PAVLÍKOVSKÁ
RADNICE
Informační list městyse Pavlíkov 2/2022

DĚTSKÝ DEN NA HŮRCE
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Z JEDNÁNÍ ZASUPITELSTVA
Dne 30.3.2022 zastupitelstvo na svém jednání
- schválilo pachtovní smlouvy na části pozemků p.č. 68/1 a p.č. 648 o celkové
výměře 128 m2 v k.ú. Skřivaň
- schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístnění stavby na pozemku p.č.2524/4 v k. ú. Pavlíkov se společností
ČEZ Distribuce a.s.
- schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístnění stavby na pozemcích p.č. 261 a 286/73 v k. ú. Pavlíkov se
společností ČEZ Distribuce a.s.
- schválilo zhotovitele stavby I. a II. etapy „Obnova komunikace – panelová
cesta v Pavlíkově“ společnost EKOSTAVBY Louny s r.o., IČ 10442481,
Václava Majera 573, 440 01 Louny, za cenu díla 8 187 800,- Kč bez DPH
- schválilo prodej nepotřebného majetku městyse, sněhové frézy SF 1330
YETTY
- schválilo prodej nepotřebného majetku městyse, vozidla Fabia SPZ 6S8
9760
- podpořilo petici proti vzniku Národního parku Křivoklátsko
- schválilo rámcovou smlouvu na poplatky autorských děl Ochrannému
svazu autorskému (OSA) se Sdružením místních samospráv ČR
- vzalo na vědomí možnost ubytování Ukrajinských občanů po opravě
prostor objektu č.p. 100 v Pavlíkově
- schválilo vypsat zadávací řízení na rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ
Pavlíkov
Dne 27.4.2022 zastupitelstvo na svém jednání
- schválilo projekt společnosti Projekt spol. s r.o. IČO 07071353, Slaný na
odvodnění lokality u vepřína
- schválilo účetní závěrku Městyse Pavlíkov za rok 2021
- schválilo závěrečný účet Městyse Pavlíkov za rok 2021
- schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístnění stavby na pozemku p.č.651/1 v k. ú. Chlum se společností ČEZ
Distribuce a.s.
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- schválilo zhotovitele stavby na rekonstrukci kuchyně v ZŠ Pavlíkov
společnost TOVA stavby spol. s r.o., IČ 04073592, Brant 47, Hostokryje, 270
35 Senomaty za cenu 1 569 149,- Kč bez DPH.
Dne 25.5.2022 zastupitelstvo na svém jednání
- schválilo pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 286/59 o výměře 531
m2v k.ú. Pavlíkov
- schválilo smlouvu o připojení odběrného místa elektrického zařízení
k distribuční soustavě, přístavba VHČ na pozemku p.č. 43 v k.ú. Pavlíkov se
společností ČEZ Distribuce a.s.
- schválilo vypsat zadávací řízení na opravu gabionové stěny na části
pozemků p. č. 609/1, 5/1, 5/2 a 5/3 v k.ú. Skřivaň
- schválilo dodatek č. 20 ke smlouvě o odvozu a zneškodnění komunálního
odpadu a změny cen u dopravních úkonů (palivový příplatek) se společností
Marius Pedersen a.s.
- schválilo vložení finanční rezervy Městyse Pavlíkov na vkladový účet České
spořitelny a.s.
- schválilo vypsat zadávací řízení na opravu střechy nad klubovnou SK
Pavlíkov č.p. 212 v Pavlíkově
Uskutečněné akce
26. března – taneční zábava s Karaoke-Špinarová Revival, začátek 19 hodin
v KD Pavlíkov
9. dubna – Velikonoční výstava v prostorách městyse
5. června – Pavlíkovská plácaná
5. června – Pavlíkovská pouť
11. června – Dětský den
Připravované akce
18. září – Posvícení v Pavlíkově-taneční zábava v KD Pavlíkov
19. září – Pěkná hodinka v KD Pavlíkov-průvod obcí po kterém následuje
taneční zábava
20. září – Sousedská
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DOTACE
Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci
na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový
Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno
používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz
zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové
ekologické zdroje vytápění.
