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Výstavba vodovodu Pavtikov - tlt. §tapa
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Zastupitelstvo nritrro jinÉ přijalo tato ustleselrí:

Po Prcljednárrí sclrváliio nainstalovat
zařízení,
Pr,r

eŤo

objelrtu rozlrlecltty znbezpečovací

Projednání sclrválila přijmout iioť;lci tta proiel<t ,,Výstirrlba rrorlovocltt

Pavlíiqilv - Clrltrm lll. lifapa,"

Fo prr:jeclnání sclrváiilo v soulaciu sr* črurqým článkenr stanov, ukončit
členstvíMěstyse Pavlíkov ve §družení obcí milcroregionu l]a]kán. Fllavnínr
clůvcrdem je skr,rtečnost, že se nrěs[ys stal poure přispívajícírr:členetrl
fpříspěvek činí1,00 000,-Kč ročněJ, ale mikroregiott nru rrerriá iiž řadu let co
nr"rbídnoul".

po projedrrání vzaio na věclomí infbrmaci o pctřei]ě vypracovat
noqi ťtzenrní
pián městyse, protože sťávajícíliorrčív roce 2020 a zpracování nového rnťtže
ťrv;lť 4.- 5 let,

§křivaii

s§av pitné vody
§]lmuhCIdobé rrepř.íznivé klimatické podmínky a zásoby pitrré vody.
-

vážení spolrrobčané, vzlrleclem k iiloirlrodobému suciru, clochází k úbyťlrtr
}rlarlirry spodnícir vod. Po více než 30 leteclr provazll olrecního vodoyodu na
sl<řiv;rni clošlc] lelos v láťě }< tottiu, že nrístnízdroj pitnó vocly §y1 prakticky

ecela vyčelpán, Je trlravda, že v letrricl"r měsícíclr bývá vžcly větší spotřelra, ale
cioposuci zásolra pitné vody z nrístnílrazclroje sračila, I(vůli vzniirlá sitrr;rci,
bYlu irutrró tenťo stav crperalivttě ř"ešit, a tak lryla r1o tnistní stuciny navážetia

pitná voda z Rakovníka, celkem bylo postupně ciovezeno 63m3 pitné vody.
irřestilže je již podzim, vrrcly ve stuclně rrepřilrývá a hladina je cca 1 až 1,5nt

pr:cl tlloulrodobým stavern. i]rotct se eibracínt na Vás občarry a chalupář:e, kteř.í

alrecní vodovod využíváte, abyste stále
šetřili a zbytečně s ní neplýtvali,
viastislav Geblrarr

s

pitnou vodou co možná nejvíce

roi ekt,, Revitalízaae Zah rálrs [<éh o r.ybníka''
před několika lety byla v pavlíkově dokončena splašková
kanalizace, Dí\y
této skutečnosti se lýTazné zlepšila kvalita vody, která přitéká dešťovou
kanalizací clo zabránskélro rybníka a zastupitelstvo městyse se začalo
zabývat otázkou revitalizace této vodní nádrže. By}o rozhodnuto, že by
revitalizace měla řešit odstranění sedimentu, zhotovení vypouštěcího
objektu - požeráku, protlačení potrubí o průměru 300mm, které by mělo
zajistit lepšímožnost vypouštěnl náclrže a ťtpravu odtokového koryta,
vzhledem k odlradovaným nákladům, které projek|arrt stanovil na více než
1",4 milionu, se městys snažil na realizaci této akce získat dotaci.
}edinou
nrožností bylo požáclat o dotaci operační program životního prostředí (dále
oPŽP) - jedná se o finančníprostředky EU, Aby bylo možnéo dotaci žádat,
bylo ďeba zadat vypracování projel<tu pro stavební povoleni kteý by
vyhovoval dotačnímpoclmínkárn opžp, kromě jiného se jednalo zejména o
tyto podmínlryl
Nádrž musí být vypuštěna mimo období rozmnožování obojživelníků,tj.
v době od konce července do konce října 2015.
v nádrži budou zaclrována litorální pásma o výměře !5o/o zplochy nádrže
[jedná se plochu mělké vody s rákosím).
IJroveň ostrůvku bude vyqišena maximálně 20cm nad niveletu obvyklé
hladiny vody, svahy ostrťtvku budou plynulé, pozvolné a nebudou nijak
F

opevňovány.

