PAVLÍKOVSKÁ
RADNICE
Informační list městyse Pavlíkov 3/2022

Kuchyň v ZŠ Pavlíkov po kompletní rekonstrukci
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Z JEDNÁNÍ ZASUPITELSTVA
Dne 29.6.2022 zastupitelstvo na svém jednání
- schválilo pronájem bytové jednotky v Chlumu č.p. 60
- schválilo pronájem bytové jednotky v č.p. 100 Pavlíkov
- schválilo zveřejnění záměrů na prodej pozemků p. č. 558/54
o výměře 92 m2, st. 173 o výměře 4 m2, p. č. 169 o výměře 10 m2
a p. č. 826/5 o výměře 33 m2 v k. ú. Chlum
- schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemku p. č. 2502/1 v k. ú. Pavlíkov se společností ČEZ Distribuce a.s.
- schválilo uzavření darovací smlouvy na inženýrskou stavbu
„Prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky“, umístěné na
pozemcích p. č. 2191/45, p. č. 2191/34 a p. č. 2501/1 v k. ú. Pavlíkov,
v hodnotě: vodovod 174 405,- Kč, splašková kanalizace 239 010,- Kč
Městysi Pavlíkov
- schválilo zveřejnit záměr vložit do Vodohospodářského sdružení obcí
Rakovnicka inženýrskou stavbu „Prodloužení vodovodního řadu
a kanalizační stoky“, umístěnou na pozemcích p. č. 2191/45, p.
č. 2191/34 a p. č. 2501/1 v k. ú. Pavlíkov
- schválilo zhotovitele stavby na opravu střechy nad klubovnou SK
Pavlíkov č.p. 212 v Pavlíkově, Jiří Cír, Šanov 175, 270 35 Senomaty za
cenu 172 680,24 Kč bez DPH
- schválilo smlouvu o výpůjčce na automobil Volkswagen Transportér
pro SDH Skřivaň
- schválilo dodatek č. 1 se společností TOVA stavby s.r.o. IČ 04073592,
Brant 47, Hostokryje 270 35 na rekonstrukci kuchyně v ZŠ Pavlíkov,
jejímž předmětem je navýšení ceny o částku 87 125,- Kč bez DPH
- schválilo bezúplatný převod projektové dokumentace na výstavbu
polní cesty HPC 1 v k.ú. Pavlíkov do majetku městyse Pavlíkov od
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město
Praha pobočka Rakovník
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- schválilo bezplatné umístnění Z-Boxu na území obce Pavlíkov
- schválilo opětovně vypsat zadávací řízení na opravu gabionové stěny
na části pozemků p. č. 609/1, p. č. 5/1, p. č. 5/2 a p. č. 5/3 v k. ú.
Skřivaň
- schválilo příspěvek na zpracování Generelu skupinového vodovodu
formou finančního vkladu do sdružení VSOR ve výši 56 888,86 Kč

Komunální volby
Kdy můžete přijít volit?

23. 9. 2022
24. 9. 2022

14:00 hod – 22:00 hod.
8:00hod. – 14:00 hod.

V naší obci jsou 4 volební okrsky:
1. Pavlíkov
úřad městyse čp. 185
2. Skřivaň
knihovna čp. 16
3. Tytry
autobusová garáž
4. Chlum – Ryšín
knihovna v budově KD čp. 60
Volební lístky obdrží občané do svých domovních schránek
nejpozději 3 dny před konáním voleb.
K volbám si nezapomeňte vzít platný osobní doklad (občanský
průkaz, pas apod.)
Upozorňujeme nájemce hrobových míst, aby neodkládali květináče,
lucerny, vázy apod. mimo hrob.
Věci uložené za hrobem ztěžují údržbu hřbitova, a za takto odložené
věci neručíme!
Očkování psů dne 13.9.2022 od 15:00 hod.
v horním Chlumu u rybníka od 15:30 hod.
v Pavlíkově za kostelem. Cena 200,- Kč.
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Společné lovy Mysliveckého spolku „Háj“ Všetaty
10. září od 16:00 hod. - Hon na kachny
Místo konání: Kolem Rakovnického potoka
z Dolního Chlumu přes Lašovice do Pustovět.
15. října od 8:00 hod.- Naháňka na divoká prasata
Místo konání: Od tzv. jednotky nad Horním
Chlumem, přes Lašovskou jámu až k vlakovému
nádraží v Lašovicích vč. Černých jámy nad
Lašovicemi směrem na Poutnickou.
10. prosince od 8:00 hod.- Naháňka na divoká prasata
Místo konání: Od fotbalového hřiště v Lašovicích, přes Pánkův les až
do luhu nad Pustověty vč. Obecního lesa (Na Kobyle).
Hospodář MS
Polcar Pavel