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo
senioři, mohou na výměnu kotle dostat výhodnou dotaci, která představuje
95 % způsobilých výdajů. O dotace je možné žádat pouze elektronicky.
Příjem žádostí ve středních Čechách bude evidovat Středočeský kraj.
Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti
v elektronické podobě bude od 6. 6. 2022 od 10:00 hod. Posledním dnem,
kdy je možné o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.
Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě, na
adrese Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5
najdete příslušné pracovníky v kancelářích číslo 0067 a 0066. Můžete přijít
bez ohlášení, v konzultační místnosti s počítačem je možné ukázat všechny
podrobnosti elektronické žádosti o kotlíkovou dotaci. „Protože však
budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele žádost vyplnit ani ji
nemůžeme finalizovat na úředním počítači. To by mohlo být bráno jako
netransparentní a ovlivňující proces přidělování dotace. Žádost je
jednoduchá a opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje
Ondřej Nauš z Odboru řízení dotačních projektů Krajského úřadu.
Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví nemovitosti
ve Středočeském kraji, v které žadatel trvale pobývá, a která je nebo byla
vytápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy (plynových kotlů se
tedy žádost netýká).
Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten žadatel, jehož
průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170
900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také všichni další členové domácnosti) ve
starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny
žadatele je dotační titul Nová zelená úsporám.
4

Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % doložených uznatelných
výdajů, a to maximálně do výše 180 tis. Kč, když jste si pořídili tepelné
čerpadlo, resp. 130 tis. Kč kotel na biomasu, 100 tis. Kč-plynový kondenzační
kotel (pokud jste si ho aspoň závazně objednali do 30. 4. 2022)
Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto otázky:
•
Mám počítač s připojením k internetu a emailovou adresu? Žádost
se bude podávat elektronicky. Email může být i rodinného příslušníka nebo
zprostředkující firmy.
•
Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. 1. 2021? To je datum
uznatelnosti výdajů.
•
Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého
kotle a revizní zprávu? Jsou to povinné přílohy k žádosti.
Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991 nebo svůj
dotaz napište na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Aktuality Spolku žen Pavlíkov
Během března jsme měli dvě akce – Soutěž o nej…pavlíkovskou bábovku
a Karaoke večer s kapelou Špinarová revival. O soutěži Bábovek jsem se
zmínila již minule, ale na Karaoke jsme se teprve na jaře těšili. Dopadlo to
myslím výborně. Ti, co zavítali do KD Pavlíkov, nelitovali, zatančili si, zazpívali
si a užili si pěkný jarní večer.
V dubnu jsme pořádali jarní Velikonoční výstavu. Tradiční velikonoční
pochoutky a dekorace s tvořením pro děti se uskutečnilo v prostorách
Městyse Pavlíkov. Tímto děkujeme všem, kteří nás nejen podpořili
návštěvou, ale také si zakoupili nějaké ty nové dekorace, netradiční i tradiční
dobroty. Děti si mohly vyzkoušet voskovou techniku zdobení vajíček, vrtání
vajíček nebo dekorovat velikonočního beránka technikou quiling – což jsou
proužky papíru stočené do ruličky. Děti tyto aktivity velmi bavily a užily si
pěkné odpoledne.
V květnu jsme uspořádali přednášku pro veřejnost se skvělou odbornicí
v oblasti zemědělství, zahradničení, ovocnářství a všeho kolem rostlinek
a zahrádky. Potěšila nás i hojná účast. Je vidět, že problematika péče
o zahradu nás ve vesničce Pavlíkov zajímá. Každý si rád obdělává svůj kousek
půdy a občas s něčím úspěšně či neúspěšně bojuje. Povídání bylo přínosné,
praktické, zodpovězeno bylo mnoho dotazů.
