
Soutěžní formulá ř v rámci sout ěže „Obec p řátelská rodin ě“  

Kategorie * počet obyvatel 

1 do 500 

2 501 – 2 000 

3 2 001 – 5 000 

4 5 001 – 10 000 

5 10 001 – 50 000 

6 50 001 a více 

 

  

Obec/m ěstská část1:   Velké Pavlovice 

Kraj:   Jihomoravský 

Adresa obecního ú řadu/ú řadu m ěstské části 

Ulice:   Nám. 9. května č. p.:   700 

PSČ:   691 06 Kontaktní telefon:   519 428 149 

Kontaktní email: ruzickova@velke- 

pavlovice.cz 
Webové stránky: www.velke-pavlovice.cz 

Počet obyvatel k 1. 1. toho roku 3 028 

Jméno, p říjmení a titul  

starosty/ky / primátora/ky:   Ing. Pavel Procházka  

 

Prohlašuji , že jsem byl/a obeznámen/a s Podmínkami soutěže „Obec přátelská rodině“ toho 
roku a že všechny údaje uvedené v tomto soutěžním formuláři a jeho přílohách jsou 
pravdivé.  

 

                                                           

* Označte příslušnou kategorii. 
1 Nehodící se škrtněte. 
 



Zavazuji se , že pokud obec, kterou zastupuji, získá některé z ocenění uvedených 
v Podmínkách soutěže, bude obec v následujícím roce pokračovat v plnění všech náležitostí 
uvedených v tomto soutěžním formuláři. 

 

 

V ………………… dne …………….    

 

       ……………..…………………………………… 

           razítko a podpis starosty/ky / primátora/ky 



A. ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PRO RODINY 2 

 

A. 1 Typ a po čet obecních (obcí z řizovaných) za řízení ve Vaší obci/m ěstské části, 
poskytujících služby pro rodinu, v četně služeb pé če o děti, a realizujících pro-
rodinné aktivity (nap ř. mateřské školy, základní školy, DDM, mate řská centra 
apod.). Uve ďte podrobnosti o vytíženosti za řízení, poptávce po službách, 
nákladech obce spojených s provozem daného za řízení atd. 

 

Mateřská škola 

• vše na www.velke-pavlovice.cz → mateřská škola 
• 4 třídy, 98 dětí 
• z rozpočtu města: 971.000,-- ročně 
• ročně 5 – 7 samostatných vystoupení pro širokou veřejnost, podporují se 

mezigenerační aktivity 
• účast souborů Sadováček nebo Baby Country při MŠ na všech celoměstských 

kulturně společenských akcích během roku 
 

Základní škola 

• vše na www.zs.velke-pavlovice.cz 
• 18 kmenových tříd, 2 IT učebny, 7 odborných učeben, školní jídelna, školní družina, 

středisko volného času 
• škol. rok 2009/2010 – 292 žáci 
• z rozpočtu města: 2.460.000,-- ročně 
• více než 130 akcí (www.zs.velke-pavlovice.cz → školní rok 2009/2010 → nabídka 

akcí): kulturní a sportovní aktivity, dopravní, etická, environmentální, rodinná výchova, 
prevence negativních jevů, exkurze, škola v přírodě 

• foto v příloze 
 

Gymnázium 

• vše na www.gymnazium.velke-pavlovice.cz 
• studium osmileté i čtyřleté 
• škol. rok 2009/2010 – 316 žáků 
• posílena výuka cizích jazyků a IT 
• 8 odborných učeben, 2 IT učebny, multimediální učebna, školní klub 
• společně se ZŠ sportovní areál včetně atletické dráhy, 1 tělocvična a 1 sportovní hala, 

fitcentrum 
• z rozpočtu města: 1.700.000,-- ročně 
• příspěvek města na kulturně společenské aktivity: 5.000,-- ročně 
• 11 zájmových kroužků (www.gymnazium.velke-pavlovice.cz → volnočasové aktivity 
• v rámci jazykové výuky 1 x ročně zájezd do zahraničí 
• exkurze, olympiády, 6 projektů 

                                                           

2  Službami pro rodinu jsou míněny služby k prevenci sociálního vyloučení rodičů s malými dětmi, 
služby ke zvyšování rodičovských kompetencí a k posilování partnerských a manželských vztahů, 
služby péče o děti, poradenství v oblasti sladění pracovních a rodinných rolí a služby na podporu 
rodin v systému náhradní rodinné péče. 



• systematická a dlouhodobá spolupráce s Gymnáziem v Senici, SR, v plánu rozšíření 
spolupráce s gymnáziem z Dánska 

• foto v příloze 
 

Městská knihovna a kino 

Městská knihovna 

• vše na www.velke-pavlovice.cz → městská knihovna 
• v roce 2009 celkem 322 čtenáři, z toho 128 dětí do 15 let 
• z rozpočtu města: 685.000,-- ročně 
• počet svazků 13.600, počet návštěvníků za rok přes 7.000, celkem 32 kulturních a 

vzdělávacích akcí za rok 2009, prioritně akce pro děti a pro rodiče s dětmi 
• foto v příloze 

Městské kino 

• vše na www.velke-pavlovice.cz → kino 
• kapacita 238 míst 
• z rozpočtu města: 350.000,-- ročně 
• pravidelné promítání během školního roku, nejméně 1x za 14 dní, školní, dětská i 

rodinná představení 
 

Městská policie 

• orgán města, 2 zaměstnanci 
• zajištění veřejného pořádku, prevence negativních jevů, poradenství pro občany 
• z rozpočtu města: 700.000,-- ročně 

 

 

A. 2 Typ, po čet a způsob podpory za řízení, která poskytují služby pro rodinu, pro-
rodinné aktivity, volno časové aktivity pro d ěti a mládež atd. a nejsou z řizovány 
obcí (mate řská a rodi čovská centra, NNO, zájmová sdružení atd.), ze stran y 
Vaší obce/m ěstské části. 

 

  Základní umělecká škola 

• vše na www.zus-velkepavlovice.cz 
• počet žáků 152  
• pravidelná spolupráce s městem, ZŠ, farností, dalšími NNO 
• v roce 2009 oslavila 60. výročí založení, již 3 generacím poskytla hudební vzdělání 
• vychází z hlubokého vztahu obyvatel města k národopisným, folklórním a hudebním 

tradicím 
• z rozpočtu města: 60.000,-- ročně na nákup hudebních nástrojů 
• jiná forma podpory: bezplatný pronájem městských prostorů pro akce určené 

občanům města 
• viz příloha 

 

Dámský klub 

• vše na www.damskyklub.estranky.cz 



• občanské sdružení, 50 členek 
• spolupráce s městem, školami i dalšími NNO 
• přednášky pro členky i veřejnost: zdravý životní styl, ekologická výchova, asertivita 
• další pravidelní aktivity: turnaj v ženské kopané, divadelní představení pro děti, 

relaxační cvičení pro ženy, kurzy výtvarných technik apod. 
• z rozpočtu města: 5.000,-- ročně 
• podpora města: bezplatné poskytnutí klubovny ve víceúčelovém klubovém zařízení 

„Domeček“ na Bezručově ul. od března 2010, úhrada rekonstrukce, provozu a energií 
 

Myslivecká jednota 

• vše na www.velke-pavlovice.cz → zájmová sdružení 
• občanské sdružení, 45 členů a 6 uchazečů 
• podpora rodinných aktivit – činnost v mysliveckém sdružení spojuje zástupce rodin ve 

dvou i třech generacích 
• spolupráce s městem a MŠ na akci O pohár pytláka Floriana 
• organizátoři veřejného závodu O pohár starosty města 
• z rozpočtu města: 6.000,-- ročně 
• jiná forma podpory: bezplatný pronájem městských prostorů pro akce určené 

občanům města 
 

 