Nádrž nebude používána k intenzivnímu ani polointenzivnímu chovu ryb či
drťrbeže.

Rybí obsádku bude ťvořit lín, perlín, lrrouze§ mřenka a clále je možné
nasadit mladé ročnílrycandáta a štiky. z rybí obsátlqy je vyloučen kapr
obecný,

Revítaliaci je ďeba dokončit do konce října 2015 a 30. listopad 2015 je
posledním termínem, ve kterém lze podat žádost o provedení platby
[tedy
proplacení dotace).
Dalšípodmínlqy se týkají stávajícího i nově vysazovaného rostlinstva a řady

clalšíchménézávažných věcí.

Ve ýběrovém řízerríbyla vybrána firma M-BUILD z Písku, která předložila
nejnižšícenovou nabídku ve výši cca B90 000,-Kč a která vsoučasnédobě
práce na rybníku realizuje. I{ uvedené částce je třeba připočítat náklady na
projektovou dokumentaci, na vypracování žádosti o dotaci, na provedení
rrýběrového řízení, náklady na rozbory sedimentu a dalšídrobné ýdaje
[více než 200 000,-Kč).
Z výše popsarrého je zřejrnó, že dotačnípodmínky jsou stanoveny tak, aby byl
podchycen výsltyt obojživelníků,zaclrováno původnírostlinstvo a nedošlo

k nevhodnému ekologickému a krajinářko-estetickému efektu.
Zdá se, že v Pavlíkově vzniká projekt ponékud jiného rázu, než jsme čekali,

nejedná se jen o opravu návesního rybníka. Díky přísným podmínkám OPŽP
zde vzniká biotop, kde kromě ledňáčka, kteý se zde již v minulosti objevil,
budeme moci pozorovat dalšízajímavé drulry živočiclrůa rostlin.

Miroslav Truxa
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Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místeclr:
]Favlíkov: dvůr trývalólro lZD a v ulici rn olrchodu p. Maš}ra

§&<řivan'i náves

Tytny:

náves

ll{onn,í ch}unnl autolrusová otočka
DoXmí Chlurm: u vlakové zastávX<y

u hlřvaló š}<ony a u kapličky
Do kontejneru nepatří rrebezpečné odpady, železnépředměfi papír, sklo,
piasty a dřevo, Objemné odpady jsorr odpady, které se po vytřídění nevejdou
lR.3ršínl

do popelnice např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla,

lruclryňské linky, drobný stavební odpad.
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i{onec drapáku v Pavjíkově

Posvícenská zábavav I(D Chlum
Pěkná hodinka v I{D Chlum

Dru}rou neděli v říjnu držíposvíceníi v obci Sl<řivaň, bohužei místní
polrostinspí by1o uzavřeno, pro|o se bucle konat jen posezení v sokolormě,
?'0J_OJ0].$ Cestovaielslrý večer od 1"900 hod, fzasedací místnost městyse
7z- iá.á-r"ropy do Santiága de Compostela, aneb pěšky z česl<éreptrbliky
až k oceánu nazápadŠpanělska./
.j_0.
201_5 Larnpiorrový prťrvod, Sraz v parku u kostela v 1700 hod.
27.
/dětem dejte s sebou bateri<y/
2E, '.1_0, 2015 Hallowenská slrow pro děti v parku u I(D od 16
:1_0,

]_1.

2015

Cestovatelslqý večer od

]_900

00

hod,

hocl, f zasedací místnost městyse/

Trek v Peru,
29.xn.

20-tr5 Aclvent v parku u kostela. Aclventní koncert, vánočnítrh,

slavnostní rozsvícenívárročního stromu - začátek ve 1300 hod.
29. t'j", - 3X" ].2, 20:!"5 Výstava bet]émů v Galerii Anderle

lL,!2J§15

Mikulášská dětská diskotéka od 143a hod. /Bára

a

JiÝí

Ladrovi/- kulturní dťrm Pavlíkov
3,n.12, 2015 - Silvestrovský olrriostroj, přípitek clo novÓlro roku, zaČátek
v t700 lrod. /parl< tr kostela/
30.0],.

