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Foto je z doby, kdy se v Pavlíkově hrávalo ochotnické divadlo. Prosíme
pamětníky, kteří z činnosti divadla něco zajímavého vědí, ať nám přijdou
sdělit své poznatky.

Informace z činnosti zastupitelstva a rady městyse v I. kv. 09
V tomto období se konalo jedno zasedání zastupitelstva a šest jednání rady
městyse.
Zastupitelstvo jednalo 21. 1. 2009 a usneslo se:
- Odkoupit pozemek 189/10 u panelky, pod nímž vede kanalizace za cenu
6 900.-Kč
- Vzít na vědomí inventarizaci majetku Městyse Pavlíkov, provedenou ke
dni 31.12.2008 s tím, že dlouhodobě nevyužitý materiál bude nabídnut
k odprodeji.
- Vzít na vědomí uložení věcných břemen na pozemcích
184/1,184/2,2502/4,2500/2,2500/1.Důvodem je přívod NN k novostavbám
rodinných domků.
- Schválit navržené odměňování zastupitelům, radním, místostarostovi,
členům a předsedům výborů.
- Schválit zadání změny územního plánu.
- Jmenovat zastupitele Bronislava Vávru za člena školské rady.
- Schválit dodatek č. 3 ke smlouvě na zajištění odpadového hospodářství.
Náklady zůstávají, v důsledku poklesu DPH z 19% na 9%, na stejné výši
jako v roce 2008.
- Schválit podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v ZŠ a MŠ Pavlíkov.
- Schválit rozpočet na rok 2009 takto:
Příjmy 12 200 000,-Kč
Výdaje 14 820 000,-Kč
Deficit 2 630 000,-Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji vznikl náklady na stavbu kanalizace a bude
hrazen z rezervy minulých let s tím, že v rezervě zůstává ještě 1 914 901,Kč
- Přijmout informaci o jednání spojených s koupí pozemku pod KD
Pavlíkov, který je v majetku UZSVM a jeho cena je předmětem složitých
jednání.
- Přijmout informaci o bezúplatném převodu automobilu Mercedes
ATEGO z Mikroregionu Balkán do majetku Pavlíkova.
Rada městyse zasedala šestkrát a projednala:
- Smlouvu o dílo s agrourbanistickým atelierem na změnu územního
plánu městyse a schválila uzavřít smlouvu za cenu 71 400,-Kč

- Pronájem rybníku „Bažantnice“ na Skřivani a rozhodla pronajmout
rybník SDH Skřivaň.
- Pronájem obecních pozemků v na Skřivani a v Tytrech a rozhodla
pozemky pronajmout zemědělcům, kteří tyto pozemky mají v honech jimi
obdělávaných. Farma Pavlíkov, ZD Lašovice a ing. Jan Krejčík.
- Výběrové řízení na výměnu části oken školy. Rada rozhodla zadat práci
firmě BOHEMIAPLAST s.r.o. Rakovník za cenu 239 232,-Kč
- Výběrové řízení na renovaci dětského hřiště v MŠ. Rada rozhodla zadat
práci firmě SMITKA František Dřevovýroba, za cenu 131 834,15Kč.
- Dopis senátorovi a výzvu odboru dopravy kraje na opravu silnice II/233
mezi Pavlíkovem a Rakovníkem odložené po dobu výstavby kanalizace,
pod touto komunikací, v Pavlíkově.
- Pronájem ordinace v Pavlíkově Mudr. Lýdii Ludačkové.
- Výběrové řízení na zajištění sesuvu místní komunikace na Skřivani.
Rada rozhodla zadat práci firmě EKOSTAVBY LOUNY za cenu
192641,-Kč.