Rybářský svaz 

• vše na www.velke-pavlovice.cz → zájmová sdružení 
• dobrovolný spolek, více než 100 členů 
• v roce 2008 revitalizace místního rybníka z prostředků Ministerstva životního prostředí 
• prioritně péče o rybník a chov ryb 
• 1 x ročně akce pro členy i veřejnost „Otevírání vody“, spolupráce s městem při 

organizaci velkých kulturních akcí, např. Velkopavlovické vinobraní 
• z rozpočtu města v období 2009/2010 celkem 1.520.000,-- na vybudování klubovny  

„Rybářská bašta“ a dále 3.000,-- ročně na kulturně společenské aktivity 

• foto v příloze 
 

Sbor dobrovolných hasičů 

• vše na www.hasicivelkepavlovice.estranky.cz 
• občanské sdružení, celkem 33 členů (z toho 14 v zásahové jednotce zřízené 

městem), v roce 2010 nově oddíl 6 dětí 
• každoročně pro veřejnost dětský maškarní ples, podíl na velkých akcích města, 

především pro děti, akce na příměstských táborech, pro-rodinná výchova, prevence 
negativních jevů, bezpečnost dětí 

• z rozpočtu města: 14.500,--  ročně na kulturní a společenské aktivity 
• foto v příloze 

 

TJ Slavoj 

• vše na www.velke-pavlovice.cz → zájmová sdružení 
• z rozpočtu města: 100.000,-- ročně na běžnou činnost sdružení a 3.000,-- ročně na 

kulturně společenské aktivity 
• občanské sdružení, celkem 6 aktivních oddílů 



• oddíl kopané: 285 členů, z toho 25 žen, 30 členů dorostu a 55 členů oddílu žactva 
(pravidelné zápasy i turnaje několikrát ročně) 

• oddíl Klub sportovního rybářství: 83 členů, z toho 12 dětí (vítězové národních kol Zlaté 
udice, ve městě každoročně finále Českého poháru v rybolovné technice) 

• oddíl tenisu: 60 členů, z toho 20 dětí, organizace soustředění a turnajů ve městě 
• oddíl šachový: 25 členů, z toho 5 dětí, organizace soustředění a turnajů ve městě 
• oddíl florbalu: 20 členů, organizace soustředění a turnajů ve městě 
• oddíl nohejbalu: 5 členů, organizace soustředění a turnajů ve městě 
• sportovní vyžití a smysluplné trávení volného času sportem nabízí nejen TJ Slavoj, ale 

také T.J. SOKOL, Orel , ZŠ i gymnázium 
 

 Orel 

• občanské sdružení, důraz na sportovní činnost a pro-rodinné aktivity 
• nově založeno v roce 2009 
• úzká spolupráce s farností, městem a střediskem volného času 
• vlastní oddíl florbalu, spoluorganizování vánočních akcí ve městě 
• z rozpočtu města: 5.000,--  ročně na kulturní a společenské aktivity 
 

 

 

A. 3  Inovativní zp ůsoby podpory a rozvoje služeb pé če o děti (specializované MŠ a 
ZŠ, dětské koutky, mikrojesle a další zp ůsoby pé če o děti atd.) ve Vaší 
obci/m ěstské části 

 

 Středisko volného času při ZŠ 

• vše na www.zs.velke-pavlovice.cz → středisko volného času 
• ve školním roce 2009/2010 realizovalo více než 70 akcí pro děti, pro rodiče s malými 

dětmi i pro rodiče a děti, včetně dvou týdenních příměstských táborů 
• akcí se zúčastnilo přes 1.000 zájemců 
• důraz na spoluúčast rodičů s dětmi: např. návštěva adventní Vídně, kurzy Bižuterie 

z korálků, Pletení košíků, Jarní výzdoba či Malování na hedvábí, návštěva Ježíškovy 
dílničky a Velikonoční dílničky 

• výchovné cíle akcí: mezilidské vztahy, ekologická výchova, rodinná výchova, dopravní 
výchova, vztah k tradicím 

• podpora města: bezplatné poskytnutí kluboven a kanceláří ve víceúčelovém klubovém 
zařízení „Domeček“ na Bezručově ul. od března 2010, úhrada rekonstrukce, provozu 
a energií 

• z rozpočtu města: 322.000,-- na rekonstrukci budovy a 190.000,-- roční provozní 
náklady  

• viz příloha 
• foto v příloze 
 

 Velkopavlovická chasa 

• vše na http://smajchl.unas.cz 
• dobrovolné sdružení mladých lidí od 14 let 
• dobrovolná činnost 30 až 50 členů  



• vysoce inovativní způsob organizace a trávení volného času: samostatná aktivita 
mladých lidí, které spojuje zájem o lidové tradice, folklór, národopis, kroje a historii 
města 

• centrem pozornosti a vyvrcholením činnosti jsou Velkopavlovické hody a všechny 
další krojované aktivity 

• svou činnost si řídí mladí lidé sami, bezplatně a dobrovolně, navíc spolupracují 
s městem i dalšími NNO a mají zásadní vliv na kulturní život ve Velkých Pavlovicích, 
bez krojovaných mladých lidí se neobejde žádná z velkých kulturně společenských 
akcí ve městě 

 

 Sadováček 

• folklórní soubor při MŠ 
• počet dětí: 40 
• rozvíjení rodinných i kulturních tradicí 
• účast na všech zásadních kulturně společenských aktivitách města 
• rodinná vícegenerační setkávání podporovaná městem i MŠ 
• foto v příloze 

 

 

A. 4 Způsob podpory a pomoci senior ům ve Vaší obci/m ěstské části ve smyslu 
mezigenera čního soužití 

 

 Podpora Svazu postižených civilizačními chorobami Velké Pavlovice 

• svaz má 120 členů 
• podpora města: bezplatné poskytnutí klubovny ve víceúčelovém klubovém zařízení 

„Domeček“ na Bezručově ul. od března 2010, úhrada rekonstrukce, provozu a energií 
• organizace a úhrada bezplatných zájezdů pro seniory 
• z rozpočtu města: 12.000,-- ročně 
• foto v příloze 
 

 Stravování seniorů ve školní jídelně  

• denně dochází do školní jídelny kolem 20 seniorů 
• další možnost zlevněného stravování ve městě nabízí jídelna zemědělského družstva 

 

  Rozvoz obědů potřebným seniorům zajišťovaný městem 

• každý den kolem 100 obědů 
• služba je doplněna o zajištění nákupu potravin a dovoz léků do domu 
• zajišťuje 1 zaměstnanec města 
• z rozpočtu města 357.000,--  ročně 

  Město intenzívně pracuje na přípravě výstavby domu s pečovatelskou službou 

• z důvodu, že přes 90% obyvatel ve městě žije v rodinných domech, často 
vícegeneračních, nebyla po této službě donedávna poptávka 

• situace se změnila teprve v posledních 2 – 3 letech a město se snaží na změnu 
stanoviska svých občanů zareagovat 
 



 Základní lékařská péče v místě bydliště 

• ve městě trvale ordinují obvodní lékaři, zubní lékař a gynekolog (také dětský lékař), je 
zde lékárna v centru města 
 

Akce města, mateřské a základní školy, městské knihovny a dámského klubu 
prioritně určené seniorům 

• kulturně společenské akce s družebními městy Senica v SR a Ždírec nad Doubravou 
na Vysočině 

• vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, folklórního souboru „Sadováček“ při MŠ, koncerty 
mužského pěveckého sboru „Presúzní sbor“, souborů ze ZUŠ apod. 