V květnu jsme také navštívili nevšední koncert slovenského hudebního tria
Gioia v divadle Karlín. Mezi hosty byl Bohuš Matuš a Ivana Jirešová. Zazněli
melodie známé z populární hudby, muzikálů i operní kusy. Večer se líbil,
bohužel kapacita nebyla obsazena. |Příště budeme postupovat
s objednávkami jinak.
V měsíci červnu, konkrétně 11. 6. 2022, se konal dětský den na Hůrce. Bylo
pro děti připraveno 10 stanovišť, počasí nám tentokrát přálo až moc. Celkem
startem prošlo přes 150 dětí. Mohly se bát v pekle, pozdravit krále
a královnu nebo se seznámit s hodnými čarodějnicemi. U slepičky se učily
počítat, pomáhali tahat řepu nebo nešikům Patovi a Matovi skládat puzzle
a hledat dvojice pexesa. S námořníky se vydaly na dalekou plavbu, u lesních
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víl se skřítky házely na cíl. U kuchařek se učily zásady zdravé výživy a s hasiči
pod dohledem mířily na růže a vystřelily si je na památku. Na závěr
u myslivny je čekal program s tancem a soutěžemi. Naplnily si bříška
limonádou, párkem v rohlíku nebo gulášem od mistra myslivce. Děkuji všem
za účast, sponzorům a Městysu Pavlíkov za finanční podporu a snad za rok
znovu na Hůrce.
Myslím, že nyní si zasloužíme trochu odpočinku, ale už teď jsme v přípravách
další akci „Konec prázdnin“, která proběhne 20. srpna 2022. Další se chystá
posvícení-pěkná a Halloweenská party (22. 10.). Na závěr podzimu budeme
spolupořádat Rockový koncert kapel v KD Pavlíkov, termín 29. 10. 2022.
Během podzimu se budou konat spolkové večery a možná nějaké
přednášky, ale o tom více asi příště nebo z našich plakátů nebo nástěnky
Městyse Pavlíkov.
Děkujeme za podporu na všech akcích a přejeme vám krásné léto a pevné
zdraví.
Za Spolek žen Pavlíkov Mgr. Jana Sýkorová
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Oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Skřivaň

V sobotu 21. května 2022 na hřišti u sokolovny uspořádal sbor dobrovolných
hasičů Skřivaň oslavu 130. výročí založení sboru. Vzpomenuli na již zesnulé
členy a uctili jejich památku na místním hřbitově, květinu položili i u
pomníku padlých hrdinů. Poté starosta sboru Ing. Vlastislav Gebhart pronesl
slavnostní řeč a společně s Bronislavem Vávrou ocenili dlouholeté členy
věcným darem. K přítomným promluvil i starosta městyse Pavlíkov Miroslav
Macák a ocenil dobrou práci členů SDH. Za sportovní družstvo sboru
promluvil Jiří Vlček, řeč byla o úspěších a plánech tohoto družstva mladých
hasičů. SDH Pavlíkov přivezlo na skřivaňské hřiště ukázat hasičskou
techniku, prohlídka strojů nadchla především děti, mladí hasiči předvedli
sestavenou závodní základnu a děti si vyzkoušely, jaké to je stříkat
proudnicí. Celé odpoledne byla zajištěna hudba a občerstvení, kterého se
ujali mladí hasiči, výtěžek z akce byl určen pro činnost sportovního družstva.

9

V sobotu 9.7.2022 nás přijďte podpořit při závodech v požárním sportu do
Pavlíkova na fotbalové hřiště!
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Čarodějnice
30. dubna, po covidových letech se i na Skřivani sešli občané při pálení
čarodějnic, u rybníka ve Skřivani se postavení hranice, výroby čarodějnice,
zajištění špekáčků a nápojů chopili mladí hasiči a k všeobecné spokojenosti
si všichni jarní večer užili.