20]"6 í(lub žen poŤádá ples, Firaje Kastelán, /kulturní dům

Paviíkov/
U.§?._Z,a

xÉSportovní karneval

-

lrraje Ideal Banci

V3fstava - Zasťatremý čas

Ve vestibultt městyse Pavlíkov můžeteshlédnout výstavu fotografií. Autorem
je Luboš Abrahárn. Výstava potrvá do konce října 2015.
otevřeno ponděIí až pátek B00 - 1600 hod.

'iL'\IoťIVa Gt![na
,,Tvoření a čtenípro clěti" v lcnihovně pokračuje 29,
od

1700

hod.

]"0,

a 24,

1,1,,

201,5 vždy

}ak žile Galerie Anderle
0d června 2014 ,tedy od slavnostnílro otevření galerie ,do konce srpna 2015
přivítala galerie 2 504 návštěvníků,Návštěvu galerie si r-renechaji ujít ani
zahraničníturisté. Mezi hosty byli návštěvníci z Mexika, UsA, Slovenska a
Belgie. Akcí pořádaných v galerii se zúčastnilovelké množstvílidí. při každé

akci je kapacita galerie plně vyčerpána,

A co se v galerii dělo

x,6.20t4

Slavnostní otevření galerie přilákalo doslova dav lidí,

2a.6,2aI4
5.7 ,20t4,

24,

?

-

I{řest knihy }. Krška a setkání významných hostů při

-

9.20L4

B,11,,2014

Svatba

-

11, -1,2,2014 16 .12.2014 15. 11. 2014

odhalení sochy, Mezi hosty byl i TlrDr. David Tonzar
biskup Církve československé husitské. Při této
příležitosti byly vystaveny písemnosti z cloby |ana Husa
rýkajícíse našeho regionu
I{orrcert Vášeri baroka lplrrě obsazello/

Vítání občánků
Setkání se třemi čes\ímilrlavami -/plně obsazeno/
Výstava betlérnů
Veřejné setkání s představiteli kraje a hostťr u příležitosti

otevření cyklostezlqy,

2.5.2015
23.5.2aL5

Po slavnostním oteťenírozhledny následovala v galerii
beseda s liřím Anderlem.

-

-

vítáníobčánků

I-{áš §/p

/na dárek, nebo jen tak pro potěšení/
v galerii je možnézakoupit knihy, které potěší hlavně pavlíkovské rodátqy
nebo ty, kteří zde mají své kořeny, Lze také zakoupit stolní kalendář, knihu á
pohlednice s tématem rozhledny,

Návrat do minulosti.,,.

ř{avárie před 50ti leqy
V roce 1"965 při cestě na okresní spartakiádu,,do Dobříše jeli tankisté ze

ža1ce v kolonŮ asi ].5 náklaďáků V-3Š po trase Žatec - Rakovník - Pavlíkov -

Dobříš,
jediný voják
|eden náklad'ák v Favlíkově havaroval. Těžce byl zraněn

_

vojítl

Bibiš ze Slovenska. Na konci kolony jela armádní sanitka T - B05 a ta

odvážela zraněnélro do rakovníckénemocnice, Bohužel při cestě zemřel,
zaznamena] a vyfotograťoval Pavel PoIák
jste byli mezi přihlížejícímia poznáváte
Nebo
Vzpomínáte na tuto rrclálost?
se na fotografii?

