Rudé hvězdě stal profesionálním instruktorem střelby. Neodmítl a tuto funkci tady
vykonával plných 14 let a od roku 1989 navíc i trenéra střelců RH Brno.
Během té doby startoval na třech světových šampionátech, kde obsadil dvakrát šesté a jednou
sedmé místo v jednotlivcích a z kanadského Edmontonu si v roce 1983 přivezl bronzovou medaili,
které získalo naše družstvo, jehož byl členem. Čtyřikrát se zúčastnil Mistrovství Evropy. Největšího
úspěchu dosáhl v roce 1984, kdy ve španělské Zaragoze získal nejen titul Mistr Evropy, ale
současně zde vyrovnal světový rekord, když sestřelil všech 200 asfaltových holubů. Byl druhý na
světě a první Evropan, jemuž se to povedlo. Před ním to dokázal jen olympijský vítěz a mistr světa
Drake z USA. Navíc společně s Klofandou a Bechyňským vybojovali v Zaragoze stříbro
v družstvech, když vyrovnali světový rekord 447 bodů, stejně jako vítězní Rusové, ale ti měli lepší
závěrečnou položku.
Jako závodník reprezentoval Jan Hůla naší republiku od roku 1973 do roku 1989. V roce 1992 se
stal trenérem českého reprezentačního družstva brokařských střelců a tuto funkci, s výjimkou let
1994 – 1996, vykonává dodnes. V roce 2001 po Mistrovství světa v egyptské Káhiře, kde naše
družstvo získalo zlaté medaile, dostal i nabídku trénovat družstvo Kuvajtu, kterou z rodinných
důvodů odmítl.
Jako státní trenér brokařských střelců ve skeetu získal na světových a evropských šampionátech se
svými závodníky už 35 medailí. Mezi nejcennější patří stříbrná medaile Petra Málka na
Olympijských hrách v australském Sydney v roce 2000 a dva tituly mistrů světa v družstvech.
Jan Hůla, který se svými úspěchy výrazně zapsal do bohaté historie české sportovní střelby,
oslaví 29.10. 2007 významné životní jubileum. Našemu spoluobčanovi přejeme nejen pevné
zdraví a hodně štěstí, ale aby k abrahámovinám od našich reprezentačních střelců dostal i
tolik vytoužený dárek v podobě zlata z olympiády.
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