Jiří Vlček

Kašpárek a drak 16.7. v Ročově
1.ročník amatérského divadelního festivalu v
ročovském klášteře, kterého se zúčastní i náš
spolek Kašpar z Chlumu. Srdečně zve principál
Miroslav Aksamit
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Nepořádek u sběrných míst v obci.
Prosíme občany, aby sami hleděli na udržování pořádku u sběrných míst.
Svozová firma vytříděný odpad sváží pouze v určené dny. Pokud je nádoba
plná, odložením odpadu mimo ni na zem, čistotu prostředí nevylepšíte.
Jestliže je odpad v tašce či krabici, s velkou pravděpodobností se brzy
rozletí, zmokne, obal se potrhá a zbytky smetí jsou všude po okolí sběrných
míst. Sami se zamyslete, zda odpad, který se už do nádoby nevejde, můžete
ještě několik málo dní schovat doma a vhodit až do prázdné popelnice.
Krabice z papíru jdou bez větší námahy rozložit nebo sešlapat. Do
kontejneru se takových „papírových placek“ vejde opravdu moc! Odpad ve
formě plastových lahví, doma sešlápněte a nebudete potom kontejnery
plnit vzduchem v PET lahvích, ale opravdu plastovým odpadem. Je to jen pár
drobností, které zpříjemní pohled na okolí VŠEM. Pokud svozová firma u Vás
v obci odpad nesváží dle dohody, neváhejte zavolat na úřad městyse, rádi
firmě připomínky předáme.

Svoz papíru probíhá každé pondělí.
Svoz plastů, kovů a nápojových obalů je každou středu.
Kovy, lze vhodit do nádoby na plasty, třídící linka si s tím poradí.
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Myslíte si, že takové boty a oblečení bude ještě někdo jiný chtít nosit?
Textil je svážen na vyzvání, svozová
firma musí naplánovat trasu a potom
odpad vyzvedne – toto trvá i 14 dnů.

Sklo je sváženo 1x za měsíc – třetí
pátek v měsíci.
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Naše škola
Projekt Recyklohraní – přiblížení veřejnosti
Již od roku 2009 jsme v tomto projektu registrováni a myslím, že stále každý
rok umíme žákům předávat nejnovější poznatky a jsme v tom úspěšní.
V minulých letech jsme pro školu získávali body za sběr vyřazených
elektrozařízení, baterií a také plnění připravovaných úkolů. Každý rok jsme
si za nasbírané body mohli vybrat z katalogu a rozšířit pomůcky ve škole,
získat nové tituly do knihovny apod. To bohužel vloni skončilo a zavedli nový
systém celoroční hry.
Co tento systém obnáší? Má dvě části – sběr elektra a baterií a plnění úkolů
zaměřených na ekologii, šetření energií a ochraně životního prostředí.
Za tento rok jsme odevzdali 100 kg baterií a 220 kg elektrozařízení. Tímto
děkuji nejen žákům, kteří nosí, ale i vám rodičům a široké veřejnosti, kteří
nám také nosíte vybité baterie a malé spotřebiče z domácností. Nesmíme
již brát velké spotřebiče, pro představu říkáme žákům nic většího než
mikrovlnná trouba nebo stolní tiskárna.
Během roku nám připravovali nejrůznější úkoly, z osmi připravených jsme
jich splnili sedm. Všechny úkoly plnili žáci 3. a 5. ročníku. Podíleli se všichni
žáci, kteří byli ve škole, občas pomáhali i jiní žáci v rámci školní družiny.
V rámci úkolů jsme se s žáky učili počítat vodní stopu, dále jsme pátrali, jak
se k nám voda dostává – vodovodní síť obce, a kam voda z domácností
putuje – kanalizační systém obce. Hráli jsme ekologickou hru Šipkovaná.
Další hrou byly Závody naruby, kde se body získávaly tím, kdo nejdéle
zůstane ve hře. Vymýšleli jsme reklamu na téma „Jak být k vodě šetrní“.