vzpomínka na Skřivaň

- otištěno se souhlasem

autora

Dobrodružství na Skřivaňském potoce

Išaždýrok jsme jezdívali s bratrem |irkou na prázdniny k dědovi a
babičce na skřivaň, Tady končísilnice, tady je konec světa, dál jsou už jen
křivoklátské lesy a v nich hluboké údolískřivaňsltého potoka. Na potoce pod
vsí je l{ohoutův mlýn a ještě dnes je možnévysledovat nálron na mlýnské
kolo, které si z dětství pamatuji, ale už tenkrát bylo před zřícením. ve
dveřích mlýna stával starý pan l{ohout a byl posledním z mlynářů, vždyc}ry
měl bílou košili a černou vestu, DáI zabrodem a velkou skalkou je údolí
nejužšía tady je l(učerovic lrájovna, Hajný kučera byl zvláštní čiověk, znal
všechny lidi ze skřivaně, všetat i Tyter - snad proto, že kolem jeho hájovrry
tekla teď už smíšená voda zpotoků těchto vsí. občas jezdil na motorce na
nákup do l{řivoklátu nebo do Rakovníka, Ať bylo léto nebo zima, vžďyc§
měI na sobě těžký lesácký hubertus, gumáky a na zádeclr velký ruksak. Na
potoce mu nic neušlo. věděl o každém,kdo procházel kolem hájovny a lrned
zjišťoval, kam jde a co nese, u hájovny se pásla jejich kráva a drůběžzabíhala
daleko do lesa, Dál je na potoce Gypsárna, kdysi prý se tady pálil sádrovec na
sádru - tedy gyps, ale kdo ví, pak je už jen rr,ýletní hospoda Rozvědčík.ze
Skřivaně je to sem půldruhéhodiny pěšky,
Do údolíke kohoutovi se dá sejít buď z návsi kolem statku a cestou dolů a na
potok, nebo přes Maršormu a sirou po rlzlqých ltlikatých cestičkách pod
valachov a pak po Tyterském potoce. Tudy je to o něco dál, ale všude kolem
je les a čerstqf lesní vzduch, a tak cesta k Berounce, kam jsme se chodívali
někdy s kamarády vykoupat, byla přinejmenším příjemná. Po cestě jsme
vídali spousty krásných rostlin a zwtat, Na stráni naproti valachovu rostou
štíhléjalovce, Tady v údolíjsem poprvó viděl nádhernou a troclru tajemnou
užovku hladkou, mloka, hnízdo střízlíkaa spousty ptáků, které jsem předtím
neznal. Nad potokem proletěl často ledňáček a navečer létal nad údolímuýr.
za největšízážitekale přesto dodnes považuji, jak jsem pozoroval na hnízdě
lelka. Je to jeden z nejtajemnějších ptáků u nás, viděl jsem ho tady dvakrát a
pak už nikdy nikde jinde, Na květy přilétalo mnoho různélrohmyzu hlavrrě
blanokřídlého, ale i motýlů a brouků. Nejkrásnější z nich byli snad krasci,
pestrokrovečníci a zlatěnlry. Často jsme tady našli v trávě i nočníhomo!ýla krasavce přástevníka medvědího. Takhle mažná vypadá ráj, Několikrát se
vnás probudila klukům vrozená lovecká vášeň, a tak jsme chodili na potok
pytlačit pstruhy. věděli jsme , že je to zakázané, ale koneckonců - zakázané
ovoce chuťná nejvíc. znali jsrne celý potok až k Berounce, věděli jsme o všech
tůních,kde byli pstruzi ,,mackové", Bra}i jsme si s sebou pytlačku s vlascem

namotaným na dřívku, nebo isme šli chytat do ruky do kořenů starých vrb a
o1ší. Nejdobrodružnějšíbyl ale lov do oka. Byl to snad vynáIez skřivaňských
kluků, a i dnes si vzpomínám, jak jsme se při lovtr schovávali ve vrbičkách,
aby nás porybný neclrytil a kolik macatejch pstruhů jsme tenkrát nachytali,
Nejkrásnější tůň je kousek za l{ohoutem. Není velká, ale je dost hluboká, Nad
zpevněným břehem stojí stará trojkmerrná olše. }ejí silné kořeny sahají až
dolů do vody a slabými červenými kořínky se z,avrtávají do clna tůně, Tady se
dalo chytat všemi způsoby. Byli jsme tŤi, iá, brácha }irka a kamarácl |arda"
Vylezli jsme si na kořeny a mezi kmeny. Za zády rostlo jen vrbové mlází a
dolů bylo viclět pod stínem koruny až na dno a pstruzi už okukovali naše
nahozené návnady, Mluvili jsme jen potichu, aby nás pstruzi a nedej bože

i

porybrrý neslyšeli, ,, Tak co, kluci, berou, berou?" slyšímehlas za
,Lůně, jinudy se utéct
sebou. ,,Porybnej!" vykřikl Jirka a už jsme slrákali do
nedalo. Stál v mlází, asi tři krolqy za o|š1, byl vidět jerr od pasu nalroru. Asi
třicetiletý proplešlý chlapík s velkým širokým nosem. Do konce života na nej
nezapomenu, i dnes ho vidím jako tenkrát. Utíkali jsme, co nám nohy stačily,
,,Co když nás dožene, co když si nás nadběhne kolem náhonu, co když má
psa?" honilo se nám hlavou. Až u Kohouta jsme se odvážili otočit, nikdo ale