• zájezdy pro seniory do divadla 1x ročně 
• oslavy MDŽ, Dne matek apod. 
• bezplatný dovoz knih do domu pro čtenáře knihovny - seniory  
• foto v příloze 

 

Prioritní ochrana seniorů v rámci činnosti městské policie a Obvodního oddělení 
Policie ČR ve Velkých Pavlovicích 

• právě z důvodu bezpečnosti a prevence negativních jevů ve městě, s cílem chránit 
nejenom seniory, ale také děti a mladé lidi, sehráli zastupitelé města významnou roli 
při jednání s  Policií ČR, když se řešila reorganizace obvodních oddělení 
v Jihomoravském kraji. Obvodní oddělení Policie ČR ve Velkých Pavlovicích se 
podařilo zachovat. 

  

A. 5 Způsob zajišt ění a frekvence dopravy do obchod ů, na úřady, do pro-rodinných 
organizací apod. ve Vaší obci/m ěstské části / nebo doprava do obce, kde se 
nachází obchody, ú řady, pro-rodinné organizace apod. Uve ďte "prorodinné" 
prvky systému. 

    

• doprava je zajišťována v rámci IDOS Jihomoravského kraje, systém umožňuje 
využívat měsíčních, rodinných, skupinových a jiných slev 

� ve městě existuje autobusová doprava (autobusové nádraží a 2 zastávky, z toho 
jedna u budovy ZŠ) a také vlaková doprava (2 vlakové zastávky) 

� od zavedení IDOS je systém dopravy pro občany výhodnější, protože existuje 
dopravní spojení do nejbližších větších měst Hustopeče u Brna a Břeclav nejméně 
každou hodinu 

• jízdní řád počítá také se zájmem občanů o víkendové aktivity i s večerními cestami za 
kulturou 

• pro zdokonalení dopravního systému pro děti a rodiče s dětmi jedná ředitel ZŠ 
s okolními obcemi o možnosti provozování školního autobusu 

 

   

A. 6 Počet obecních d ětských h řišť, parků a dalších ploch sloužících pro d ěti a 
rodiny s d ětmi ve Vaší obci/m ěstské části. Uve ďte podrobnosti o vým ěře, 
bezpečnosti, koncepci rozvoje atd.   

 



  Sportovní zařízení společné pro ZŠ a Gymnázium 

• venkovní areál, včetně atletické dráhy          1.000 m2  
• sportovní hala          800 m2         
• tělocvična          300 m2 
• fitness centrum          70 m2 
• všechna zařízení přístupna v určeném čase veřejnosti 

 

  Dětské hřiště mateřské školy 

• dětské hřiště spojené se zahradou          5.000 m2 
• brouzdaliště          50 m2 
• v určeném čase brouzdaliště přístupno také rodičům s dalšími dětmi 
• k realizaci je připraven projekt na celkové úpravy a inovaci vybavení hřiště MŠ 

 

  Dětské hřiště pro veřejnost, Nám. 9. května 

• rozsah          2.400 m2 
• bezpečné hrací zařízení ze dřeva 
• součástí je hřiště na košíkovou a florbal 
• foto v příloze 

 

  Dětské hřiště a parčík pro veřejnost, Ul. Sokolská 

• rozsah          6.500 m2 
• bezpečné hrací zařízení ze dřeva 
• velké travnaté plochy 

   

  Nově vybudovaný park a rekreační zóna U Trkmanky 

• největší klidová zóna ve městě se postupně buduje od roku 2004 
• konečná plocha: 20.000 m2 
• vysoce přispívá ke zlepšení životního prostředí ve městě, byla vybudována na 

nevyužitých náletových plochách 
• veřejnosti jsou k dispozici travnaté plochy, pískové plochy jako hřiště pro děti, jezírko 
• park je osázen okrasnými trvalkami, keři a stromy, školami je využívám také pro 

botanickou výchovu 
• z parku lze pokračovat po 2 vyznačených turistických trasách a po 2 cyklostezkách 
• byl doplněn o kynologické cvičiště, celý areál bude dokončen vybudováním dráhy pro 

skateboarding 
• z rozpočtu města: zatím čerpáno 3.155.000,-- 
• foto v příloze 

 

 Kluziště pro veřejnost 

• přírodní kluziště, zajišťují služby města v závislosti na přírodních podmínkách 
• rozsah          1.400 m2 
• bruslení je bezplatné 
• foto v příloze 

 

  Sportovní areál TJ Slavoj 



� celková plocha: 15.400 m2 
� areál je tvořen 3 travnatými hřišti, 2 antukovými tenisovými kurty a veškerým zázemím 

pro sportovce 
� v zimním období je 1 z tenisových hřišť pronajímáno soukromé firmě, která 

provozuje přetlakovou tenisovou halu 

� velmi dobrá spolupráce sdružení se školami, možnost využívání sportovního areálu 
škol pro činnost oddílů TJ 
 

 

  

B. PŘÍMÁ PODPORA RODIN 

 

B. 1 Způsob p římé finan ční podpory rodinám s d ětmi (nap ř. při narození dít ěte, 
slevy na svoz komunálního odpadu atd.) ve Vaší obci /městské části 

• příspěvek rodinám při narození dítěte ve výši 2.000,-- 
• nepeněžní dary pro děti a mladé lidi při vítání nových občánků, na závěr MŠ a při 

složení maturitní zkoušky (z rozpočtu města cca 50.000,-- ročně) 
• slevy poplatků za svoz domovního odpadu pro rodiny se 3 a více dětmi (vyhláška 

města) 
 

B. 2 Způsob podpory rodin v bytové oblasti (obecní byty pro  mladé rodiny apod.) 
ve Vaší obci/m ěstské části 

• mladé rodiny s dětmi mají přiděleno 19 obecních bytů, což je 30 % bytového fondu 
města 

• významnou pomocí města je vytvoření lokality pro výstavbu rodinných domů (lokalita 
Padělky), kde výstavba již začala a konečný potenciál je 40 rodinných domů. 

• z rozpočtu města bylo uhrazeno vybudování inženýrských sítí: 18.581.000,--. 

B. 3 Slevy pro rodiny v obecních za řízeních (provozovaných obcí či ve vlastnictví 
obce, ale provozovaných jiným subjektem) ve Vaší ob ci/m ěstské části (rodinné 
vstupné, zapojení do systému rodinných pas ů, pokud jsou v kraji zavedeny 
atd.). 

• rodinné pasy si mohou občané města vyřídit za pomoci ZŠ, jsou akceptovány nejen 
na akcích města, ale také v řadě komerčních zařízení 

• rodiny, kde rodiče pobírají sociální příspěvek, neplatí školné za dítě v MŠ 
• rodinám s více dětmi jsou poskytovány slevy na akce střediska volného času 
• speciální dětské vstupné v městském kině, na divadelních představeních pro školní 

děti a mládež, na akcích střediska volného času 
• bezplatné vstupné na kulturně společenské akce pořádané městem  
• všechny aktivity konané ve městě jsou bezplatné pro ZP a TZP  

 

 

C. BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ PRO RODINY 

 



C. 1  Bezbariérová ve řejná doprava p řizpůsobená ko čárkům – zda je zavedena ve 
Vaší obci/m ěstské části / nebo do obce, kde se nachází obchody, ú řady, pro-
rodinné organizace apod., a v jakém rozsahu (uve ďte podíl bezbariérových 
dopravních prost ředků). 