Sledovali jsme vodu v naší sklenici – kde všude voda nejdříve putuje, než ji
máme ve své sklenici. Posledním úkolem jsme pomohli našemu okolí a
zúčastnili jsme se akce „Ukliďme si Česko“. Uklízeli jsme trasu od školy, přes
Panelku směr na Hůrku, okolí hřbitova, a zpět ke škole uličkou. Děkuji všem
žákům za úklid přírody a dospělým a úklid pytlů s nepořádkem.
Tímto skvělým výkonem jsme si vysloužili skvělé odměny. Naše škola
v celoroční soutěži, kde se zúčastnilo celkem 1688 škol, získala prestižní 47.
místo. Pro prvních 400 škol zajistili i hodnotné ceny ve formě poukázek na
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nákup v obchodech řetězce Kaufland. Celkem jsme získali 2 810 bodů. Více
informací se můžete dozvědět na recyklohrani.cz
Za Středočeský kraj jsme vybojovali ještě jedno ocenění za nejaktivnější
školu v tomto projektu. Získali jsme 5. místo za Středočeský kraj.
Ohodnocení bylo předáno elektronicky formou diplomu. Myslím, že tímto
je naše celoroční snažení velmi krásně oceněno.
Příspěvek do radnice píšeme jako náhled na jeden z realizovaných projektů
naší školy. Je to seznámení se naší výchovně-vzdělávací činností. Možná si
ještě někteří myslí, že žáci jen sedí v lavicích a učí se číst, psát a počítat. Jenže
dnes se jedná o kombinovanou výuku – zaměřenou na několik vzdělávacích
složek a oblastí. V této aktivitě – projekt Recyklohraní-jsme letos byli
úspěšní, příště třeba nahlédneme pod pokličku jiného projektu.

15

Nabídka 4 ks pracovních stolů ze školní kuchyně – za sponzorský dar škole!
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Z historie:
Vzpomínky pana Zikána, který má své kořeny v Pavlíkově. - I. díl
Paní Novotná.
Bude to brzy půl rok, co jsme se poznali na zájezdu ČSA do Brna a Šlapanic.
Rád na to často vzpomínám. Nevím, jak jsme se dostali na téma mého
odchodu/útěku přes hranice ČSR. Během naší konversace jste mi řekla, že
bych to měl napsat. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, ale řekl jsem, že dám
pár slov na papír. Nebude to dobrodružný román, i když pro 19tiletého kluka
z Vokovic jistě nezvyklé. Ještě, než překročíme spolu hranice republiky, mé
vlasti, nechte mě vrátit se tam, kde to začalo.
Narodil jsem se ve Vokovicích, Praha XIX, v ulici Na Volánově. Dávno! První
člověk, který mě viděl byla paní Bohmová, porodní asistentka a také babička
Rudolfa Hrušínského ml. Do Vokovic jezdila tramvaj č. 11 a to jen na
Peroutku po Kladenské ulici,
kde byla konečná stanice.
Voda, kanalizace a plyn – nic.
Okolní pole patřily velkostatku
vlastněným
rodinou
Hamerníků a dvěma statky
bratří
Pokorných.
Čtyři
hospody, U České koruny
(Mikšovský), U Vlasty (Švarc),
U Jirků a Tichá Šárka (Davídek).
Každá živnost byla zastoupena,
některé víckrát než jednou.
Řezník Halbich, Kakina, Střelka
a jeden koňský, kde byl vedle
sklenář Perlík a mandl jeho
maminky a dvě cukrárny,
Čermák a Majer. Potraviny
prodávali v Rovnosti, ve Včele, Kalvoda, Hrdina, Kyndl (také uhlí a jiná
paliva), zelenina 3x, největší z nich zahradník z Bulharska Bonef, Bartošová
a Lukášková knoflíky a gumy do kalhot, Lukášková také školní potřeby.
