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RodopisnÁ          Tomáš Pavlica
rEvuE    2
Životopisy      Tomáš Pavlica, český novinář

PAVLICA, Tomáš, novinář a publicista, za 2. svět. války účastník odboje.
*14. 12. 1893   Mladošovice (okr. České Budějovice)
+ 10. 5. 1944    Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)

        Rodina patřila domovským právem do městečka Krásna nad Bečvou (u Valašského
Meziříčí), ale po tři generace  žila v jihočeských Mladošovicích. Otec i děd byli písničkáři po
trzích a poutích. V Tomášově křestním listu se dočteme, že přišel na svět s pomocí porodní
báby Barbory Štěpkové, chalupnice z Mladošovic čp. 10  a pokřtěn byl o den později
v kostele sv. Bartoloměje  P. Ludvíkem Kazdou. Za kmotry mu šli děda s babičkou Šafrovi
z Petrovic čp. 42.

        V roce 1909  se rodina přestěhovala do Nové Vsi (m. č. Ostravy). Roku 1914 Tomáš
maturoval na českém gymnáziu v Moravské Ostravě. Na  studie si vydělával  kondicemi
a  prací  v pekárně.  Později se spřátelil s Ignátem Herrmannem, Fráňou Šrámkem, Jaroslavem
Haškem,  Z. M. Kudějem a dalšími. Od  konce roku 1914    už  novinařil  ve společné redakci
Ostravského deníku  a Moravskoslezského deníku v Ostravě. V letech 1919-20  aktivně
spolupracoval s plebiscitní komisí na Těšínsku. 1924-25 byl stálým dopisovatelem pražského
deníku Tribuna v Berlíně, 1926-27 ostravským dopisovatelem Lidových novin, 1928-35
členem redakce listu České slovo v Ostravě  i  v Praze  a  1935-38  šéfredaktorem deníku
Duch času v Ostravě.

      V květnu 1935 se oženil s Ludmilou, roz. Richtrovou, bývalou vedoucí ostravské pobočky
nakladatelství Melantrich. Od r. 1935 do 15.3.1939 z pověření ministerstva zahraničí a s jeho
finanční podporou vydával soukromé zprávy Těšínská korespondence.  Jeho úkolem bylo
seriózním zpravodajstvím paralyzovat vliv politické propagandy o Těšínsku. Po zastavení
Ducha času 1938  byl šéfredaktorem Denních novin a od 1939 redaktorem Ostravské národní
práce. V březnu 1939 se zapojil do odboje  v Ostravě. Počátkem ledna 1942 došlo k jeho
zatčení  ostravským gestapem. Ve vazbě zůstal do počátku března 1942. Následkem tvrdých
výslechů a věznění onemocněl srdeční chorobou. V březnu  1943 byl pro politickou
nespolehlivost propuštěn  z  redakce a  penzionován.

       Jako novinář podporoval demokratickou politiku prezidentů  T. G. Masaryka
a  E. Beneše. Ideje této politiky hájil jak proti komunistům, tak proti fašistům. Právem byl
považován za „hradního“ novináře s vynikajícím  přehledem  o národnostní, ekonomické,
politické  i  kulturní  problematice  Ostravska.

Jeho bibliografie obsahuje několik tisíc statí a zpráv ve zmíněných  periodikách. Používal
většinou zkratky PaT, PT aj.
Literatura:  Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Redakce Lubomír Dokoupil a Ivo
Barteček. Sešit 1, s. 79-80. Opava - Ostrava 1993.
Poznámka redakce:    Rukopis knížky o minulosti rodů a domů s  názvem  Z  historie
Mladošovic    připravoval  k vydání  pan  učitel Jan Podolák  (1926 - 1994)   už v roce 1987
k  plánovanému sjezdu rodáků, z  něhož nakonec sešlo. Příjmení Pavlica v Mladošovicích
autor nezaznamenal. Dílko vydal v původní podobě Michal Čech, Blovice 1997.
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Pavlicové v Mladošovicích

Karel  Pavlica
písničkář

příslušný do Krásna u Val. Meziříčí
bytem Mladošovice  čp. 12

manželka Marie r. Drdáková
ze Soběnova u Kaplice

Vincenc  (Čeněk)  Pavlica
písničkář, od r.1910 obchodník - trhovec

*11. 3. 1868 Mladošovice čp. 12
m. Františka rodem Šafrová (1870 - 1910)

dcera Václava Šafra, domkáře a krejčího z Petrovic 42
a Kateřiny rodem Loškové z Radostic

Tomáš,  český novinář                                  Karel                                                 Josef
*14. 12. 1893                                  *27. 11. 1897                                    *19. 8. 1906

Mladošovice čp.  12                        Mladošovice čp. 12                         Mladošovice čp. 12
+10. 5. 1944  Moravská Ostrava      příslušník prvorepublikového          montér ocelových konstrukcí

m. Ludmila  r. Richtrová             policejního sboru v Ostravě                          Sýrie, Írán
redaktorka  nakladatelství                     +1957  Ostrava                              + 1972    Ostrava
Melantrich  Ostrava                            ženatý,  2 děti                                ženatý, bezdětný
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