• autobusy veřejné dopravy jsou vybaveny plošinami pro kočárky 
• počet upravených autobusů se sníženým speciálním nastupováním cestujících 

s kočárky a zdravotně hendikepované můžeme posoudit pouze odhadem, odhad činí 
20 % 
 

C. 2  Bezbariérové p řístupy na ú řady, do obecních za řízení apod. – zda existují ve 
Vaší obci/m ěstské části 

• víceúčelové zařízení pro klubovou činnost „Domeček“ 
• městská knihovna a TIC 
• vstupy do budov ZŠ a gymnázia 
• vstup do MŠ a ZUŠ 
• areál rozhledny Slunečná 
• obchodní centrum Coop a další 2 obchody s potravinami 
• víceúčelové kulturní zařízení bývalé sokolovny 
• většina restauračních zařízení ve městě 
• sportovní areály a dětská hřiště ve městě 
 

 

 

 

 C. 3  Bezpečné a bezbariérové p řechody (nap ř. příčné prahy, sv ětelné výstražné 
systémy atd.) – jak je zajišt ěna jejich bezpe čnost ve Vaší obci/m ěstské části 

• při řešení bezpečných přechodů pro chodce musí město brát v úvahu rozdíl mezi 
komunikacemi města a státní silnicí, která městem prochází, byla zpracována 
koncepce, která stanoví, jak zvýšit počet přechodů ve městě, týká se především 
státní silnice 

• koncepce počítá s vybudováním nejméně 3 dalších přechodů, již bezbariérových a 
také s vybudováním zpomalovacích ostrůvků na již existujících přechodech pro 
chodce 

• ve městě existuje nyní 10 přechodů, z toho 3 u budovy ZŠ  
• v rámci budování průmyslové zóny byla řešena dopravní situaci na vjezdu do města 

od sousední obce Bořetice, zde byl vybudován nejenom bezbariérový přechod, ale 
celkový systém výrazně zpomalující dopravu při vjezdu do města 

• právě v současné chvíli se buduje nový přechod před budovou MŠ na ulici V Sadech, 
zcela samozřejmě bezbariérový 

• na podzimní měsíce je připravováno zřízení zcela nového přechodu na hlavním 
silničním tahu u sokolovny – je připravován jako bezbariérový 

• v současnosti město jedná s Policií ČR o možnosti vybudovat další nový přechod na 
ulici Hlavní pro děti navštěvující ZUŠ 

• vzhledem k rozsahu města a stávající hustotě dopravy, která je poměrně bezpečná, 
se zatím neuvažuje o budování světelných signalizačních zařízení 

 

 



C. 4 Další infrastruktura p řátelská rodin ě ve Vaší obci/m ěstské části   

Český svaz chovatelů 

• vše na www.velke-pavlovice.cz → zájmová sdružení 
• jiná forma podpory městem: bezplatný pronájem městských prostorů pro akce určené 

občanům města 
• dlouholetá a silná tradice, v současné době hlavní důraz na chov holubů 
• významné třígenerační aktivity (prarodiče-rodiče-děti), které podporují zájem o 

ochranu přírody, vztah ke zvířatům, ekologii  
• členové dosahují velmi dobrých výsledků v oblastních, celostátních i mezinárodních 

soutěžích 
• foto v příloze 

 

Český zahrádkářský svaz 

• vše na www.velke-pavlovice.cz → zájmová sdružení  
• celkem 84 členů, z toho mladých 10, nemají členy z řad dětí 
• otevřenost pro nové formy práce, ČZS se podílel na realizaci nově vytvářené tradice 

sportovně kulturních akcí pro občany města – jarní otvírání cyklostezek 
• akce na podporu rodin: 1 x ročně tématický odborný zájezd pro členy, rodinné 

příslušníky i širokou veřejnost 
• jiná forma podpory městem: bezplatný pronájem městských prostorů pro akce určené 

občanům města 
 

Kynologický klub 

• vše na www.kkvelkepavlovice.estranky.cz 
• od 2010 nová pro-rodinná aktivita ve městě  
• zatím 13 členů, na aktivitách se podílejí celé rodiny, vynikající způsob využití volného 

času pro děti 
• jiná forma podpory městem: bezplatný pronájem městských prostorů pro akce určené 

občanům města, vybudování kynologického cvičiště na pozemku města 
• foto v příloze 

 

T. J. SOKOL 

• občanské sdružení, oddíl všestrannosti, s důrazem na turistiku a cykloturistiku 
• počet členů 21 + rodinní příslušníci, důraz na společné akce rodičů s dětmi, rodinnou 

výchovu a ochranu přírody 
• ročně 15 – 20 akcí, např. cyklistické zahájení jarní sezóny nebo týdenní společná 

akce na zahájení prázdnin 
• podpora města: bezplatné poskytnutí klubovny ve víceúčelovém klubovém zařízení 

„Domeček“ na Bezručově ul. od března 2010, úhrada rekonstrukce, provozu a energií 
 

Víno z Velkých Pavlovic 

• vše na www.vinozvelkychpavlovic.cz 

• přestože se jedná o dobrovolný spolek podnikatelských subjektů, podílí se zásadním 
způsobem na pro-rodinných aktivitách ve městě a všech akcích určených 
velkopavlovickým občanům 

• členové spolku: 18 soukromých vinařství 

• jiná forma podpory městem: bezplatný pronájem městských prostorů pro akce určené 
občanům města 



 

Rozhledna Slunečná 

• vybudována v roce 2009 z prostředků Evropské unie  
• významná moderní dominanta města 
• pod rozhlednou vybudován areál pro kulturně společenské aktivity 
• stala se významným místem pro relaxaci, sportovní i kulturní vyžití občanů všech 

generací 
• foto v příloze 
 

 Systém cyklostezek a stezek pro kolečkové brusle 

• město je členem dobrovolného svazku obcí Modré Hory, obce společně vybudovaly 
nebo označily přes 25 km cyklostezek, které se začaly intenzívně využívat také pro 
jízdu na kolečkových bruslích 

• jenom v roce 2009 využilo tyto stezky odhadem 12.000 cykloturistů i turistů 
• jako vysoce pozitivní hodnotí město skutečnost, že stále více občanů města všech 

generací se začalo cykloturistice věnovat a vznikají nové dobrovolné spolky a 
zájmová sdružení (např. Velo Sport firmy ZAF Velké Pavlovice) 

• foto v příloze 
 

Revitalizovaný rybník 

• představuje další klidovou a potenciálně i rekreační zónu pro rodiny s dětmi, seniory i 
všechny ostatní občany  

• slouží pro ekologickou výchovu dětí, žáků i studentů škol, je zaplánována spolupráce 
s připravovaným Centrem ekologické výchovy ve Velkých Pavlovicích 

• klubovna rybářského svazu bude sloužit dalším spolkům a organizacím, prioritně pro 
práci s dětmi 

• rybářský svaz hodlá po dokončení stavby vybudovat za pomoci města v areálu 
parkovou úpravu především pro velkopavlovickou veřejnost 

 

Budoucí centrum ekologické výchovy 

• město ve spolupráci s nadací Partnerství podalo projekt pro získání prostředků 
z výzvy Ministerstva životního prostředí, projekt byl schválen 

• obsahem projektu je rekonstrukce správní budovy bývalého statku, tzv. „Zámečku“, 
na CEV a nastartování provozu tohoto centra 

• realizace projektu bude zahájena v r. 2010 
 

Letiště Nad krajem André 

• letiště provozuje od r. 2009 soukromý subjekt, aktivně se však zapojuje do akcí ve 
městě, takže nabídka trávení volného času pro rodiny s dětmi se opět rozšířila 

• z rozpočtu města příspěvek při zahájení činnosti 10.000,--, dále 5.000,-- ročně 
 

 

Presúzní sbor 

• občanské sdružení, amatérský mužský pěvecký sbor 
• počet členů: 20 



• rozvíjejí folklórní tradice regionu, obohacují hudební dědictví o nové zlidovělé písně, 
podporují vztah veřejnosti k lidové písni 

• vystoupení souboru zaplní spolehlivě celý koncertní sál či kulturní areál diváky 
• účinkují na všech kulturně společenských akcích ve městě 
• z rozpočtu města 20.000,--  ročně na rozvoj činnosti 
• foto v příloze 

 