Tatíkovi jsem chodil pro cigarety do trafiky pana Vorlíčka, ale také ji měl pan
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Raha, vedle kterého byl holič
Češka. O zdraví obyvatel
Vokovic se starali dva
doktoři, Vítů a Borc, který
kouřil v ordinaci. To bylo jen
na straně školy. Na druhé
straně Kladenské ulice tato
přehlídka živnostníků se
opakovala pod jinými jmény.
Řemeslnické cechy byly také
zastoupeny v hojném počtu,
ba měli jsme i kovárnu nad
křížkem, přes ulici od
pomníku padlých v první
světové válce. Tomu všemu
vévodila škola obecná a
měšťanka, kde jsem byl
žákem osm roků. Tak, jako
mají Athény svůj Akropolis,
Vokovice měly nad sebou na
kopci moderní Sokolovnu.
Tady jsem si cvičil tělo od šesti roků a později, po válce při tanečních
zábavách jsem se zamiloval. O prázdné parcely nebyla nouze, a tak kopaná
kvetla. Nejlepší hřiště bylo „Pod Šemberou“ v ulici kde jsem se narodil, ale
také Rovina, kde dnes stojí ošklivý panelák a stíní naši zahradu, ta byla
častým kolbištěm. Největší dny byly, když přijel kolotoč, houpačky
a střelnice, nemluvě o cirkusu, jehož některá exotická zvířata dovezená
z dálných zemí byla uvázána u plotu naší zahrady. Kopanou jsme hráli každý
den a velké zápasy na koci ulice Na Křídle, nebo jak to lépe bylo známé
„U sedmi zlodějů“. Tady byla také hospoda, takže jich bylo ve Vokovicích
pět! To všechno bylo v náruči šáreckého údolí. Tam, kde dnes bydlíte byla
šamotka s vysokým komínem a za ní cihelna. Na Červeném Kříži. Moje sestra
a já jsme vyrůstali tak, jako ti, co byli požehnáni dobrými rodiči, dobrou
rodinou. Až do válečných let s námi bydlel můj dědeček z otcovy strany,
jemuž jsem vděčný za moji lásku k hudbě. Byl to můj první kamarád! Dagmar
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chodila do Benešova gymnázia v Dejvicích a později vystudovala
dramatickou konservatoř. Hrála velice dobře na klavír Její kariéra vedla do
filmu a divadla. Zatím co její kroky byly pečlivě vedeny naší matkou přes
základ hudby na piano paní Hany Kralíkové-Slavkovské, bytem
u primabaleríny Národního divadla Gajerové, ve škole baletu Szynglarské ve
Spálené ulici a hodinami dramatického umění u paní Krombauerové, členky
Národního Divadla, jako příprava na konzervatoř. Můj osud byl ponechán
mě samému s dohledem obou rodičů. Škola mě šla dobře a zbylo hodně
času na kopanou za SK. Veleslavín a hraní na housle u pana Kulhánka. Hudba
mě bavila, a tak jsem dohrál celou školu, deset sešitů Malata.
Větší ambice jsem ale měl v kopané! Každé prázdniny od doby, kdy si
pamatuji a také jistě před tím, jsme
strávili se sestrou u babičky a dědečka
v obci Pavlíkov, 6 km od Rakovníka,
odkud pochází i moje matka. Dědeček
byl lesní a jeho školky ze kterých vyvážel
sazenice do zemí za hranice ho udělaly
zámožného a známého pro pořádání
honů na rakovnickém okrese. Tady
jsem se seznámil s životem na vesnici a
rád se sem vracím. Vždyť tady mám
ještě moji dětskou lásku Máňu
Sýkorovou. Můj dědeček už otcovy
strany byl rolník (dvě krávy) ve vesnici
Šanov. Tady jsem ale byl jen několikrát.