Natáčení seriálu REVÍR ve Skřivani
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Druhý koncert Jazzového léta v Pavlíkově

Nutná rezervace místa na tel. 313 533 775.
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Spolek žen připravuje
27. 9. 2022 - Kloboukový bál od 20:00 hod. v KD Pavlíkov
1. 10. 2022 - Drakiáda – letiště na Senecké hoře
22. 10. 2022 - Halloween od 15:00 hod. v KD Pavlíkov
29. 10. 2022 - Koncert ROCKová noc – KD Pavlíkov vstup 150,- Kč
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Z historie
Vzpomínky pana Zikána, který má své kořeny v Pavlíkově.
- pokračování II
Tohle nebyla Masarykova republika, ve které jsem se narodil! Netrvalo
dlouho a otec byl propuštěn jako nespolehlivý vykonávat práci
poštovního ředitele pro cizinu. Moje sestra byla bezdůvodně zatažena
do aféry s novinářem Otisem, který měl být špionem amerických
imperialistů. Naše rodina držela pohromadě i když to otec těžce
prožíval. Hodně si zakládal na jeho působení v ruských legiích
a nemohl se vyrovnat s tím způsobem jakým byl degradován.
O prázdninách jsem byl zaměstnán v laboratoři „Foto Ing. Chytrý“ na
Václavském náměstí naproti soše svatého Václava. Práce
s fotografiemi se mi líbila. V laboratoři jsem se seznámil a skamarádil
se Soňou, která tvořila s Mílou Šventnerem a Karáskem produktivní
sestavu. Soňa byla o něco málo starší než já a vím, že by mi ji kluci na
fotbale záviděli. Maminka by si o tom asi myslela něco jiného. Já jsem
ale měl Boženu a myšlenky jinde, i když jsme si se Soňou dobře
rozuměli. Brzy poznala, že se nevejde do mého života i když naše
přátelství rostlo. Byla první a dlouho jediná, kdo věděl, že plánuji odejít
na západ.
Jednoho dne přišel do laboratoře muž světlých, prošedivělých vlasů
malé postavy. Soňa mi představila Jindru Hoffmanna. Bylo to v den
pohřbu prezidenta Beneše. Jindra byl silný kuřák a mluvil česky trochu
jinak, než jsem byl zvyklý slyšet. Řekl mi, že ví o mých plánech a že by
mi pomohl, neboť také on nechce zůstat na této straně železné opony!
Soňa mně ujistila, že je vše v pořádku. Při našem rozloučení mi řekl, že
o něm uslyším během několika příštích týdnů. V září začala škola,
brigáda skončila. Koncem měsíce října mi náš soused Knakal řekl, že
mi Soňa vzkazuje, abych přišel do laboratoře, že se mnou potřebuje
nutně mluvit. Druhý den, hned po škole, jsem zašel na Václavské
náměstí a vzkaz vyplnil. Jindra bude na mne čekat v úterý 2. listopadu
v Srdíčku v Hybernské ulici, v osm hodin večer. Soňa věděla, že je to
naposled co spolu mluvíme. Řekla mi, že zná jednoho pána
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v Holandsku, který by mi mohl pomoci. Dala mi svoji fotografii s jeho
adresou do zaměstnání na druhé straně.
V úterý večer jsem se sešel s Jindrou. Tady jsem se dověděl o minulosti
mého později velikého kamaráda, na kterém závisela v příštích
několika dnech moje budoucnost, ba i život! Heinrich Hoffmann se
narodil v německém Chemnitz (Karl Marx Stadt). Heinrichovi bylo 9
roků. Matka se brzy vdala, Heinrich měl nového tatínka, Němce. Jindra
vyrůstal tak, jako ostatní kluci jeho věku v Reichu a brzy musel do H.J.
– Hitler Jugend. V roce 1943 narukoval do Wermachtu. Ještě, než
dostal uniformu, pokusil se překročit hranice do Švýcarska, což se mu
nepovedlo. Jako odměnu za to cestoval na ruskou frontu. Když Němci
začali ustupovat od Moskvy a Stalingradu, Jindra se dostal do ruského
zajetí. Tady jeho částečně český původ a řeč kterou si uchoval, mu
pomohlo se stát vojákem armády generála Svobody. Během války
poznal „Sovětský ráj“ a i když dostal Čsl. státní občanství, od Vítězného
února věděl, že v této zemi mu kvítí nepokvete a že český ráj bude jen
na pohled v naší hymně. Přišel čas konečného rozhodnutí. Jindra
vymyslel, jak najít díru na západ v Železné oponě! Rychlík do