Colorado 

• občanské sdružení, šestičlenná amatérská hudební country skupina 
• účinkují na mnoha kulturně společenských akcích ve městě 
• v době prázdnin pořádají pro občany města vlastní country večer „Svatá Anna pod 

hvězdama“ 
• výrazně oživují pestrost hudební nabídky ve městě 
• jiná forma podpory: bezplatné zapůjčení místnosti pro zkoušky kapely v budově 

městského kina 
• foto v příloze 
 

Country kroužek při MŠ Baby Country 

• taneční soubor při MŠ 
• počet dětí: 20 
• účast na všech zásadních kulturně společenských aktivitách města 
• rodinná vícegenerační setkávání podporovaná městem i MŠ 
• foto v příloze 

 

Dětský pěvecký sbor Boží děcka a pěvecký sbor při římskokatolické farnosti 

• dobrovolná amatérská pěvecká sdružení (dětské a smíšené) soustředěná kolem 
místní farnosti 

• vystupují na všech církevních aktivitách v průběhu celého křesťanského roku 
• výrazně obohacují např. již dva roky pořádanou Noc kostelů 
• foto v příloze 

 

 Soubory ZUŠ 

• škola zřizuje celkem 14 souborů, od cimbálové muziky, přes žesťové a strunné 
nástroje, až po taneční a pěvecké soubory 

• všechny soubory se pravidelně podílejí na kulturně společenském životě města 
• dívčí pěvecký sbor zajíždí 2 x ročně k vystoupení v Domově důchodců v Tuřanech 
• škola si vysoce cení zájmu rodičů svých žáků, kteří se sami věnují hudbě a jsou 

členkami pěveckého sboru maminek „Singing Ladies“ 
• foto v příloze 

 

C. 5 Druhy opat ření proti negativním vliv ům na děti a mládež (ochrana d ětí před 
alkoholem, drogami, tabákovými výrobky, pornografií  apod.) zavedených ve 
Vaší obci/m ěstské části (koncepce, zapojení obecní policie, kontroly a td.) 

• všechny školy mají vypracován Minimální preventivní program, který postihuje jak 
opatření proti negativním vlivům, tak oblast prevence domácího násilí, boj proti šikaně 
a kriminalitě mládeže 

• zásadní roli zde hrají výchovní poradci, na ZŠ je zřízena pozice koordinátora prevence 



• členové policie a hasičů preventivně působí již při setkávání s dětmi z MŠ 
• školy konají pravidelné besedy s profesionály Policie ČR, Pedagogicko-psychologické 

poradny Břeclav, s dětským lékařem 
• konají se besedy také se členy Myslivecké jednoty Velké Pavlovice – bezpečné 

chování v přírodě 
• působení na děti a studenty je zakotveno v osnovách předmětů občanská výchova a 

základy společenských věd, konají se diskuzní kroužky žáků a studentů 
• Obvodní oddělení Policie ČR Velké Pavlovice zpracovává každoročně hodnotící 

zprávu o své činnosti, je projednávána na radě města, v případě potřeby jsou 
přijímána opatření se zástupci OO Policie ČR a městské policie 

• městská policie, ředitel ZŠ i výchovní poradci pravidelně zveřejňují výchovně 
zaměřené příspěvky ve Velkopavlovickém zpravodaji 

• městská policie vytipovává problémové prostory ve městě, městský policista ve službě 
věnuje těmto prostorům zvýšenou pozornost a dohledem usiluje o předcházení 
negativním projevům mezi dětmi a mládeží 

• foto v příloze 
 

D. PRO-RODINNÁ OSVĚTA 

D. 1  Způsob poskytování informací o pro-rodinných aktivitác h a opat řeních ve Vaší 
obci/m ěstské části (místní zpravodaj, rozhlas či televize, internet atd.).  

 Velkopavlovický zpravodaj 

• vychází pravidelně 6 čísel ročně 
• pro občany je bezplatný a je doručován do všech domácností ve městě 
• pravidelně se zde prezentuje nejenom město, jeho organizační složky a příspěvkové 

organizace, ale všechny školy, NNO a spolky ve městě 
• zpravodaj má vysokou úroveň a slouží především těm rodinám, které nemají 

možnost sledovat webové stránky města 
• z rozpočtu města: 208.000,-- ročně 
• viz příloha 

 

 Webové stránky města 

• vše na www.velke-pavlovice.cz → aktuality/ → videoukázky/ → turistické informační 
centrum/ → fotogalerie 

• každodenní aktualizace informací na stránkách 
• prezentace všech aktivit ve městě 
• prezentace informací je pro všechny zájemce bezplatná 
• z rozpočtu města: 70.000,-- ročně 

 

 Městský rozhlas 

• pravidelná hlášení 2 x denně 
• prezentace informací pro všechny zájemce bezplatná 
• v letech 2006/07 byl v celém městě vybudován nový bezdrátový rozhlas, nyní pouze 

drobná údržba 
• z rozpočtu města: 6.700,-- ročně 

 

 Kalendář kulturních akcí 



• je vydáván 1 x ročně pro občany města i pro potenciální turisty, obsahuje hlavní 
kulturně společenské akce 

• pro občany města 1 x za dva měsíce vydán samostatný podrobný kalendář 
postihující všechny aktivity ve městě na nejbližší dva měsíce 

• příspěvky v kalendáři jsou bezplatné, kalendář je pro občany bezplatný 
• viz příloha 

 

 

 

 

Plakátovací služba 

• zajišťuje TIC a městský úřad 
• na území města 6 vývěsních a plakátovacích ploch 
• služba je bezplatná 

 

 

D. 2  Etická výchova na školách z řizovaných Vaší obcí/m ěstskou částí – zda je 
vyučována a na kterých školách 

• jako největší příspěvek gymnázia k etické výchově studentů uvádí vedení školy nově 
nabízený předmět, kterým jsou Etické dílny, velmi kladně jej hodnotí sami studenti, 
kteří si budou moci pro každý studijní rok také volit projednávaná témata 

• ZŠ jedná o přednáškách Etických dílen pro své žáky na příští školní rok 
• ZŠ vyučuje etickou výchovu jako součást předmětů pracovní, rodinná či občanská 

výchova a základy společenských věd 
• jako významný příspěvek k etické výchově hodnotíme tři pravidelné každoroční 

charitativní sbírky, které organizují jednak město, dále římskokatolická farnost a také 
sami žáci a studenti škol, takováto dobrovolná činnost mladých lidí má vysokou a 
trvalou etickou hodnotu 

• etická výchova je také zakotvena ve vzdělávacích programech ke zdravému životnímu 
stylu, jako byl „Peer program“, který realizovala ZŠ ve spolupráci s Pedagogicko-
psychologickou poradnou v Břeclavi, nebo jako jsou vzdělávací aktivity dámského 
klubu 

• zásadní akcí pro etickou výchovu v praxi bylo na jaře 2010 Setkání stárků, připravené 
městem, komisí kultury, velkopavlovickou chasou a především skupinou dobrovolných 
organizátorů, na kterém se sešlo mnoho generací velkopavlovických občanů i rodáků 

• akce byla nejlepší ukázkou rodinných mezigeneračních vztahů a nese dál nejhezčí 
z hodnot rodinného a občanského kulturního života ve městě 

• foto v příloze 
• viz příloha 

 

D. 3  Kurzy p řípravy na manželství a na podporu a zvyšování rodi čovských 
kompetencí 3 – zda, kým a v jakém rozsahu jsou ve Vaší obci/m ěstské části 
pořádány. 