Dům kde se narodil můj táta byl
zbourán pro rozšíření silnice. Ze Šanova
chodil můj táta 10 km do Rakovníka do
reálky sedm roků. Tady se seznámil
s budoucím ministrem obrany Hasalem
a také spolu prošli ruské legie. Tak šla
moje dětská léta v rodinné pohodě.
Přišel ale čas, že jsem musel po osmi
letech rozloučit s vokovickou školou a v roce 1943 jít dělat. Střední školy
byly sice ještě otevřené ale táta nějak věděl, že to nebude dlouho trvat a
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dopadne to tak, jako pro vysokoškoláky. Zaměstnání jsem dostal v Poštovní
Technické Ústředně na Letné, která v tu dobu byla v dnešním technickém
muzeu. Práce rukama mě nevadila, a tak jsem se pomalu stal opravářem
telefonů. V květnu 1945 skončila válka a tím moje působení v ústředně. Ale
i na ty dva roky mám hezké vzpomínky.
Vždyť jsem hrál za poštovní jedenáctku
několikrát s „Tondou“ Pucem, naším
slavným fotbalistou z finále Mistrovství
světa, kde jsme sice prohráli s Itálií 2 : 1, ale
„Tonda“ dal gól! V té době jsem říkal, „pane
Puc, kam Vám to mám přihrát?“ Na podzim
jsem začal chodit do První státní
průmyslové školy – strojnické v Betlémské
ulici. Nebylo to moje první přání, neboť
jsem chtěl být doktorem. Měl jsem ale ještě
jedno, a to bylo asi větší-hrát kopanou!
Dělat oboje by bylo náročné. Kolik znáte
doktorů, dobrých fotbalistů? Nechci
inženýrům nic ubrat, ale přeci jen z nich
některý hrál ligu, ba, reprezentoval naše
národy! Tak tedy do Betlémské a později na
vysokou. To později se v Praze nikdy neuskutečnilo. První tři roky po válce
snad byla nejhezčí doba mého života. Bylo mě 16 roků, byl jsem již „mužský“
anebo jsem si to alespoň myslel. Chodil jsem do školy, hrál kopanou za SK
Veleslavín. Na housle jsem přestal hrát, když jsem chodil do zaměstnání, ale
s pianem jsem se často mazlil. Táta byl výborný amatérský houslista a říkal
mi, že muzikant nebudu, ale že jsem dobrý šumař a těch dobrých je prý také
málo. Já si totiž u klavíru rád vymýšlel a díky tomu jsem byl později v Americe
dost úspěšný na všelijakých mejdanech a me-che-che. Začátkem
devadesátých let jsem byl pozván od jednoho chlapíka, jestli bych jim někdy
nezahrál na Čsl. Vyslanectví ve Washingtonu, když mají nějakou oslavu
Josefa nebo když má někdo narozeniny a také, když se chce prostě něco
oslavovat i když k tomu není důvod. Tady i když by to bylo za jiných okolností
lichotivé jsem to nepřijal, neboť v tom „domě“ po 40 letech nebylo ještě
dost vyvětráno. Škola, kopaná a často také obráceně, to byl můj svět,
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sokolovna byla můj druhý domov. 2x týdně cvičit, 2x týdně se dívat na
dorostenky, jak ony cvičí a v sobotu při dechovce L. Tvrdého nebo Kalouse
tancovat. Během války nebyly taneční zábavy, a tak bylo co dohánět. Tady
jsem také začal nacvičovat Českou besedu. Moje partnerka byla dorostenka
Božena, která nejen dobře cvičila, ale také hrála házenou za COT Vokovice.
Tím se mi líbila ještě víc, a tak jsme se skamarádili. Nakonec, každý pořádný
chlap má mít „ženskou“ a já už jsem byl chlap. Čas utíkal a všechno šlo tak,
jak má jít.