Dokončení kanalizace v Pavlíkově
Ministerstvo zemědělství poskytlo městysi druhou část dotace ve výši
2 749 000,-Kč na dokončení kanalizace. Spolu s finanční účastí městyse
by v roce 2009 mělo být prostavěno 6 562 000,-Kč.
Firma EKOSTAVBY Louny zahájila práce již v březnu a je velmi
pravděpodobné, že kanalizace bude dokončena v létě 2009.
V roce 2009 zbývá dokončit kanalizační větev vedoucí podél KD směrem
k zastávce autobusu a napojit ji na již fungující kanalizaci v Ovčárně. Dále
bude zhotovena kanalizační větev, která prochází uličkou mezi KD a č.p.
35, a která zajistí odkanalizování zástavby za KD.
Děkujeme všem občanům za trpělivost, kterou projevují ve složité situaci,
kdy se některé ulice stávají doslova staveništěm. Také díky tomuto
vstřícnému postoji bude kanalizace dokončena a Pavlíkov se zařadí mezi
několik málo obcí na okrese, které se mohou pochlubit fungující
splaškovou kanalizací.
Připomínáme občanům, že úřad městyse je připraven pomoci při
zajištění územního souhlasu potřebného pro stavbu jejich kanalizační
přípojky

LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od měsíce května bude svoz popelnic
každou sudou středu!!!
Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 11. dubna 2009
podle následujícího časového rozvrhu.
CHLUM
RYŠÍN
PAVLÍKOV
SKŘIVAŇ
TYTRY

8.00 – 8.15 hodin - náves
8.25 – 8.40 hodin - náves
8.50 – 9.15 hodin u úřadu Městyse
9.50 – 10.05 hodin - náves
10.15 – 10.30 hodin - náves

Velkoobjemový odpad
Kontejnery na odpad o větším objemu (komunální odpad, který se
nevejde do popelnice) budou přistaveny v sobotu 2.5. a v nedělí
3.5.2009. Do těchto kontejnerů se nesmí dávat nebezpečný odpad,
železné předměty nebo dřevo.
Rozmístění kontejnerů:
PAVLÍKOV: dvůr bývalého JZD a ZABRÁNA u obchodu p. Maška,
SKŘIVAŇ: náves, TYTRY: náves, HORNÍ CHLUM: autobusová otočka,
DOLNÍ CHLUM: u vlakové zastávky, RYŠÍN: u bývalé školy a v dolní
části u kapličky.

Humanitární sbírka
Dále bychom chtěli občany upozornit, že i v letošním roce uspořádá
Diakonie Broumov v rakovnickém okrese humanitární sbírku. Naše
obec se do této akce také zapojí. Občané mohou nosit veškeré textilní
ošacení včetně obuvi, hračky, domácí potřeby kromě elektroniky na
úřad Městyse ve čtvrtek 21. května a v pátek 22. května 2009. Věci
prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic. Bližší informace získáte
na www.diakoniebroumov.org

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
Sobota 18. dubna - Kulturní dům Pavlíkov – začátek ve 20.00 hodin
Městys Pavlíkov pořádá COUNTRY BÁL. K tanci i poslechu zahraje
oblíbená plzeňská skupina BÁBYDOU a během večera předvede několik
ukázek country tanců rakovnická skupina LENTILKY. Návštěva osob
v country oblečení je vítána. Vstupné 80,-Kč a rezervaci míst si můžete
zajistit na Úřadě městyse Pavlíkov – tel. 313533112,731523601.
Neděle 10. května – Kulturní dům Pavlíkov – začátek ve 14.30 hodin
Ke dni matek se uskuteční koncert, ve kterém vystoupí šestinásobný mistr
světa ve hře na akordeon Ladislav Kníže se zpěvákem Jiřím Škvárou.
Hosty koncertu budou Pražští Pepíci. Vstupné 100,-Kč, předprodej
vstupenek Úřadě městyse Pavlíkov – tel. 313533112, 731523601.
Neděle 10. května je datum, kdy se drží ve Skřivani pouť.
Sobota 16. května – Kulturní dům Chlum – začátek 20.00 hodin
Taneční zábava, pořádaná ke Staročeským májům.
Sobota 16. května - hřiště SK Pavlíkov – začátek v 9.00 hodin
Pavlíkovská plácaná – turnaj neregistrovaných hráčů ve volejbale, který
tradičně pořádá SK Pavlíkov. Startovné družstva 500,-Kč.
Sobota 6. června – Kulturní dům Pavlíkov - začátek ve 13.00 hodin
Na tento den chystá SDH Pavlíkov oslavy 130 let založení své organizace.
Odpolední program bude slavnostně zahájen před KD. V sále kulturního
domu bude možné pobavit se při estrádním pořadu „Na hasičském
posezení.“ Večer nebude chybět taneční zábava.
Sobota 6. června – Kulturní dům Chlum – začátek v 15.00 hodin
Na tuto sobotu připravují v Chlumu dětský den, který bude letos obohacen
o divadelní představení „Červená karkulka.“
Sobota 13. června – hrad Krakovec – Klání o krakovecký meč.
Svazek měst a obcí Rakovnicka pořádá na hradě Krakovci zábavnou
soutěž mezi obcemi a městy rakovnického okresu. Městys Pavlíkov hledá
sedmičlenné družstvo, které by nás v této soutěži reprezentovalo.
Podrobnosti Vám sdělíme na úřadu, kde se zároveň můžete přihlásit.
Sobota 27. června - Dětské odpoledne v areálu MS Pavlíkov.