                                                           

3 Podpora kurzů zaměřených na přípravu k životu v partnerském nebo manželském vztahu a jejich 
zkvalitňování, či projektů zaměřených na přípravu na výkon rodičovské role a posilování rodičovských 



• speciální kurzy pro veřejnost pořádala dosud ve městě římskokatolická farnost, v roce 
2009 byl cyklus setkávání v rámci duchovní obnovy nazván právě „Manželství a 
rodičovství“ 

• školy ve městě vyučují téma v rámci společenské výchovy a přírodovědných předmětů 
• studentům gymnázia bylo téma přednášeno jako součást Etických dílen 
• žáci ZŠ mohou 2 x ročně besedovat s dětským lékařem právě o otázkách rodičovství, 

partnerství 
• v rámci diskuzních kroužků mohou besedovat také s rodiči spolužáků, kteří mají 

zdravotnické vzdělání 
• v rámci inovativních vzdělávacích forem činnosti plánuje městská knihovna ve 

spolupráci se všemi školami uspořádat v roce 2011 dvoudenní víkendový seminář pro 
rodiče k novým postupům ve výchově dětí „Respektovat a být respektován“ 

• pro-rodinné výchově jsou věnovány také články ve zpravodaji města 

 

 

 

D. 4  Vzdělávání rodi čů na rodi čovské dovolené 4 – zda, kým a v jakém rozsahu je ve 
Vaší obci/m ěstské části realizováno. 

• vzdělávání bylo zahájeno v roce 2010 jako nová aktivita městské knihovny, v květnu 
byl realizován půldenní seminář na téma “Jak se připravujeme na výběrová řízení pro 
získání zaměstnání“ 

• semináře se budou konat nejméně 1 ročně, pro rok 2011 je připravován seminář o 
nových směrech výchovy dětí 

 

 

D. 5 Způsob podpory prevence domácího násilí (informace, be sedy, poskytování 
služeb ze strany vyškolené sociální pracovnice, pod pora za řízení poskytujících 
pomoc ob ětem domácího násilí apod.) ze strany Vaší obce/m ěstské části 

• poradenskou činnost pro prevenci domácího násilí zajišťují ve městě profesionálové 
z městské policie a OO Policie ČR 

• rada města dostává a projednává 1 x ročně zprávu obvodního oddělení Policie ČR, 
přijímá opatření k řešení všech negativních jevů ve městě 

• nejméně 2 x ročně projednává rada města zprávu městské policie, se stejným 
postupem 

• oznámené případy řeší v souladu se zákonem a ve spolupráci s policií přestupková 
komise města 

• systém pomoci mají vypracován také na gymnáziu, kde je pro výchovného poradce 
přesně stanovena cesta k řešení takovýchto případů, určená Směrnicí pro řešení 
negativních vlivů a postupy pedagogů, ve škol. roce 2009/2010 však škola neřešila 
žádný případ domácího násilí 

• pro plošnou prevenci je využíván také zpravodaj města 
 

 

                                                                                                                                                                                     

kompetencí (tj. k podpoře rodičovských schopností a dovedností směřujících k jejich upevnění, 
prohloubení a zkvalitnění). 
4 Je určeno pro rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, kteří začínají uvažovat o návratu na trh 
práce. Vzdělávání rodičů na MD/RD může napomoci snadnějšímu opětovnému zapojení se do 
pracovního procesu. 



E. OSTATNÍ 

E. 1 Typy pro-rodinných akcí po řádaných Vaší obcí/m ěstskou části, p říp. frekvence 
pořádání (oslavy významných dn ů – Dne matek, Dne rodin, Dne senior ů, 
zapojení do Národního týdne manželství, spole čenské události pro rodi če a 
děti, prázdninové pobyty, apod.) 

 

    Typ akce    Frekvence pořádání dané akce 

• oslava MDŽ 1 x ročně 
• akce knihovny k Měsíci čtenářů (foto v příloze) 1 x ročně 
• Velikonoční dílnička (foto v příloze) 1 x ročně 
• jarní otvírání cyklostezek „Jarní šlapka“ (foto v příloze) 1 x ročně 
• rodinné cykloakce Májové putování po Modrých Horách a Na kolech 1 x ročně 

krajem André (foto v příloze) 

• přehlídka mladých dechovek 1 x ročně 
• oslava Svátku matek (foto v příloze) 1 x ročně 
• Noc kostelů 1 x ročně 
• oslava MDD (foto v příloze) 1 x ročně 
• Májový večer seniorů 1 x ročně 
• letní posezení a zpívání pod rozhlednou (foto v příloze) 6 x červen – srpen 
• Po stopách pytláka Floriána 1 x ročně 
• Noční soutěž v požárním útoku 1 x ročně 
• krojované hody 1 x ročně 
• Rozloučení s prázdninami (foto v příloze) 1 x ročně 
• koncert bývalých i současných žáků ZUŠ „Hraje a zpívá celá rodina“ 1 x ročně 
• Velkopavlovické vinobraní 1 x ročně 
• akce knihovny k Týdnu knihoven 1 x ročně 
• podzimní zavírání cyklostezek (foto v příloze) 1 x ročně 
• Vánoční jarmark u Radnice spojený s koncertem a Ježíškovou dílničkou 1 x ročně 

(foto v příloze) 
• výstavy výtvarného umění 2 – 3 x ročně 
• divadelní představení pro děti (foto v příloze) 4 x ročně 
• zájezdy do divadla 2 x ročně 

výtvarné semináře pro rodiče s dětmi (foto v příloze) nejméně 1 x měs. 
• sportovní soutěže a turnaje nejméně 1 x měs. 

 
• viz příloha 

 

E. 2 Dotační titul podporující pro-rodinné organizace – zda v e Vaší obci/m ěstské 
části existuje a jak je obsahov ě vymezen 

• dotace jsou každoroční, stanoveny rozpočtem města schváleným zastupitelstvem, rozpočet je 
závazný  

• částka pro NNO, občanská i další zájmová sdružení popsaná výše činí 365.500,-- 
• částka 210.000,-- je určena na provoz, částka 100.000,-- pro TJ Slavoj na vlastní sportovní 

činnost, zbytek na kulturně společenskou činnost jednotlivých subjektů 
• pro organizační složky a příspěvkové organizace města představuje tato částka ročně cca 

7.223.000,-- na provoz a činnost řízených subjektů (body A1 a A4), dále pak částka 284.700,-- 
na poskytování informací (bod D1) 
 



E. 3  Setkávání p ředstavitel ů Vaší obce/m ěstské části s rodi či nebo jejich zástupci – 
zda jsou po řádána a jak často (pravidelná setkávání p ředstavitel ů obce s 
občany k tématu rodinné politiky, použití principu kom unitního plánování v 
oblasti podpory rodiny atd.) 

• zastupitelé města se setkávají s občany pravidelně  
• účast zastupitelů města na členských či výročních schůzích, valných hromadách a zasedáních 

všech občanských sdružení, NNO a dalších nejméně 1 x ročně 
• 2 členové rady jsou také členy dvou rad školy, členy zastupitelstva jsou 4 předsedové 

občanských sdružení, další aktivně pracují v komisích 
• starosta a místostarosta se setkávají s rodiči při zahájeních a ukončeních školního roku, při 

maturitách, kulturních a sportovních akcích škol apod. 
• společně se studenty vysazovali zástupci města také stromy v rámci projektů ekologické 

výchovy 
• město organizuje také vítání nových občánků města, spojená se setkáním starosty s rodiči 
• foto v příloze 

 

E. 4  Další inovativní opat ření na podporu rodiny ve Vaší obci/m ěstské části 

• největší inovaci do vzájemných vztahů ve městě vnesli představitelé města nastavením 
nového systému spolupráce všech složek, které se ve městě podílejí na rodinné výchově, na 
přípravě akcí podporujících rodiče s dětmi a mezigenerační soužití ve městě 

• jak vyplývá z přehledu akcí, který je doložen v příloze, jsou takovýchto aktivit během roku 
desítky 