Chomutova jede zítra ráno před šestou z Masarykova nádraží
s přestupem do Vejprt na hranice ruské zóny Východního Německa.
Jindrova přítelkyně, která se zde narodila před válkou (máma
Češka) nebyla odsunuta, pomůže s přechodem hranic a přespáním u
její sestry na druhé straně ve Stahlberg. Brzy ráno vlakem do Chemnitz
k Jindrově rodině. Máma zařídí cestu do Berlína, kde přechod do jeho
západních třech sektorů je běžný (v tu dobu nebyla ještě zeď). Tady
zažádat o azyl a letecky do Západního Německa. Vzít s sebou jen
nejnutnější, neboť jedeme na návštěvu do Vejprt. Cestující s jízdenkou
na poslední vlakovou stanici na území ČSR jsou často kontrolováni.
Jedinou změnu jsem ale žádal, cestovat o den později. Chtěl jsem ještě
jednou být s Boženou! Ve středu 3. listopadu k večeru jsem čekal na
Boženu tak jako mnohokrát. Brzy potom, co jsme prošli branou do
parku jsme si sedli na lavičku, kde jsem řekl Boženě, že tohle je náš
poslední večer, na nějaký čas. Netušil jsem, že ten „nějaký čas“ bude
trvat několik desetiletí. Poslední obejmutí, poslední políbení. Božena
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byla jedna ze tří lidí kteří věděli, že zítra se pokusím o přechod hranic,
ale neřekl jsem jí kde. Ti další dva byli Soňa a Jindra.
Čtvrtek, 4. listopadu 1948. Je něco málo po čtvrté hodině ráno. Musím
vstát, vlak jede z Masarykova nádraží za necelé dvě hodiny. Nechce se
mi a snad se také bojím, ale bojím se víc toho, co by bylo, kdybych
zůstal. V domě je ticho. Táta, máma a sestra spí. Je deštivé, smutné
listopadové ráno. Na konci naší ulice u transformátoru jsem se otočil,
a ještě jednou rozloučil s naším domem, mým hezkým domovem po
devatenáct roků. Na stanici tramvaje č. 11 čeká několik lidí. Každý
z nich ví, kam jede, jen já ne. Já vím jen, že jedu pryč. Jindra už na mě
čekal. U pokladny jsem si koupil jízdenku a rychlíkový příplatek do
Chomutova. Ve vlaku jsem si sedl na pravou stranu vagonu abych viděl
naši vokovickou školu. Vlak zastavil v Dejvicích, ale tuto stanici
neznám. Nikdy jsem z Masarykova nádraží nejel, tím méně na západ
Prahy. Téměř příští dvě hodiny je mně vše známé. Projíždíme Liboc,
Ruzyň, Hostivice, Jeneč, Unhošť, s krátkým zastavením na Kladně. Trať
pokračuje přes Kamenné Žehrovice, Lány, Rynholec, Nové Strašecí,
Řevničov a opět se vlak zastavil. Lužná u
Rakovníka. Kolikrát jsem po těchto
kolejích jel od té doby „dávno“
k dědečkovi a babičce na prázdniny,
Vánoce, Velikonoce a někdy i mezi tím
do Rakovníka a odtud víc než často
pěšky do Pavlíkova. Kolem Žatce vysoké
sloupy chmelnic mi připomínají
rakovnický okres. Stále prší. Vlak zastavil
v Chomutově. Znovu na pokladně,
tentokrát jízdenky na osobní vlak do
Vejprt. Všechno mě připadá šedivě,
smutně. Vidím častěji členy ČSA
s ruskými samopaly přes prsa.
(text
není
jazykově
pokračování příště
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upraven)

Nová služba pro občany
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PŘIJMEME: řidiče skupiny "C“, - strojníka
Bližší informace poskytne Michal Šarlingr tel.: 607684893 nebo
osobně na adrese sídla společnosti – Pavlíkov 213

Veškeré elektromontážní práce vč. oprav

Revize elektro a hromosvodů, Projekty elektro a hromosvodů
Revize kotlů DAKON na tuhá paliva
Tel: 777 718 451, email: seidl.m@elektroseidl.cz
www.elektroseidl.cz

Zpravodaj Městyse Pavlíkov je registrován Ministerstvem kultury ČR
od ev. č. MK ČR E 17381. Periodicita 4 x ročně. Vydal Městys Pavlíkov
270 21 Pavlíkov 185 IČO 244 210 dne 07. 09. 2022 Do zpravodaje
přispěli: Aleš Záblocký, Alena Svobodová, Pavel Polcar. Text neprošel
jazykovou úpravou. Pokud se chcete podílet na vydávání tohoto
zpravodaje, popř. vložit svůj příspěvek, spojte se s p. Libuší Macákovou
(tel. 737617519) nebo mail: limacako@centrum.cz
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