Velikonoce jsou za dveřmi …
Oslavy Velikonoc mají velice starou tradici, původem ještě z doby
předkřesťanské. Navazovaly pravděpodobně na židovský svátek Pesach
(odtud latinské označení Pascha), jenž byl památkou vysvobození Židů z
egyptského zajetí. Teprve I. nicejský koncil (325) stanovil, že Velikonoce
se budou slavit první neděli po úplňku měsíce po jarní rovnodennosti,
odděleně od židovského svátku. Velikonoce se tak staly pohyblivým
svátkem. Alexandrijský způsob výpočtu data Velikonoc byl nakonec v 6.
století přijat obecně. Takto stanovená neděle velikonoční může být v
rozmezí od 22. března do 25. dubna. První tabulky v českých zemích s
výpočtem Velikonoc sestavil známý pražský hvězdář Jan Kepler.
Jádrem Velikonoc je tedy Velikonoční neděle, oslava Ježíšova vzkříšení.
Od 4. století se stalo zvykem, že věřící se na tento velký svátek
připravovali čtyřicetidenním půstem, tzv. „Postní dobou,“ která začíná
„Popeleční středou.“ Tento den se světí popel z ratolestí (kočiček), jež
byly posvěceny minulého roku na Květnou neděli. Jiné názvy pro tuto
středu jsou černá, škaredá nebo smetná. Také všechny neděle postní doby
byly pojmenovány. První je černá, protože se v tento den odívaly ženy
vzhledem k nastávajícímu půstu do černých šatů. Na Rakovnicku se této
neděli také říkalo „liščí“. Druhá má své jméno podle postního jídla,
nazývaného „pražmo,“ tedy pražná. Pražma jsou upražená obilná zrna
nebo klasy. Třetí neděle je kýchavná, čtvrtá družebná, pátá smrtná. V ten
den vynášeli lidé ze vsi slaměnou smrt, Mařenu. Poslední postní nedělí je
Květná. Hned po Květné neděli začíná „Pašijový týden,“ neboli svatý,
neboli velký. Začíná „Modrým pondělím, někde také „Žlutým“ a
„Šedivým úterkem.“ Tyto dva dny nebyly v lidových zvycích nijak bohaté
a ani z náboženského hlediska nehrály žádnou velkou roli jako dny
následující: „Sazometná středa“, nebo také Škaredá. V tento den se neměl
podle lidové pověry nikdo škaredit, protože by se pak škaredil každou
středu v roce. „Zelený čtvrtek“ byl dnem odpuštění, kdy byli kající se
hříšníci přijímáni zpět do společenství věřících v církvi. Následoval
„Velký pátek,“ který byl připomínkou smrti Ježíše Krista, a proto byl
prožíván ve znamení smutku. Na „Bílou sobotu“ se neslavila mše svatá
ani další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. K těmto
dnům se váže asi nejvíce lidových zvyků, jako např. omývaní rosou,
zametání domu před východem slunce, zvonění paličkou o hmoždíř, jedla

se zelená strava, sil se hrách a len, pekly se Jidáše, mazance, muži a
chlapci pletli pomlázky z vrbového proutí a děvčata zdobila vajíčka atd.
Bílou sobotou skončil také třídenní půst a „Božím hodem velikonočním“
tj. 1. nedělí velikonoční začala opětovná pojídání masa, zábava a další
potěšení, která byla po dobu půstu zapovězena. A konečně přišlo i o tolik
očekávané koledování – velikonoční pondělí. Velikonoční období končí až
po padesáti dnech od Božího hodu velikonočního svatodušními svátky –
letnicemi.
Příjemné prožití velikonočních svátků přeje všem Městys Pavlíkov
***

OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE

Karel Alois Polánek
K. A. Polánek se narodil 4.4.1887 v Ryšíně u Rakovníka. Vedle
učitelského poslání se stal časem nejaktivnějším
vlastivědným pracovníkem v celé oblasti. Jeho
jméno vešlo poprvé ve známost na rakovnickém
gymnáziu, kdy se řediteli ústavu podařilo vypátrat,
kdo je vůdcem tajného studentského kroužku,
který pěstuje „všelijaké politicky nezdravé
disputace, čte v zakázaných knihách, které
pokrokovými nazývá a dokonce prý vydává i
jakýsi časopis.“
V roce 1905 byl jako sedmnáctiletý vyloučen
z rakovnické reálky. Dostudoval v následujícím
roce v Praze na Královských Vinohradech a hned po maturitě vydal pod
názvem „Přehled literatury české – starý věk“ svou první publikaci. Do
školy v rodné obci se vrátil jako „hospitant“ a přitom soukromě studoval
na učitelském ústavu v Praze. V roce 1907 začal učit v Mutějovicích, kde
se zapojil i do práce v Sokole, čtenářské besedě, nebo v ochotnickém
spolku. Jeho školní kabinet se do roku 1912 rozrostl natolik, že jej
přeměnil ve školní muzeum. V roce 1916 zde založil měšťanku, v níž ještě
krátce řediteloval.

V dubnu 1922 byl jmenován okresním školním inspektorem
v Podbořanech a jeho působnost zahrnovala ohromnou oblast od
Přísečnice přes Chomutov, Kadaň, Žatec a Podbořany až po Rakovník a
Žlutice. Ve dvacátých letech zakládal ve všech těchto okresech nové české
školy. Stal se organizátorem rozsáhlé vlastivědné práce a vydáním
„Sborníku podbořanského a žlutického“ zahájil rozsáhlou publikační
činnost.
Jako předseda okrsku Národní jednotky severočeské v Žatci vyhlásil
roku 1925 záměr založit první české muzeum v pohraničí a v roce 1927
svolal ustavující schůzi Českého muzejního spolku. Vyzval ke sběru
exponátů, kterých se do deseti let sešlo 8200 vedle 26000 svazků muzejní
knihovny. Od března 1927 redigoval Muzejní Věstník a jeho druhý ročník
dostal název „Krajem Lučanů,“ který byl vydáván až do roku 1938 a
doprovázela ho celá řada publikací jeho kolegů.
Na podzim 1938 inspektor Polánek opustil Žatec a za okupace působil
na Kladně. Po osvobození vydal drobnou publikaci Lidice, jejichž osud
jím velice otřásl. Na sever se již nevrátil a v Kladně, kde působil jako
správce archivu i zemřel. (25.12.1953)
(Tento článek čerpá z informací Žateckých novin 2007)

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že ordinace lékaře v Pavlíkově bude i nadále
v provozu. Ordinovat zde bude MUDr. Lýdie Ludačková každé pondělí od
14.00 do 16.00 hodin. Vzhledem k ukončení činnosti MUDr. Polívkové by
se občané měli od 1. dubna přeregistrovat k MUDr. Ludačkové nebo k
jinému obvodnímu lékaři.
ÚHRADA DANĚ Z NEMOVITOSTI
Na Úřadě městyse Pavlíkov je fyzickým osobám s trvalým pobytem v obci
Pavlíkov a fyzickým osobám, jejichž nemovitosti se nacházejí na území
obce Pavlíkov v době od 6.dubna do 5.května 2009 k nahlédnutí předpis
na daň z nemovitostí na rok 2009.
Poštovní poukázky bude Finanční úřad Rakovník zasílat poštou
v nejbližších dnech přímo občanům. Splatnost daně z nemovitosti pro rok
2009 je do 1.6.2009.
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