• aktivní spolupráce byla zahájena v roce 2006 a stále se zdokonaluje 
• starosta města svolává před přípravou kulturních a společenských akcí ve městě zástupce 

všech organizací, zájmových sdružení i dobrovolných spolupracovníků, aby se vzájemně 
dohodla organizace akce, podíl jednotlivých subjektů, obsah akce 

• významnou roli zde hraje také komise pro kulturu a sport 
• prioritu mají akce připravené především pro velkopavlovické občany, což se vždy projeví na 

zájmu a spokojenosti místních (např. letošní otevírání cyklostezek „Jarní šlapka“) 
• foto v příloze 

 

E. 5 Způsob nastavení a rozvoje spolupráce p ředstavitel ů obce s nestátními 
neziskovými organizacemi zam ěřujícími se na podporu rodiny 

• kromě spolupráce popsané v bodu E4 navštěvují starosta, místostarosta i další zastupitelé 
města valné hromady, výroční schůze či běžné schůzky NNO a zájmových sdružení 

• představitelé sdružení a NNO jsou pravidelně zváni na některá z jednání komise pro kulturu a 
sport – členové vedení některých sdružení a NNO jsou přímo členy komise (dámský klub, TJ 
Slavoj, rybářský svaz, T. J. Sokol atd.) 

• řada členů zastupitelstva města působí ve vedení sdružení a NNO (dámský klub, myslivecká 
jednota, český zahrádkářský svaz, rybářský svaz atd.) 

• město poskytuje všem zájemcům z řad sdružení a NNO bezplatně informační prostor na 
webových stránkách města i na stránkách Velkopavlovického zpravodaje 

• starosta, místostarosta i ostatní zastupitelé se setkávají také s dalšími zájmovými sdruženími 
a skupinami dobrovolných spolupracovníků, jako je třeba Výtvarná dílna, Velkopavlovická 
chasa, cykloskupina ZAF, amatérští fotografové a další  

• foto v příloze 
 

F. INSTITUCIONÁLNÍ, PERSONÁLNÍ A KONCEP ČNÍ ZAJIŠTĚNÍ RODINNÉ POLITIKY 

 



F. 1  Způsob použití principu komunitního plánování v oblast i podpory rodiny ve 
Vaší obci/m ěstské části, zahrnutí služeb pro rodinu do plánu sociálníc h služeb 
apod. 

• komunitní plánování je používáno při stanovení rozpočtu na příslušný kalendářní rok 
• stejně se postupuje při plánování velkých stavebních akcí ve městě (připravovaná výstavba 

domu s pečovatelskou službou) 
• na základě podnětů komisí, občanů i členů sdružení a NNO bylo do územního plánu zahrnuto 

vytvoření nových stavebních míst pro mladé rodiny na ulici Padělky (vytvořeno 40 stavebních 
míst), připravuje se studie pro vytvoření dalších stavebních příležitostí ve městě, 

• komunitní plánování vedlo i k vybudování průmyslové zóny na ulici Hodonínská, jejímž cílem 
je získat ve městě nové zaměstnavatele a nové pracovní příležitosti (v roce 2009 přišla první 
velká firma Berendsen, vzniklo 50 nových pracovních míst) 

• v rámci zlepšení životního prostředí ve městě jsou připraveny projekty na dobudování zeleně 
na Nám. 9. května a na výsadbu zeleně v nové výstavbě Padělky 

• princip komunitního plánování je uplatněn také při přípravě všech kulturně společenských akcí 
ve městě, jak je popsáno v bodu E4 

 

F. 2   Usnesení zastupitelstva o podpo ře rodiny – zda ve Vaší obci/m ěstské části 
existuje (obsah usnesení, závazky atd.).  

• pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce nejsou stanovena samostatnou 
vyhláškou, jsou nastavena zastupitelstvem města každoročně při projednávání rozpočtu na 
další kalendářní rok, proto se částky poskytované na podporu pro-rodinných aktivit a práci 
zařízení, která se rodinám a dětem věnují, mohou v jednotlivých letech mírně lišit 

• slevy pro rodiny s dětmi a seniory v oblasti nakládání s odpady a likvidace odpadů jsou 
upraveny obecně závaznou vyhláškou 

• částky, které jsou zastupitelstvem města uvolněny pro popisované subjekty, jsou uvedeny 
v bodu E2 (organizační složky města, příspěvkové organizace, občanská sdružení, NNO a 
zájmová sdružení) 
 

F. 3 Výbor pro rodinu / Komise pro rodinu / Komise či Výbor mající slovo „rodina“ v 
názvu – zda je ve Vaší obci/m ěstské části z řízen/a 

• problematika péče o rodinu je rozdělena do kompetence 2 komisí, které byly zřízeny radou 
města v roce 2006, jsou to komise pro kulturu a sport a dále komise zdravotní a sociální 

• tato situaci odráží dva aspekty péče o rodinu, a to zajišťování kulturního a společenského 
života ve městě na jedné straně a prevenci negativních jevů, sociální práci v rodinách, pomoc 
rodinám v obtížných situacích na straně druhé 
 

 

 F. 4 Způsob personálního zajišt ění rodinné politiky ve Vaší obci/m ěstské části 

mateřská škola   7 zaměstnanců 

základní škola 37 zaměstnanců 

středisko volného času   2 zaměstnanci 

gymnázium 33 zaměstnanci 

základní umělecká škola 14 zaměstnanců 



pečovatelka   1 zaměstnanec 

městská policie   2 zaměstnanci 

městská knihovna a kino   2 zaměstnanci 

dvě komise rady města 11 členů 

rady škol   2 zástupci rady města 

 

F. 5 Koncepce podpory rodin s d ětmi nebo Ak ční plán na podporu rodin s d ětmi na 
místní úrovni – zda ve Vaší obci/m ěstské části existuje 

• písemná koncepce ani akční plán nebyly dosud ve městě zpracovány 
• přesto je pro jednání zastupitelstva a rady města, i pro rozhodování představitelů města, jasně 

stanovena filozofie a linie, která je dodržována 
• jako priority jsou právě postaveny péče o občany, o rodiny s dětmi, o děti a mládež, snaha 

přivést do města k trvalému pobytu mladé rodiny a zajistit spokojený život všem občanům 
(životní prostředí, bydlení, zaměstnání, kultura, sport)  

• rozhodování zastupitelstva o rozvoji města je ovlivňováno podněty a názory občanů i 
organizací a sdružení, podněty jsou shromažďovány na veřejných zasedáních zastupitelstva, 
vychází se z názorů občanů vyjádřených při anketách a při setkávání občanů s představiteli 
města, získaných na schůzích sdružení a spolků 

 

F. 6 Způsob zmapování pot řeb rodin ve Vaší obci/m ěstské části 

• veřejná jednání zastupitelstva, prostor pro vyjádření názorů a stanovisek občanů, pro dotazy a 
informace, rada podává podrobnou zprávu o činnosti za uplynulé období 

• písemné ankety ve zpravodaji – jedenkrát ročně  
• všechny školy získávají a zpracovávají podněty rodičů 
• účast zastupitelů města na členských či výročních schůzích, valných hromadách a zasedáních 

všech občanských sdružení, NNO a dalších nejméně 1 x ročně 
• neformální setkávání s občany města, studenty gymnázia, členy kroužků a souborů 
• všichni ředitelé a vedoucí organizací zřizovaných či podporovaných městem podávají 

nejméně 1 x ročně zprávu o své činnosti na jednání rady 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu A1 

Exteriér budov Základní školy Velké Pavlovice 

 

 



K bodu A1 

 

 

 

Exteriér budovy Gymnázia Velké Pavlovice 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu A1 

 

 

 

Interiér Městské knihovny Velké Pavlovice (léto 2009 – výstava 
výtvarných prací dětí z mateřské školy) 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu A2 