snad

za námi neutíkal, Jestli ale má psa, tak má dost času, pes nás naide a pak nás
zavřou, určitě nás chytne, usoudili jsme. Utíkali jsme tedy dál ke Skřivani.
Jarda v běhu zakřičell ,,I{Iavně, aby nepoznal odkud jsme." Odbočili jsme tedy
do údolíTyterskélro potoka a dokonce jsme se brodili i potokem, aby pes
ztratil stopu, jak jsme to znali z jednoho filmu. Až pod Valachovem jsme se na
chvíli zastavili, Měli jsme za sebou dva kilometry. Srclce tlouklo jako ještě
nikdy, plíce jen vyplivnout. Po chvíli jsme už ale pomalu stoupali po
klikalfch hadích pěšinkách do stráně, Cesta byla snad nekonečná. Nahoře
v Siré jsme se pro jistotu znova ohlídli, ale nikdo rrikde. Už jsme viděIi
několik skřivaňských stavení. V Siré jsme nasbírali pár borováků, křemenáčů
a babek. Babička se spokojila se 1ží,že dnes ryby rrebraly, tak jsme aspoň
houby donesli, Do konce prázdnin zbýval asi týden a my jsme se už na potok
neodvážili, Po prázdnirrách jsem šeI do učení,bylo mě 1-4 let a psal se rok
]"95B. Na Skřivaň jsme už nejezdili tak často a mě všechna ta krása z ťtdolí
chyběla víc a víc a už jsem věděl, že je to ten nejkrásnější potok a údolíco
znám. Dva roky jsem byl na vojně, děda i babička zemřeli. Ikátce po vojně
jsem se vypravil na kole do svého rldolí znovu, Na potoce se mně teď zdáIo,
že je všechno menšíi l(ohoutův mllýn, Ne, ne, nezměnilo se nic, ale já jsem

vyrostl a také jsem tady dlouho nebyl. U našípytlácké tůně jsem si znovu
vybavil porybného, jak stojí ve vrbičkáclr, poznával jsem tůně, kde jsme

chytali do oka a kde zase vkořenech do ruky, projel jsem kolem
kučerovic
!ájovny, ko]em Gypsárny k Rozvědčíkua přei Křivoklát domťr do Rakovrríka,
Do_ svého rídolíjsem se gak vracel pravidelně každý rok
alespoň jednou,
v devadesátém roce projíždímzase svým ťrdolímjako mnohomat pieatim.
zastavuji se u našítůně, plavou tu pstrllzi mackovélako tenlrrát.
Mimoděk se
podívám do mlází, lríeréuž dávno m|ázím není a porybný by už
dnes nebyl
vidět, |du se podívat na místo, kde tenkrát hnízdij leiek á ťa.
1u.* poprue

viděl ledňáčka, vracím se pak domů ocl Rozvědčlka anááou
V Iffivoklátě na mě volá kamarád, jestli jedu z Luhu pod Branovem,

jsem

,,

ffasou.
Nejedu

byl
na potoce pod Skřivaní." Dozvídám ," iI", že dnes je v Luhu
vzpomínková akce k L7. vyročírlmrtí spisovatele oty. pavla, vracím se tedy
zpět pod Nezabudice, zamykám kolo na levém nreiru k vrbě, skáčrr jakó
po_slední do pramice a převozník nás převáží na druhý břeh,
Nikdy jsem iady
ještě nebyl, |sou tady
pivem, pečou se klobásy, kapela rýhrává,
Ť.t"'ly
l
}-e
tady moc, až příIiš moc lidi někteří mají bílékošile a krávaty. Necítim se taáy
dobře, mám kecky a propocené triko, }du se tedy podívai do pamětní
síně
spjsovatele oty pavla vpřevoznickém stavení, vlevo ve světnici si několik
lidí prohlížíspousty .fotografií a památných věcí. z velkého porŤétu
uprostřed se na mě díva proplešný muž s velkým širolcým nosem. Roiklepala
se mně kolena, na celóm těle naskočila husí kůžea ituaeny pot stékai po
zád,ech.vždyť to je přece ten porybný, za chvílijdu na klobásu a pivo, Tak
tedy spisovatel ota pavel to tenkrát by|, žádný poiybný. Ted'už jsou mně
fuk

ty bílékošile a kravaty, vím svoje. Tenkrái ]estc neuyí ota
spisovatelem.