Otec se vrátil na Masarykovo nádraží po nuceném přerušení a několikaleté
práci nádeníka ve slévárně u bratří Bourů na Gabrielce. Tam mě táty bylo
líto, když jsem mu nosil ve
válce, než jsem šel sám dělat
obědy. Dělal ve skladu, kde
se netopilo a tady musel i
obědvat. Tatínek byl chytrý
chlapík, ale nebyl moc
šikovný dělat rukama i když
jsme měli zahradu jeho
zásluhou v pořádku. Rád hrál
na housle a když za námi
v létě jezdi do Pavlíkova, kde
jsme byli často i s matkou
většinu léta, hledat houby
byla jeho zábava. Sestra
studovala na konzervatoři a
máma se starala, aby to
všechno klapalo.
Přišel měsíc únor, únor 1948.
Ministři pravice vlády podali
demisi
vedeni
Petrem
Zenklem, která byla pod tlakem Gottwalda přijata prezidentem Benešem.
V tu dobu se po Praze rozléhalo volání studentů „my chceme na hrad“! Také
naše škola se do toho zapojila a někteří z nás jsme se zúčastnili manifestace
a průvodu vedeného Emilem Ransdorfem a Josefem Lešákem, poslancem
Národních socialistů a někdejším mým učitelem ve vokovické měšťance. (s
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Emilem jsem se později seznámil v německém Ludwigsburgu a skamarádil
v New Yorku) Jít na Hrad Nerudovou ulicí bylo jistě dramatické, ale tím také
neuskutečnitelné. Ještě než se ulice, která je sice za jiných okolností velice
romantická a bohatá na hospody (U tří housliček, U Bonaparta, U Dvou
slunců, U kocoura a ještě několika „U“) točí doprava pod Hradem, stačí na
to dva nebo tři esenbáci s pendrekama a nikam se nejde. Tady jsem poprvé
viděl budoucnost ne ještě moji ale naši. Druhý den ve škole v hodině češtiny,
profesor Ferdinand Kudrna, začal nám vyprávět o Janu Lucemburském,
Karlu IV, J. A. Komenském, Jiráskovi, T. G. Masarykovi, o naší republice,
demokracii a svobodě. Jeho vyprávění mě velice zaujalo, a to nejen jeho
obsahem, ale ještě víc jeho projevem. Najednou, tento snad až titěrný mužík
v brýlích s černými obroučkami (měl přezdívku mravenec), se proměnil
v Blanického rytíře, zachraňující naši vlast, náš národ. V příštích týdnech a
měsících jsem se k této hodině češtiny vracel, vracel často. Tady byl začátek
mého rozhodnutí, že nechci být součástí společnosti, která se vytvářela
v naší zemi.
(text není jazykově upraven)
15.5.2022 proběhl další zdařilý jazzový koncert v Pavlíkově, náhradní
termín za neuskutečněný koncert 5.6.2022 je 11.9.2022
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Zástup v době dovolené MUDr. Lydie Ludačkové zajišťují lékaři:
25.7.- 29.7. 2022 – MUDr. Zuzana Adamčeková,
Husovo nám. 2347, Rakovník I, 269 01 Rakovník
1.8.-5.8.2022- MUDr. Ivana Folková,
Tyršova 737, 269 01 Rakovník
8.8.-12.8.2022 – MUDr. Věra
Pochmonová,
Husovo nám. 2347, Rakovník
29.8.-2.9.2022 - MUDr. Jan
Neugebauer,
Husovo nám. 2347, 269 01
Rakovník

Vážení spoluobčané, najděte si čas a přijďte
rozhodnout ve volbách do zastupitelstva obce,
které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022.
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Přijmeme brigádníka na pozici závozník. Bližší informace v uhelných
skladech na adrese Pavlíkov 213 nebo na telefonním čísle 607 684 893
Michal Šarlingr.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva
SK Pavlíkov,z.s.
- nabízí k pronájmu klubovnu na hřišti. Nulové nájemné, nájemce bude
hradit pouze spotřebu elektřiny a vody. Bližší informace podá pan Michal
Šarlingr na tel. čísle 607684893.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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