Základní umělecká škola – rozmanité aktivity pro veřejnost 

 

 



K bodu A2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Budování klubovny „Rybářská bašta“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu A2 

 

 

 

Setkání s dětmi z mateřské školy 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



K bodu A3 

 
 
 

Víceúčelové klubové zařízení „Domeček“ na Bezručově ul., prostory pro 
činnost Střediska volného času, klubovny Svazu postižených 

civilizačními chorobami (senioři), Dámského klubu a T. J. SOKOL ve 
Velkých Pavlovicích (budování bezbariérového přístupu) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu A3 

 

 

Folklórní soubor „Sadováček“ při MŠ Velké Pavlovice  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu A4 

 

Bezplatný zájezd členů Svazu postižených civilizačními chorobami Velké 
Pavlovice a rodinných příslušníků, připravený a uhrazený Městem Velké 

Pavlovice, do skanzenu Veselý kopec a města Ždírec nad Doubravou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu A4 

 

 

Přátelské setkání členů Svazu postižených civilizačními chorobami Velké 
Pavlovice a seniorů z družebního města Senica (SR) – procházka 

k rozhledně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu A6 

Dětské hřiště pro veřejnost na Náměstí 9. května 

 

 
 

 



K bodu A6 

Nové vybudovaná klidová zóna parku U Trkmanky 

 
 
 

 



K bodu A6 

Plocha basketbalového a florbalového hřiště na Nám. 9. května se při 
příznivém zimním počasí změní v kluziště 

 

 



K bodu C4 

 

 

Ve svazu českých chovatelů působí často i  3 generace chovatelů 
holubů a pravidelné výstavy rodiče či prarodiče s dětmi stále přitahují 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu C4 

 

 

O předvedení činnosti kynologického klubu byl na jarním zahájení 
cykloturistické sezóny ve městě velký zájem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu C4 

Nově vybudovanou rozhlednu Slunečná vnímali v roce 2009 občané 
města především jako turistickou atrakci. Během roku se však areál 

rozhledny stal významným odpočinkovým, společenským a kulturním 
místem velkopavlovické veřejnosti 

 

 



K bodu C4 

 

 

Nové cyklostezky přinášejí obyvatelům města netradiční a nadstandardní 
možnosti sportovního vyžití. Potkáme na nich i tři rodinné generace 

pavlovických výletníků. 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu C4 

Presúzní sbor v plné parádě při loňském „Předhodovém zpívání“ pod 
rozhlednou 

 

Country skupina Colorado zpívá při jarním otevírání cyklostezek 

 



K bodu C4 

Děti ze souboru „Baby Country“ při vystoupení ke Dni matek 

 

Děti z pěveckého sdružení „Boží děcka“ při rodinné akci 

 



 

K bodu C4 

Vystoupení žáků ZUŠ na kulturní akci města 
 

 
 

Cimbálová muzika při ZUŠ 
 

 



 bodu C5 

 

Beseda specialistů – profesionálů Policie ČR se žáky ZŠ – prevence 
proti negativním jevům mezi dětmi a mládeží 

 



K bodu D2 

 

 

Na Setkání stárků přišli i účastníci, kteří „stárkovali“ těsně po 2. světové 
válce a patří k nejstarším občanům města, stejně jako zde byla 

nejmladší generace. Vzájemná úcta, náklonnost a rodinné 
mezigenerační vztahy na nás dýchnou z každé fotografie, která byla na 

akci pořízena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu E1 

 

 

 

 

Městská knihovna Velké Pavlovice – nové formy práce s dětmi v rámci 
Měsíce čtenářů 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu E1 

 

 

Velikonoční dílničku organizuje středisko volného času s městem, 
dámským klubem, sdružením Orel a školami – budí značný zájem rodičů 

i prarodičů a samozřejmě dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu E1 I. 

Jarní otevírání cyklostezek, akci „Jarní šlapka“ připravilo pro své občany Město Velké 
Pavlovice, podařilo se do ní zapojit většinu organizací a sdružení ve městě (hasiči, 
rybáři, dámský klub, středisko volného času, TIC, T. J. Sokol, cyklooddíl ZAF, Víno 

z Velkých Pavlovic). Vznikla tak zcela nová tradice. 

 

 



K bodu E1 II. 

Jarní otevírání cyklostezek 

 

 

 

 

 



K bodu E1 

Nejvýznamnější pravidelné jarní cyklo- a turistické akce přesahující 
rozsah města „Májové putování po Modrých Horách“ a „Na kolech 

krajem André“ 

 

 

 



K bodu E1 

Vystoupení dětí z MŠ pro maminky a babičky ke Dni matek 

 

 



K bodu E1 

Oslavu MDD připravili v roce 2010 hasiči, kteří současně slavili 120. výročí založení 
SDH, ve spolupráci s městem, SVČ, dámským klubem a dalšími NNOud 

 

 

 



K bodu E1 

Pravidelné večerní zpívání pod rozhlednou bylo v roce 2010 zahájeno v květnu při 
akci „Putování po Modrých Horách“ přehlídkou mužských pěveckých sborů 

z Modrých Hor 

 

 

 



K bodu E1 

 

 

Akce především pro děti „Rozloučení s prázdninami“ se koná pod 
rozhlednou. Spolupracují na ní především spolek Víno z Velkých 

Pavlovic, město, další NNO – na fotce ukázka výcviku loveckých psů 
připravená mysliveckou jednotou 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu E1  

Koncert k 60. výročí založení školy "Hraje a zpívá celá rodina" v říjnu 
2009, akce založila novou kulturní tradici ve městě, neboť představila 
„rodinné muzicírování“ všech prarodičů, rodičů a dětí, kteří byli či jsou 

žáky základní umělecké školy  

 

 

 

 



K bodu E1 

 

Tradice otevírání cyklostezek začala paradoxně v listopadu 2009 
„Podzimním zavíráním cyklostezek“ při příležitosti otevření nově 

vybudované cyklostezky z Velkých Pavlovic do sousední obce Bořetice. 
Akce byla současně příležitostí, aby se veřejnost obou obcí sešla a 

pobavila pod rozhlednou Slunečná. Zájem občanů byl veliký. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu E1 

 

 

Vánoční setkání občanů města u Radnice patří k nejhezčím tradicím 
v roce. Patří k němu nejen vánoční jarmark, ale především vánoční 
zpívání a vystoupení všech souborů ve městě, spolupráce všech 

organizací a sdružení, doplněná ještě Ježíškovou dílničkou nejen pro 
děti 

 

 

I. 

 

 

 

 

 



K bodu E1 II. 

Vánoční zpívání – nejmladší občánkové města 

 

Ježíškova dílnička je záležitostí především SVČ a sdružení Orel 

 



K bodu E1 

 

 

 

Divadelní představení pro děti organizuje nejméně 4 x ročně Dámský 
klub Velké Pavlovice, jsou hrazena z rozpočtu města 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu E1 

Víkendové výtvarné dílničky či kurzy organizované střediskem volného 
času, dámským klubem a školami jsou další z příležitostí, kdy spolu tráví 

volný čas i tři generace našich občanů 

 

 

 



K bodu E3 

Starosta města vítá nově narozené občánky Velkých Pavlovic, protože 
má město velký zájem na tom, aby počet obyvatel rostl, slovo „vítá“ je 

zde použito v pravém svém významu 

 

 

 



K bodu E4 

Městský úřad Velké Pavlovice – výstavní síň – setkání starosty a 
místostarosty města s představiteli organizací, NNO a zájmových 

sdružení města při přípravě akce „Jarní otevírání cyklostezek“ 

 

 

 

 



K bodu E5 

Setkání starosty města s žáky a studenty velkopavlovických a senických škol při 
příležitosti tradiční „Výtvarné dílny“ – společném tvořivém soustředění výtvarníků 

 

 

 