pavel
Svoje ži_votli povídlry nosil ještě dlouho ve své áuši a začal je
psát až mnohem později. vím už ale,že malého pstrulra pro paní Fraňkovou Rozvědčíkovou tenkrát jako chlapec chytil vrrašítůni a býla to i jeho tůň,
poznal jsem ji vjeho povídce, vjiné povídce se spisovatel óta pavei svěřuje,
že kdyby mu to žena dovolila, řekl by synovi, abý se stal pyllákem, Možná
si

vzpomněl
v

při psaní těchto řádků na tři

osmapadesátém'

vystrašená klulry, tenkrát
pavel polák

Zffiquxefiae nCIvy škonnrl ťŇ 2CIt5/2CIt6
Yážení přátelé,

letošníprázdniny jsou již v našich vzpomínkáclr, Byly obzvláště krásné,
klidné a plné slunce. všichni jsme určitě načerpali mnoho sil, které společně
využijeme k radostnému plnění norných cílůa úkolů.
Ano, přivítejme společně nový školnírokZOLŤ/201"6, který neodmyslitelně
patří k pavlíkovskémuživotu odzářl až do června každéhoroku,
Bývá vždy ro]< co rok stejným rokem, ale přesto jiným, Do školy pŤicházejí
totiž nové děti, noví žáčci.|sou to noví předškoláčci a prvňáčci, Uskutečňuje
se jim vellrý sen, prntí vstup do školy,
Všechny nás čeká zajímavá vIuka v hezkém prostředi jsou připraveny
tradičně zajlmavé aktivity, které zpestřttjibéžný školníživot nás všeclr.
Jsrne rádi, že celý systém vzdélávání na našíškole je již dlouhou řadu let
stabilizován a nemusíme jej organizačně do dnešního dne měnit.

Naše škola je Ťadičně organizačně členěna na mateřskou školu základní

školu školnídružinu a školníjídelnu. Tyto čtyři složlty spolu ťrzce
spolupracují a naplňují společrrý zámér - být dobrou školou, ve které se

všichni cítíspokojeně

a radostně,

Vmateřské škole se děti vzdělávají ve dvou třídách, jsou rozděleny na starší
a nrladšíděti.

Vzákladní škole jsou
samostatný.

tři třídy spěti

ročníl<y,vždy je jeden ročník

Vzdělávání ve škole je obohaceno o jedno oddělení školní družiny, kde žáci
tráví čas mezi výukou a odjezdem domů, Družina je velmi dobře vybavena,
takže děti mají možnost se aktivně realizovat.

Škohíkuchyně se stará o chutnou, domácí stravu. Strava je vyr"áběna clenně,
paní kuchařlly se snažío to, aby byly spokojeny všechny děti a každý si přišei
svými chuťovými pohárky na své,

Nesmím zapomenout téžnapráci provozních zaměstnanců, kteří se §tarají o
čistotu, pořádek a funkčnost celé budovy, Je kvalitní a bezproblémová,
|e třeba také vyzdvihnout našeho zřizovatele, pod

nímžcelré zaŤízenífunguje.
Jelro zájem o školu a podpora jsou příldadné.Bezjeho pomoci by staronová
budova jak zvenku, tak

i zevnitř

chřadla. Ikždoročníopravy a ťtpravy ve

škole většíhocharakteru a finančnídotace, jimiž postupně v jednotliqých
etapáclr provádíme modernizaci budovy jsou nesmírně důiežité.
0 pravidelnou údržbušlcolnízahrady a prostor kolem budovy se stará místní
vHč, proto mohou na školnízahraďé ai okolí školy děti raáostně pobíhat a
skotačit.

l{šem, kteří mají se školou něco společného,přeji radostný vstup do nového
školního roku, ať se jim s námi co nejlépe spolupracuje a ve škoie co nejvíce

líbí.

Rodičůmpřeji samozt'ejmě bezproblémovou spolupráci

zaměstnanci školy.

se

všemi

Mgr. Petr Šiler, ředitel školy

,n'a.n<

to chodí o prázdrrinác}r,

",.,.Ié,Ťy

se máš, ty máš prázdniny.,,'',

slýchám skoro každéléto a marně vysvětluji, že prázdniny mají děti, já
čerpám ,,jenom" dovolenou jako každý jiný člověk.
|ako každý jiný člověk si
ale nemůžu vybrat dovolenou, kdy se mi zachce, ale většinovou část si
musím vybrat během hlavních školníchprázdnin, Jsem totiž učitelka. učitel
nemá dovolenou jenom na zotavenou, ale také ,na to, aby molrl ve škole
vystěhovat nábytek pro zednické opravy, potom nábytek přesunout clo
druhé třídy, čekat na instalatér4 kte4ý má přijít vrlterý ve ]-2 hodin, ale
přijde ve střeclu v 8 hodin, dohonit malíře, který vám v únoru slíbil, že školu
irymaluje v červenci, ale ejlrle, teď nemá čas.(,,Mám ten nábytek nastěhovat
zpátlry?")oběhnete truhláře, podlaháře a podobné šikuly, které přemluvíte,
aby Vám ve škole (pokud možno zama|ý penízJ udělali to či ono.
Během prázdnin se ve škole svítí,protože s pomocí rodiny, přátel, kamarádů
a kolegů večer stěhujete, uklízíte,sázíte, natíráte, lepíte, zkrátka vylepšujete,
co se dá. Posledního srpna už Yámzbý,vájen málo sil a přáli byste
si alespoň
lfden volna, A]e ráno přijdou děti a všechno musí být perťektní. A protože

jste učitel, děláte to rád!

I{dyž jdete už jenom překontrolovat výsledek vašelro snaženíotevřete
školnívclrod a spláchne vás malá vlna tsunami. Maličká díra v hadičce na wc
vykonala své. ,,prosím, ať voda není tam, kcle jsme před týdnem vymalovali

a

vČera PoloŽi]i nové kobercel" Děl<Lrji l,ítrrto všem zattrňstnancíitlr úiar_iii
ttlěstYse Pavlíl<ov,l/Hť'l provoznítrr zantěsl_nancůtrr, ř*: ntó irettcclt;,rij
sí-l}1lot,lltiLl stát Po kcrtrríky ve voclě a ihntrl ponto}tli zrrrírtlit lriisie,l1l!,
pacltalló te]<oucí voclou.
Lelos jstrre běhenl prázdtrin oclveclli opravclu vell<Ý krrs práce. Dět,i
ira

trli:.:

orlrrrěrliiY svýn.l ,,|ééé,trry nr/rnre l,}ovotl šlioll<tr" a trry
istrre lrneci zirpoirtrri:li
u;r to, liolil< si} nás to stálo,

Chtěla bYclr prlclěl<ovat. všettl, kteří tt;ilrt 1:onrohli - pill,}u j. §cblt;rr|rlvi

;,i;

1rt'itilovtrí víl<errrl ve Šltolce, panr-r ŠÍpkovi,íjt,tlrě 1"ratta Tcttrtás'l<a, 1ranrt Z;itlt;t"ttt t
a e]alŠÍnr,liteř'Í ve prospěclr clětí nelitovali obětovaL vIastní voltro, Výslr:ilitciil
je ullt,avrlu pěkné, čisLó, riové a llocicrtrí prosti.cr,ií pro
clět,i,

Děti letos Čeltá i nový vzclělávací plograln a věi,ínl, žtr t,ol< s |tarnaritclv lrtrclr.
opr,;tvcli_t příjernr-rý. My dospěiáci riž se lra všeclrtty i,ěšírrre
Tacly jc nralá ocilutrtávka tolto, co jsme pi-es pr.ázdnirry zvlárclli,
,
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Zpravoďaj Měslltse Pautíkevie.nr§ťstrorrán Mi§l§teť§wem
kul*tyt ČR ad Bv.
t. utc Ča E t738L Vyďat Městys Pau§kay ďne &6. í0. 2Bl§
§a-Zpravadaie

přispě}i: Miroslav F§nelt Mirpslav ??uxa, Zďeaa Skpupá,
á}ena §vobodauá,
v]astislav Gebhart, Mthal §arllagr ?exť neprošel jazyklvu úpravau. pakuď
se chcete padflet na uydávéní tohot* zpravaďajq popř. ulošit svůipříspěvel1

spojte

§a s p. LibušÍlWacákavau

Jima#|rc(dee\jrrum,Ca

{ťel.?j761?ilg} nebo

maiJ:

