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Vážení spoluobčané,
letošní mírnou zimu vystřídalo rychlé 
jaro. S jeho příchodem nejenom Vám, 
ale i pracovníkům města přibyla spous-
ta práce na údržbě a zkrášlení zeleně. 
Pracovníci města v minulých měsících 
upravili polní cesty recyklátem, věno-
vali se kácení a ořezu stromů, opravě 
odpočinkových míst a značení neje-
nom na cyklostezkách, ale i v celém ka-
tastru obce.

Zabývali se dalšími drobnými i většími 
opravami, které ale nejsou tak „vidět“. 
V těchto dnech začíná sečení zelených 
ploch, které potrvá až do podzimku. 
Při této časově a finančně náročné prá-
ci pomáhají díky podpoře Úřadu práce 
i pracovníci z řad dočasně nezaměstna-
ných občanů.

Chtěl bych poděkovat všem občanům a vel- 
kopavlovickým spolkům a organizacím, 
kteří se v sobotu 19. března zapojili 
do úklidu města a jeho okolí. Bohužel 
se stále najdou lidé, i přes existenci 
sběrného dvora, kteří jsou lhostejní k prá- 

ci druhých a místo odvozu odpadu na 
sběrný dvůr, nám „zkrášlují“ okolí města 
svými „hromádkami všeho“. Těmto ob-
čanům opravdu „děkujeme“.

V těchto dnech byla zahájena rekon-
strukce chodníku na ulici Nádražní (ve 
směru od nádraží až po firmu Vinařství 
Baloun). Stavbu provádí firma STRA-
BAG a.s., s termínem dokončení v červ-
nu 2016. Stavbu komplikuje havarijní 
stav kanalizace na ulici Nádražní v úse-
ku od bývalé železniční vlečky směrem 
k nádraží v délce sto metrů. Právě část 
této kanalizace vede pod nově budova-
ným chodníkem a musí být vyměněna 
do konce výstavby chodníku. Rekon-
strukce kanalizace si vyžádá nemalé 
finanční náklady.

V měsíci květnu, ve spolupráci se spo-
lečností VaK a.s. Břeclav, budou pokra-
čovat práce na dokončení rekonstrukce 
vodovodu a chodníku na ulici Pod Bře-
hy. V červnu se zahájí II. etapa rekon-
strukce vodovodu na ulici V Sadech, 
následně se zde provede rekonstrukce 
chodníku a příprava pro rekonstrukci 

veřejného osvětlení. Pokračovat bude 
rekonstrukce chodníku na ulici Zelni-
ce. Drobné opravy chodníků proběh-
nou i v jiných částech města.
Závěrem bych Vás vážení občané rád 
požádal nejen o pomoc při úpravě, údrž-
bě a budování našeho města, ale i o Vaše 
informace a náměty, co Vás trápí, co je po-
třeba zlepšit a s čím je možné „pohnout“.

Děkuji a přeji Vám krásné jarní dny.

Jiří Otřel, 
starosta města Velké Pavlovice

SLOVO STAROSTY

Z jednání Rady města a  Zastupitelstva města Velké Pavlovice
Zastupitelstvo města na svém XI/2016 zasedání, které se konalo 
dne 14. 4. 2016 projednalo a schválilo:

Z RADNICE

tak, aby bylo postupováno v souladu  
s § 33a odst.1písm. b) zákona č. 563/ 
1991 Sb., o účetnictví

•	 zadávání a uskutečňování veřejných za- 
kázek, s výjimkou úkonů a postupů pře-
zkoumaných orgánem dohledu podle 
zvláštního právního předpisu – nápra-
va: při podpisu smluv bude systematic-
ky věnována pozornost smluvní ceně  
a povinnosti zveřejňovat všechny smlou-
vy včetně jejich změn a dodatků, jejichž 
cena přesáhne 500 tis. Kč bez DPH a to 
do 15 dnů od jejího uzavření

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
•	 účetní	uzávěrku	Města	Velké	Pavlovice	

za rok 2015
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

•	 členský	příspěvek	DSO	Modré	Hory	na	
rok 2016 ve výši 41.200,- Kč a finanční 
dar ve výši 6.500,- Kč (tj. 47.700,- Kč)
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0     

•	 členský příspěvek DSO Čistý Jihový-
chod na rok 2016 ve výši 10.100,- Kč 
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0      

- rozpočtové opatření č. 2/2016, celkové  
 příjmy snížení o 1.999,8 tis. Kč, celkové  
 výdaje snížení o 1.015,7 tis. Kč, celkové
 financování snížení o 984,1 tis. Kč. Zá- 
 vaznými ukazateli jsou hodnoty para- 
 grafů u výdajů s tím, že jednotlivé pa-
ragrafy lze v celkovém součtu překročit  
o částku rozpočtové rezervy. Celkové vý-
daje překročit nelze.
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0   

- podání žádosti o dotaci na akci „Oprava 

Celoroční hospodaření města a závěreč-
ný účet města za rok 2015 včetně zprávy 
auditora po výsledku přezkoumání hos-
podaření města za rok 2015 s výhradou 
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě  
o výsledku hospodaření § 2 odst. 1 písm. a) 
a § 2 odst. 2 písm. c), zákona č. 420/2004 
Sb., o přezkoumávání hospodaření územ-
ních samosprávních celků a dobrovolných 
svazků obcí a přijalo toto opatření:

•	 plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně 
peněžitých operací, týkajících se rozpoč- 
tových prostředků, chyba napravena 
zaúčtováním správné částky dne 10. 2. 
2016 – náprava: při úhradě faktur a je-
jich účtování bude věnována větší pozor-
nost účetním dokladům a záznamům 
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havarijního stavu atletické dráhy Gymná-
zia Velké Pavlovice“ v celkové výši 600 tis. 
Kč	na	MŠMT,	v	 rámci	dotačního	progra-
mu Podpora sportu 

hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, 1 
nepřítomen 

- směrnici „Zásady úhrady nákladů na  
	 pořízení	změny	Územního	plánu	Města
 Velké Pavlovice“ 

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

- aktualizaci a doplnění plánu společných

 zařízení v rámci dokončené Komplexní

 pozemkové úpravy v k.ú. Velké Pavlovice 

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0   

- stanovení priorit realizace jednotlivých

 prvků plánu společných zařízení a dal- 
 ších opatření v rámci ukončení KPÚ 
 v následujícím pořadí:

- cesta Ostrovce C04, C11 - v návaznosti  
 napojení polní cesty v k.ú. Starovičky

- cesta mezi tratí Koudelky a Poštory  
 C20a, C20b, C20c – v návaznosti na

 cestu v k.ú. Němčičky

- cesta ke skládce Hantály C23, C24

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0   

- Prodej majetku města dle záměru o pro- 
 deji nemovitostí a výsledku jednání:

•	  prodej pozemku KN parc.č. 9/15 o výmě-
ře 83 m2 v k.ú. Velké Pavlovice, z důvodu 
dořešení vlastnických vztahů k pozemku 
nad sklepem, za cenu 250Kč/m2

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

•	 směnu pozemků KN parc.č. 727/1 o vý- 
měře 1803 m2 za pozemky parc.č. 668  
o výměře 1225 m2 a parc.č. 669 o vý-
měře 1575 m2 vše v k.ú. Velké Pavlovice,  
s doplatkem ceny dle znaleckého posud-
ku, výši 95.628,- Kč z důvodu dořešení 
vlastnických vztahů pozemků pod chod-
níky a veřejnými plochami

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

•	 prodej pozemků KN parc.č. 2130/13  
o výměře 7 m2 a parc.č. 2057/11 o vý-
měře 16 m2 vše k.ú. Velké Pavlovice, dle 
geometrického plánu z důvodu dořešení 
vlastnických vztahů pod lisovnou, za 
cenu 250 Kč/m2

hlasování: pro15, proti 0, zdržel se 0

•	 prodej pozemků 5757/2 – 5757/8 v k.ú. 
Velké Pavlovice, dle geometrického plá-
nu z důvodu dořešení vlastnických vzta-
hů k pozemkům pod garážemi, za cenu 
250,-Kč/m2:

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Zastupitelstvo města na základě svého 
jednání a po diskusi neschválilo:

- záměr prodeje pozemku KN
 parc.č. 6099, k.ú. Velké Pavlovice

hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 
(Benda, Crháková)

- vrácení části příspěvku ve výši 40%
 z celkového příjmu přijatého od spol.  
 Hantály a.s. za ukládání TKO, zpět spo- 
 lečnosti formou vkladu mimo základní  
 kapitál

hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0,  
1 nepřítomen

Některé dotazy a připomínky členů za-
stupitelstva města a občanů města, kte-
ré byly na zasedání uplatněny:

Členové ZMě se zabývali zatékáním do 
sklepů v ul. Zelnice a žádostí p. Ludmily 
Řádkové o provedení odkrytí zdiva sklepa 
a jeho zaizolování ze strany ul. Starohor-
ská. Do sklepa zatéká a voda omezuje jeho 
užívání. Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík po-
ukázal na složitý problém zatékání do skle-
pů, který je řešen již několik let, navrhl proto 
vypracovat komplexní projekt. Zaizolování 
sklepa nebo oprava klenby jednoho sklepa 
není řešení. Starosta Jiří Otřel konstato-
val, že také nevidí žádné okamžité řešení, 
rada města se proto bude tímto problé-
mem zabývat. Člen návrhové komise Jan 
Melichar navrhl zapracovat do usnesení 
úkol RMě: Zajistit firmu ke zpracování ná-
vrhu řešení zatékání do sklepů v ul. Zelnice.

Člen ZMě Ing. Jaroslav Benda se dotázal 
na některé jednotlivé body zápisu rady měs-
ta – zajímal se o směnu pozemků mezi měs-
tem a spol. Hantály a.s. a chtěl vědět, kde 
se jednotlivé pozemky nachází. Starosta 
Jiří Otřel sdělil, že pozemky jsou v areálu 
skládky, pozemky města jsou meze a dle 
územního plánu jsou plánovány na roz-
šíření kompostárny, pozemky spol. Han-
tály jsou zemědělsky využívány. Všechny 
pozemky jsou oceněny dle znaleckého 
posudku a spol. Hantály bude městu cenu 
doplácet.

Ing. Jaroslav Benda měl dále připomínku 
k radou schválenému auditu hospodaření 
města za roky 2013 – 2015, a chtěl vědět, 
kolik bude audit stát. Starosta Jiří Otřel 
sdělil, že 170 tis. Kč bez DPH a informo-
val, že audit byl objednán na žádost býva-
lého starosty Ing. Pavla Procházky. Ing 
Jaroslav Benda vyjádřil s auditem jako 
člen ZMě i jako občan města svůj nesou-

hlas a konstatoval, že každoročně je prová-
děna kontrola hospodaření města Jm kra-
jem. Dále sdělil, že pokud bude tento audit 
proveden, bude požadovat, aby ho někdo 
zaplatil. Starosta Jiří Otřel sdělil, že se 
RMě	bude	záležitostí	zabývat	a	věc	bude	
řešena s bývalým starostou města. 
Člen ZMě Luboš Zborovský poukázal na 
skutečnost, že v poslední době se množí 
kontroly příspěvkových organizací města. 
(Gymnázium Velké Pavlovice, MŠ Velké 
Pavlovice) Při těchto kontrolách nebylo na-
lezeno pochybení, což svědčí o tom, že tyto 
organizace fungují dobře. Pod tlakem kont-
rol se však špatně pracuje, apeluje proto na 
vedení města, aby zvážilo podání trestního 
oznámení na neznámého pachatele za po-
škozování příspěvkových organizací. K pro- 
blému se vyjádřil ředitel Gymnázia 
PaedDr. Vlastimil Kropáč, který infor-
moval, že některé kontroly byly provede-
ny na základě udání. Následovala diskuze 
členů zastupitelstva a občanů města o kon- 
trolách v příspěvkových organizacích 
města a o problémech ve školství. Závě-
rem bylo konstatováno, že se rada města 
bude problémem narůstajícím se množ-
stvím kontrol v příspěvkových organi-
zacích zabývat a zváží možnost podání 
trestního oznámení.
Členka ZMě Ing. Marie Šmídová se zepta-
la na záměr umístění stánků a WC na au-
tobusovém nádraží a připomněla v minu-
losti vypracovanou studii náměstí v lokalitě 
statkového dvora spol. Moravské Agry a.s. 
Starosta Jiří Otřel seznámil přítomné  
s umístěním WC a stánků na autobuso-
vém nádraží a informoval o jednáních se 
spol.	 Moravská	 Agra	 a.s.	 ve	 věci	 proná-
jmu	za	umístění	stánků	a	WC.	Člen	ZMě	
Ing. Pavel Lacina připomenul investici 
do studie náměstí. Následovala diskuze 
o vypracované studii, nájmu pozemků, 
investicích, možné výstavbě a prodeji 
pozemků. Starosta Jiří Otřel informoval  
o nesouhlasu p. Stokláska, majitele po-
zemků, s kruhovým objezdem na křižovat-
ce Brněnská, Dlouhá, Za Dvorem a o na- 
vržené PD a přípravě stavby řešící průtah 
města, který by měl být realizován v roce 
2017.
Rada města se za období od vydání minu-
lého zpravodaje sešla celkem 4x a mimo 
jiné řešila následující problematiku:
Rada města schválila:

- smlouvu o spolupráci mezi městem  
a VaK Břeclav a.s. při opravě vodovodu  
 v ul. V Sadech - II. část, realizace v prvním 
 pololetí roku 2016 
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- projektovou dokumentaci týkající se  
 rekonstrukce plynárenského zařízení  
 v ul. Dlouhá (lichá čísla, strana u pekárny)
	 -	PLYNPROJEKT	MB	spol.	s.r.o.

- projektovou dokumentaci, která řeší  
 stavbu vinařství a dále stavbu „Sklad  
 s administrativou“ ve Velkých Pavlovicích 
 v podnikatelské zóně

- cenu pronájmu pro komerční účely za- 
	 sedací	místnosti	MěÚ	v	případě	použití		
 projektoru - 500,-Kč/hodina bez DPH

- provedením výkopových prací na po- 
 zemku města parc.č. 4641/223, k. ú. Velké  
 Pavlovice z důvodu napojení na kabel O2,  
 chodník bude po dokončení uveden do pů- 
 vodního stavu 

-	 potvrzení	svého	rozhodnutí	RMě	č.	25/15 
 ze dne 20. 8. 2015, kde nesouhlasí s umís- 
 těním sloupů na pozemcích města 
 a požaduje kabelové vedení NN v zemi 
 (ul. Hlavní)

- návrh na zpracování „Průkazu energetické  
 náročnosti budovy“ – Sportovní kabiny a  
	 sociální	zařízení	spol.	RENVODIN	–	ŠA-	
 FAŘÍK, spol. s r.o. za cenu 8.400,-Kč/objekt

- cenovou nabídku na zpracování PD 
 Velké Pavlovice – mobility II, trasa A 
 (od ul. U Zastávky k restauraci U Ferdi- 
 nanda) za cenu 33.396,- vč. DPH

- nabídku na pořízení pasportní vrstvy  
 programu Geoportál - „pronájmy po- 
 zemků“, v souvislosti s KPÚ a novými  
 smlouvami za cenu cca 20 tis. Kč

-	 výjimku	z	nejvyššího	počtu	žáků	na	ZŠ,	 
 od 15. 2. 2016 ve třídě 8.A celkem 32 žáků

- uzavření smlouvy o dílo mezi městem a  
	 spol.	SAMSON,	Regionální	televize	Jih		
 na natočení a zpracování video reportáží  
 pro webové stránky města

- prodloužení nájemních smluv na byty 
 v bytových domech 

- poskytnutí autobusu Českému zahrád- 
 kářskému svazu na exkurzi vinařství 

- konání výstavy fotografií členů Foto- 
 klubu při Záhorském osvětovém stře- 
 disku v Senici

-	 pronájem	 sálu	 ZUŠ	 Velké	 Pavlovice 
 v r. 2016 na 2 hodiny týdně za účelem  
 pořádání programu pro maminky 
 a dětmi od 4 měsíců do 3 let – Trdlohrátky 

- PD stavby garáže u RD na parc.č. 
 4649/414 v k.ú. Velké Pavlovice s napoje- 
 ním na místní komunikaci

- termíny pro dopravu autobusem mlá- 
 dežnických družstev TJ Slavoj v průbě- 
 hu jarní sezóny, cesty budou fakturovány,  
 bude navýšen příspěvek pro TJ Slavoj

- poskytnutí pozemků příspěvkové orga 
 nizaci Ekocentrum Trkmanka za účelem 
 vytvoření genofondu starých ovocných  
 dřevin, bude řešeno při realizaci projektu

- cenovou nabídku na vypracování studie  
 pro akci „Revitalizace prostoru stávající- 
 ho hřiště u kostela V. Pavlovice“ ve výši  
 35 tis. Kč

- cenovou nabídku spol. IVENT PRO s.r.o. 
 na vypracování PD vzduchotechniky  
	 kuchyně	MŠ	 za	 cenu	 55	 tis.	 Kč	 a	 zajiš- 
 tění PD za účelem rekonstrukce elektro- 
	 instalace	v	MŠ	p.	P.	Havelkou

- soubor dokumentů obsahující provozní  
 bezpečnostní předpisy jednotlivých pra- 
 covních činností dle dokumentace vyhle- 
 dávání pracovních rizik a jejich hodnocení  
 včetně jejich průběžné aktualizace

- změnu termínu zasedání rady města - pra- 
 videlně každých 14 dní, vždy v úterý  
 ve 14.00 hodin

- aktualizace pojistných smluv nemovitého  
 majetku města, pojištění odpovědnosti 
 podnikatele a právnických osob, pojištění 
 elektronických zařízení a pojištění movi- 
 tých věcí

- smlouvu o dílo na podání a vypracování  
 žádosti o dotaci a příkazní smlouvu na  
 zajištění zadávacího řízení zakázky na  
 Pořízení velkokapacitní CAS/Technika  
 pro integrovaný záchranný systém (cis- 
 terna pro JSDH) 

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  
 mezi městem a spol. Atregia s.r.o., na  
 „Založení krajinných prvků v k.ú. Velké  
 Pavlovice I“

- pachtovní smlouvy na pronájem pozem- 
	 ků	mezi	městem	a	spol.	ZEMOS	a.s

 Velké Němčice, (současně nemá zájem 
 o dřevo z pozemků), mezi městem a Vi- 
	 nařství	V&M	Zborovský,	v.o.s.	Velké	Pav- 
 lovice a městem a Vinařství Vajbar  
 Rakvice

- návrh novostavby RD na pozemku 
 parc.č.280, k.ú. V. Pavlovice

- finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro Na- 
 dační fond Gaudeámus, Nerudova 7, 
 Cheb v souvislosti s pořádáním dějepisné  
 soutěže pro žáky Gymnázií (i V.P.)

- finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro Dia- 
	 konii	ČCE	v	Myslibořicích,	kde	je	umís-	
 těna občanka města

- převedení částky z provozních prostředků  
	 na	doplacení	platů	zaměstnanců	ZŠ

- úhradu členského příspěvku za rok
 2016 pro Svaz měst a obcí ČR ve výši
 10.576,40 Kč

- zastavení projekční přípravy žádosti
 o dotaci na zateplení šaten TJ Slavoj a
 uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č.
 021/2015 mezi městem a spol. RENVO 
	 DIN	-	ŠAFAŘÍK,	spol.	s.r.o.

- uzavření smlouvy o stanovení postupu
 při přípravě stavby a zajištění správy 
 a údržby stavebních objektů – okruž- 
 ních křižovatek v rámci projektu II/421  
 Velké Pavlovice, průtah“ mezi městem 
 a Správou a údržbou silnic Jihomorav- 
 ského kraje

- uzavření smlouvy o zániku předkupního
 práva pro pozemek parc.č. 4524/59, k.ú.  
 Velké Pavlovice mezi Státním pozemko- 
 vým úřadem a městem

- uzavření smlouvy NN mezi městem 
 a spol. E.ON Distribuce ČR a městem 
 o připojení WC na autobusovém nádraží
 na přípojku NN

- poskytnutí autobusu pro studenty gym- 
 názia a účastníky výměnného pobytu,  
 španělští studenti ve Velkých Pavlovi- 
 cích ve dnech 15. – 22. 6. 2016 

- finanční dar ve výši 5.000,- Kč v souvis- 
 losti s pořádáním akce Pálení čarodějnic
 dne 30. 4. 2016 

- finanční příspěvek ve výši 35.000,- Kč  
 pro Letecký klub Nad krajem André z.s.  
 na činnost v r. 2016

- povolení dočasného užívání části po-  
 zemku parc. č.  3/2, k.ú. Velké Pavlovice  
 (zeleného pásu mezi chodníkem a silnicí
 po dobu 6 měsíců, dokončení rekon- 
 strukce RD), pozemek v místě parkování  
 bude dočasně zpevněn a po skončení sta- 
 vebních úprav uveden do původního stavu

- uzavření smluv o zemědělském pachtu  
 na pronájem pozemků dle zveřejněného  
 záměru č. 3, 4 a 5/2016 a jmenného 
 seznamu nájemců  

- novostavbu RD na pozemku parc.č.  
 2146/6, k.ú. Velké Pavlovice na ul.  
 Trávníky 

- stavbu zahradního domku v zahradě 
 u RD, na pozemku parc.č. 1445, k.ú. Vel- 
 ké Pavlovice

- stavební úpravy a dostavbu RD v ul.  
 Starohorská 12     



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

4

2

2016

- nabídku a uzavření smlouvy o výkonu  
 technického dozoru se spol.. Viadesigne  
 s.r.o. pro stavbu „Velké Pavlovice – bez- 
 bariérová úprava chodníků, ul. Nádražní“

-  uzavření smlouvy o dílo mezi městem   
 a spol. Trignis spol. s r.o. na zakázku „Re- 
 vitalizace prostoru stávajícího hřiště u  
 kostela Velké Pavlovice“

- nabídku a uzavření smlouvy o dílo s Ji- 
 řím Zálešákem, Ing. arch. na vypraco- 
 vání dokumentace pro provádění stavby  
	 „DOMOV	SENIORŮ	II.	etapa“

- nabídku a uzavření smlouvy o dílo mezi  
 městem a spol. webProgress,s.r.o. na  
 úpravu webových stránek města

- uzavření smlouvy mezi městem a spol.  
 ALIS spol. s r.o. na rozšíření programo- 
 vého vybavení – evidence smluv

- uzavření dodatku č.1 ke smlouvě mezi  
 městem a spol. ATLAS Consulting spol.  
 s r.o. na rozšíření systému CODEXIS o  
 komentáře k zákonům

- zapůjčení místních a obslužných komu- 
 nikací mimo město a povolení XII. Agro- 
 tec rallye mezi vinohrady Hustopeče  
 2016 - ve dnech 17.– 18.6.2016 pořáda- 
 né spol. Agrotec Autoklub Hustopeče,  
 s tím, že bude dohodnuto provedení oprav 
 všech použitých komunikací po ukonče- 
 ní akce  

- dohodu o úhradě nákladů spojených se  
 vzdáním se zástavního práva pro Hypo- 
 teční banku k pozemku parc. č. 1444/2 k. ú.  
	 Velké	Pavlovice	pod	chodníkem	Mobility	I.

- umožnit výkon trestu obecně prospěš- 
 ných prací panu A. V. z Rakvic, který byl 
 předjednán ještě před rozhodnutím  
	 RMě	č.	31/2015	ze	dne	5.11.2015

- fakturační částku za dopravu autobu- 
	 sem	v	majetku	Města	Velké	Pavlovice		
 pro cizí: 24,-Kč/km a pokud bude cesta  
 nad 100 km, bude fakturováno 22,-Kč/ 
 km, vše bez DPH. Čekací doba se fak- 

 turuje 100,-Kč/hod. bez DPH. Tyto ceny
 platí do 31. 3. 2017 

- umístění přípojky Optické sítě Velké  
 Pavlovice do pozemků města (sady
 a cesta za ul. Nádražní)

- spolupořadatelství města na Country  
 bále 7.5.2016 a poskytnutí finančního  
 daru ve výši 2.500,- Kč 

- umístění 4 ks mobilních buněk na po- 
 zemku parc.č.2186, k.ú. Velké Pavlovice,  
 buňky 8mx3m budou umístěny za se- 
	 bou,	RMě	požaduje	po	stavebníkovi	na		
 vlastním pozemku vybudovat dostateč- 
 ně velké parkoviště 

- nařízení odvodu z fondu investic pří- 
 spěvkových organizací města všem pří- 
	 spěvkovým	organizacím:	MŠ,	ZŠ,	Gym-	
 názium a Ekocentrum Trkmanka, a to  
 ve výši odpisů za rok 2015 dokrývaných  
	 Městem	Velké	Pavlovice	z	titulu	zřizovatele

- nákup a umístění buňky WC-cca 150 tis.  
 Kč, bude umístěna po demolici zdi stat- 
 kového dvora na rohu při ulici Za Dvorem

- cenovou nabídku spol. AQE advisors,  
 a.s. na provedení hloubkové kontroly  
 hospodaření města v letech 2013 – 2015,
 bude uzavřena smlouva

- uzavření smlouvy s Jiřím Třináctým,  
 DiS, na posouzení kapacity a zpracování
 PD kanalizace v ul. Nádražní v návaz- 
 nosti na napojení nových rozvojových
 ploch (výstavba RD ul. Tovární) „Velké  
 Pavlovice – ul. Nádražní, oprava kanali- 
 zace“

- nabídku v celkové výši 299.000,-Kč na 
 vypracování PD „Velké Pavlovice, prů- 
 myslová zóna – dopravní a technická  
 infrastruktura“, spol. Projekce inženýr- 
 ských sítí s.r.o., Jiří Třináctý, DiS 

- Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení  
 výkonu přenesené působnosti v oblasti  
 speciálního stavebního úřadu ve věcech  
	 místních	komunikací	mezi	Městem	Vel-	

	 ké	Pavlovice	a	Městem	Hustopeče,	od-	
 borem dopravy

- uzavření pachtovní smlouvy na pozem- 
 ky par.č. 5749, 5414, 5400, 5399, 5398,  
 6372, 5813, k.ú. Velké Pavlovice za úče- 
 lem zemědělského využití

- finanční dar ve výši 5.000,- Kč na propa- 
 gaci města - propagační akce v obci Ka- 
 tovice u Strakonic

- bezplatné zapůjčení autobusu TJ Sokol  
 Velké Pavlovice na akci VI. ročník jar- 
 ního přechodu Pálavy se Sokolem Velké  
 Pavlovice

- dočasný zábor části pozemku mezi sýp- 
 kou a sokolovnou z důvodu umístění  
 mobilního oplocení stavby sýpky, ochra- 
 na bezpečnosti a zdraví chodců

- navržený záměr stavebních úprav RD  
 č.p. 127, vestavba obytné místnosti a soc.
 zařízení na místo jedné ze dvou stávají- 
 cích garáží a demolici RD ul. B Němcové

Rada města neschválila:

- prodej ani pronájem částí pozemků parc.
 č. 907/1 a 905/4, k.ú. Velké Pavlovice za
 účelem umístění rozebíratelných garáží 

- žádost gymnázia na ponechání finanč- 
 ních prostředků z odvodu odpisů ve výši
 468.450,- Kč z důvodů opravy běžecké  
 dráhy ve sportovním areálu školy

- žádost o pronájem pozemku v místě ved- 
 le autobusového nádraží, parc.č. 665,  
 k.ú. Velké Pavlovice za účelem umístění  
 stánku

- umístění dalších 2 ks kontejnerů na tex- 
 til, (v současné době jsou 3 kontejnery  
 před sběrným dvorem, 1 před kinem 
 a ve sběrně prádla – kino- je sbírán textil
 pro charitu) 

Jitka Krátká, 
tajemník Městského úřadu 

Velké Pavlovice

JAK NA TOM JSME?
Již od pradávna peníze prostupují životem 
lidským. Historicky byly a jsou spojeny  
s touhou po moci, příčinou sporů, pře-
padávání a drancování, ale zároveň byly 
impulsem k objevům či rozvoji. Napsáno 
tvrdě, ale přesně.

Vedení obce, které má rovněž určitou 
moc, disponuje rovněž finančními pro-

středky – vesměs daněmi občanů a firem, 
které rozděluje do výdajových paragrafů 
rozpočtu obce tak, jak uzná za vhodné. 
Někteří komunální politici by rádi viděli 
více finančních prostředků v rozpočtu na 
paragrafu zastupující cestovní ruch, jiní 
údržbu města, další třeba školství. Proto 
se „derou“ politici k moci. Aby se mohli 
podílet na rozdělování finančních pro-

středků. Aby spravovali obec (město) co 
nejvíce k obrazu svému a svých voličů.

Jedna bába z jedné ulice, z jednoho domu 
povídala, že se derou někteří na velko-
pavlovickou radnici skrze své peníze, své 
příjmy.	Myslela-li	tím	mě,	že	jsem	zůstal	
ve funkci po 17. prosinci jenom kvůli peně-
zům, tak to je na omylu. Na druhou stranu 
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TELEGRAFICKY

Nové parkoviště  
u penzionu pro seniory
(25. 2. 2016)
Stavební skupina služeb města vybudo-
vala nové parkoviště s podélným stáním 
u penzionu pro seniory. Právě zde bylo 
parkování palčivým problémem, který 
obyvatele	 penzionu	 trápil.	 Možnost	 par-
kování uvítali jak obyvatelé penzionu, 
tak jejich příbuzní a známí. Zaměstnanci 
služeb osadili obrubníky a bylo navezeno 
kamenivo na spodní podkladové vrstvy 
kufru. Dalšími kroky bylo položení beto-
nové dlažby, dosypání zeminy k obrubní-
kům, srovnání nerovností v záhonech a za- 
travněných plochách, které se časem vy-
tvořily sesedáním půdy.

Příchod jara jsme přivítali 
jarním úklidem
(19. 3. 2016)
Pravidelný jarní úklid, který každoročně  
z ulic, parčíků a dalších veřejných prostran-

Majestátní vrba  
na Bří Mrštíků prošla 
odborným ošetřením
(25. 2. 2016)
Velkopavlovický arborista pan Vítězslav 
Pláteník spolu se zaměstnanci služeb měs- 
ta využili příhodného předjarního počasí 
k odbornému ořezu vrby mezi domy Bří 
Mrštíků	14	a	16.	Vrby	jsou	rychle	rostou-
cí stromy s křehkým, měkkým a lehkým 
dřevem, které se velmi snadno vlivem vněj- 
ší zátěže láme. Důvodem zásahu je elimi- 
nace nebezpečí spojeného s velikostí stro- 
mu a blízkostí obytných domů. Vrby hlu-
boký řez snáší poměrně dobře a rychle 
vytváří nové koruny. Po tomto řezu dojde 
k obnově koruny, která však bude úměrná 
místu, kde vrba roste.

Pan Pláteník v bujarém porostu 
přerostlé vrby působí jako Spiderman. 
Nebezpečné povolání…

objektivně dodávám, že bych uvolněného 
místostarostu za plat strážníka nedělal.

Teď už se vrátím zpět k nadpisu. Jak na 
tom vlastně aktuálně jsme s finančními 
prostředky města? Ke 14. dubnu 2016 má 
město nastřádané nezaplacené faktury za 
400tis. Kč (všechny jsou ještě v době splat-
nosti), na účtu je uloženo 3,5 mil. Kč. Pří-
spěvky naším příspěvkovým organizacím 
jsou hrazeny v termínu, platy zaměstnan-
ců odeslány. 

Stav za poslední léta roky neobvyklý. 
Účetní byli zvyklí spíše na 400tis. Kč na 

účtu a 3,5 mil. Kč na nezaplacených fak-
turách. A to jsem mírný.

Zůstatek na účtu města není ukazatelem 
výborného hospodaření. Zjednodušeně - 
pokud se nebude budovat, budou peníze. 
A za posledních sto dní se vedení města do 
větší akce nepustilo. Ty přicházejí na řadu 
nyní. Jedná se opravy chodníků, rekon-
strukci kanalizace a vodovodních řadů. 
To jsou oblasti, kam chceme finance z účtu 
města směřovat v následujících týdnech.

V městském rozhlase jsou občas slyšet 
různá hlášení. Smuteční, běžné i k zamy-

šlení. Před několika lety bylo z amplionů 
rozhlasu slyšet hlášení, ve kterém si firma 
postěžovala na platební morálku místních 
zákazníků, protože se skrze ně dostala do 
velkých finančních problémů. 

Nechtěl	bych,	aby	se	Město	Velké	Pavlo-
vice dostalo do situace, kdy bude platit za 
dodávky a služby s dvouměsíčním zpož-
děním.

Město	musí	mít	dobrou	reputaci	nejen	u	ob- 
čanů, ale i u svých obchodních partnerů.

Petr Hasil, 
místostarosta města Velké Pavlovice

ství odstraňuje různé nečistoty, zanechané 
zimním obdobím, proběhl díky aktivní po-
moci zájmových spolků, pracovníků služeb 
města a občanů, v sobotu 19. března 2016. 

Všem, kteří se dobrovolně přidali a pomohli 
tak „příchodu jara“ a ke zkrášlení našeho 
okolí, patří poděkování.

Tradiční koledování na 
Velikonoční pondělí
(28. 3. 2016)
Velikonoce, alespoň podle tradice, velí v pon- 
dělí chlapcům a mužům vzít do rukou po-
mlázky. Ve Velkých Pavlovicích se stejně 
jako v okolí velikonoční pondělí neobejde 
bez obchůzky krojovaných. Velkopavlo-
vičtí sice nepletli pomlázku na rekord, ale 
i tak měřila více než šest metrů.  

Pověst praví, že dívky mají být na Veliko-
noce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdra-
vé a „neuschly“. Bohužel dodržování tra-
dic upadá nejen ve velkých městech, ale  

Služby města splnily přání seniorů, 
u penzionu vzniklo parkoviště.

Ruku k dílu při velkém jarním úklidu 
dali i členové Lesní ligy moudrosti 
Kmene Vlků.
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Betonové truhlíky
v novém
(7. 4. 2016)
Velké betonové truhlíky, které v uplynu-
lých letech krášlily autobusové nádraží 
a prostory před radnicí, prošli začátkem 
dubna 2016 údržbou. Původní přerost-
lé keře byly vysazeny na vytipovaných 
místech ve městě a okolí a do čerstvě 
natřených truhlíků zasadili zaměstnan-
ci služeb města mladé rostliny. Kombi-
nace kvetoucích i stálezelených rostlin 
vhodných k výsadbě do nádob tak opět 
zdobí autobusové nádraží i náměstí před 
radnicí.

Také ulice Nádražní se 
dočkala nového chodníku
(14. 4. 2016)

i těch menších. A tak se i u nás našly mezi 
stárkami a sklepnicemi takové, které ne-
věří na pověsti a tradice a netouží být po 
celý rok zdravé a svěží.

Meruňkové sady 
v závoji květů
(1. 4. 2016)
Jen několik příjemně teplých jarních dnů 
posledního březnového týdne stačilo k to- 
mu, aby se meruňky, opět o něco dříve 
než je obvyklé, obalily závojem květů. Po 
mírné zimě, ve které včely každoročně 
strádají, zazněly koruny stromů jejich 
nedočkavým bzukotem. Konečně se do-
čkaly jara a první vydatné pastvy. A my 
se můžeme těšit na bohatou úrodu. Za 
příznivých podmínek budeme za 100 dní 
po květu sklízet pravý velkopavlovický 
poklad – voňavé a sladké meruňky.

Rekonstrukce	chodníků	v	programu	Mo- 
bility pokročila do další etapy. V měsíci 
dubnu 2016 přišel na řadu chodník na 
ulici Nádražní. Část stavebních prací 
provedli zaměstnanci Služeb města Velké 
Pavlovice a část zaměstnanci stavební fir-
my Strabag, a.s.

Služby města pečují 
o město
(15. 4. 2016)
Služby města se celoročně věnují údržbě 
veřejných prostranství ve Velkých Pav-
lovicích i jejich okolí. V měsíci dubnu, 
mimo mnohé další, zaměstnanci natřeli 
zábradlí u jezírka v lesoparku u zastávky 
ČD, odplevelili a doplnili mulčovací kůru 
pod zdrobnělými sakurami na ulici Oře-
chová. S postupujícím jarem se zaměst-
nanci intenzivně věnují sečení travnatých 
ploch, likvidaci černých skládek a budo-
vání nové cesty v trati Ostrovce.

Karolína Bártová 
& Věra Procingerová

Snad v každé druhé z našich domácnos-
tí je nějaký domácí mazlíček, který je 
skutečným členem rodiny. Ne všichni 
si však vystačí běháním po zahradě a ne 
všichni jsou zrovna v ychovaní pohy-
bu v ulicích. Jak jinak, záleží přece jen  
a vždy „na páníčkovi!“ Pravdou je, že 

Velikonoční pondělí je zasvěceno  
obchůzce děvčat a šlahání…

Květiny, krásná a příjemná ozdoba 
veřejných prostranství města.

Zahájení generální opravy chodníku 
na ulici Nádražní.

Úklid ořezaných větví a réví okolo vinic 
s následným štěpkováním. 

Rozkvetlé meruňky, typický kolorit jara 
ve Velkých Pavlovicích.

VÍME, CO TRÁPÍ NAŠE OBČANY…
PROBLEMATIKA PSÍCH EXKREMENTŮ

Obtěžování dýmem
Obyvatelé ulice Nová děkují 
obyvatelům ulice Zelnice,

že nepálí v zahradách domů 
rostlinný odpad.

se z chodníků v ulicích města stávají 
stále více pěkné procházkové trasy pro 
mazlíčky, někdy i pořádně velké mazly. 
Hlavním cílem procházky jsou pak vět-
šinou trávníky kolem chodníků a před-
zahrádky před domy. Trávníky, které 
pravidelně udržujeme, aby se zelenaly. 

Předzahrádky, kam vysazujeme keře 
a květiny, aby bylo naše okolí krásné  
a pohodové…

Co dělat, když si pes, každý den na stej-
né trase, zvykne chodit na stejné místo 
a přidají se k němu další a další… 
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POLICISTÉ NASTUPUJÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ V HUSTOPEČÍCH
Na první pohled se zdá, že uvádíme v nad-
pise naprosto zbytečnou informaci. Ale 
není tomu tak. 

Bezpečnost ve Velkých Pavlovicích a okol- 
ních obcích zajišťovalo před několika lety 
Obvodní oddělení Policie ČR Velké Pav-
lovice. Po reorganizaci bylo „obvodní od-
dělení“ zrušeno, a změnilo se na „stanici“. 
Můžeme	konstatovat,	že	na	„stanici“	jsou	
menší nároky než na „obvodní oddělení“ 
- hlavně personální. Posledním stádiem 
vývoje byla skutečnost, že se ze „stanice“ 
stala „služebna“, kam nastupovalo do služ-
by devět policistů.

Vedení Policie ČR se rozhodlo, že je vhod-
né, aby všichni policisté sloužící na OO 
PČR v Hustopečích (tedy i na služebně ve 
Velkých Pavlovicích) nastupovali do služ-
by v Hustopečích, kde probíhají pravidel-
né porady a je činnost policistů pod detail-
nějším dohledem vedení. Policisté sloužící 
ve Velkých Pavlovicích se tedy „přesunuli“ 
do Hustopečí.  

Co z toho plyne pro veřejnost? 
Vedení policie vyvrátilo, že by 
se měla služebna na ul. Dlou-
há zcela uzavřít a počítá s tím, 
že budou prostory bývalého 

obvodního oddělení využívány k výsle-
chům. Jak tomu bude skutečně, ukáže 
čas.

Na bezpečnost občanů Velkých Pavlovic 
tedy dohlíží policisté z Obvodní oddělení 
PČR v Hustopečích.

     Tel. kontakt na stálou službu 
                 OO PČR Hustopeče

                  +420 974 632 741    

Petr Hasil

Pak je naše snaha na-
prosto marná. Každý den 
po ránu, když v yjdeme 
z domu, se nám naskýtá 
unikátní podívaná na vý-
stavu psích exkrementů. 
Malé,	 střední,	 velké,	 říd-
ké, tuhé, barevné… na pár 
metrech jich napočítáme 
hned několik. Ani cestou 
po chodníku se nesmíme 
kochat krásou květinek. 
Musíme	 být	 bdělí,	 aby-
chom měli jistotu, že do 
něčeho nešlápneme.

Apelujeme na všechny 
pejskaře, uklízejte po 
svých psech! Sáhněte si 
do svého svědomí, kolik 
z vás, tak skutečně činí. 
Uk lízíme po sobě, po 
svém dítěti, proč tedy ne-
uklízíme po svém psu, kte-
rý, jak se ne nadarmo říká, 
je nám nejlepším příte-

lem!	Již	Mark	Twain	vyslovil	moudrost,	
že: „Historie je více naplněna příklady 
o věrnosti psů, než o věrnosti přátel.“

Sáčky na psí exkrementy si můžete po 
celý rok zdarma vyzvednout na radnici. 
Majitelé	 psů,	 kteří	 je	 používají,	 napo-
máhají svým zodpovědným přístupem 
ke zlepšení životního prostředí a navíc 
nejsou bezohlední vůči spoluobčanům 
a svému okolí. Úhrada ročního poplat-
ku za psa ve výši 200,- Kč neopravňuje 
k mylné domněnce, že tak lze činit. Po-
kud někdo znečistí veřejné prostranství 
psími exkrementy, naplní skutkovou 
podstatu přestupku podle § 47 odst. 1 
písm. d) přestupkového zákona. 

Dle stavu, který panuje v našich ulicích, 
bohužel většina „páníčků“ zřejmě spo-
léhá na to, co oko druhého nevidí, to 
řešit nebudeme…

Dagmar Švástová

MÁTE KE SVOZU VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ VĚTVÍ?
POŽÁDEJTE O PŘISTAVENÍ VLEČKY
Pracovníci služeb města se celoročně vě-
nují úklidu rostlinného odpadu. S pomocí 
techniky svážejí tento odpad z veřejných 

i soukromých ploch. S příchodem  
jara se jedná především o oře- 

zané větve stromů a réví.

Pokud plánujete ořez většího množství 
větví nebo máte k odvozu větší množství 
réví , požádejte na podatelně Městské-
ho úřadu V. Pavlovice nebo u pana Ha-
vránka (vedoucí Služeb města V. Pav- 
lovice) na tel. 602 812 825 o přistavení 
vlečky k domu. 

Služby města zároveň upozorňují na správ-
ný postup při přípravě rostlinného od-
padu ke svozu - rostlinný odpad nedá-
vejte do igelitových pytlů nebo velkých 
barelů, nejvhodnější jsou starší hrozno-
vé bedny na hrozny.

Věra Procingerová
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KDYSI A DNES
TOŤ NÁZEV ZBRUSU NOVÉ SOUTĚŽE PRO ČTENÁŘE VELKOPAVLOVICKÉHO ZPRAVODAJE!

Díky panu Oldřichu Otáhalovi, aktivní-
mu fotografu současného dění ve Velkých 
Pavlovicích a zároveň milovníku fotografií 
z minulosti, přichází redakce Velkopavlo-
vického zpravodaje s poznávací soutěží. 

V každém čísle Velkopavlovického zpra-
vodaje budou zveřejněny dva páry srov- 
návacích fotografií, jedna historická  
a druhá ze současné doby. U první dvo-

jičky fotografií bude místo na snímku 
rovnou odtajněno, druhá dvojička bude 
soutěžní.
Kdo pozná, kde se místo soutěžní dvojičky 
nachází, má možnost svůj tip sdělit pra-
covnicím velkopavlovického Turistického 
informačního centra a jeden vylosovaný 
šťastlivec získá pěknou cenu.
Své tipy je možné sdělit osobně na TIC, 

telefonicky: 519 428 149 nebo e-mailem: 
infocentrum@velke-pavlovice.cz – do 
31. května 2016. Nezapomeňte připojit 
kontakt na svou osobu, celé jméno a tele-
fon, případně e-mailovou adresu.

Tak neváhejte a dejte se do pátrání!

Doufáme, že Vám přinese nová soutěž  
zajímavou zábavu.

Ulice Ořechová, rohový dům rodiny Dostoupilovy.

SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE - už poznáváte toto místo? :-)
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HOST SAMA DOMA:
S JADERNOU FYZIKOU ŠLO O LÁSKU NA PRVNÍ POHLED, ŘÍKÁ KAROLÍNA OSIČKOVÁ

PUBLICISTIKA

LHOSTEJNOST NEBO ZÁMĚR?
Smutný pohled na lidskou lhostejnost 
k přírodě i znevážení práce druhých se 
nám nabídl při velikonoční vycházce do 
míst, které členové velkopavlovických 
spolků toho času pouklízeli před pouhým 
týdnem. Dokonale naaranžované a roz-
střílené PET lahve si výtečník, který do 
nich střílel, nejen neuklidil, ale při střelbě 
nedbal na bezpečnost a střílel v bezpro-
střední blízkosti poměrně frekventované 
komunikace, po které se pohybují chodci, 
cyklisté i motoristé.

A bohužel to nebyl ojedinělý případ. PET 
lahve na okrajích vinohradů snad přibývají 
geometrickou řadou. Nad tím by se měli 
zamyslet i vinaři. Nejen pečlivě obdělaný 
vinohrad, ale i odpadky ležící v jeho blíz-
kosti jsou vizitkou vinaře.

V tento sváteční den se nám srdce podru-
hé naplnila hořkostí po příchodu do sadu, 

který si někdo vy-
hlédl jako škol-
ku zdarma. Část 
s t r om k ů někdo 
ukradl těsně před 
Vánoci, další dva 
před Velikonocemi. 

Odcizené stromky 
nemají až tak vyso-
kou finanční hod-
notu, ale pro nás 
znamenaly mno-
hem víc. Byly to 
stromky, které pro 
nás nakoupil pan 
Ing. Zdeněk Karber 
a my se o ně v loň-
ském horkém a suchém létě pečlivě starali 
a zalévali je. Je mi líto takového „sadaře“, 
který má to srdce někomu ukrást stromek 

Nepěkný pohled… a to máme ve Velkých Pavlovicích 3x týdně 
otevřený sběrný dvůr.

a přitom ani neví, co mu z ukradených 
stromků vyroste.

Věra Procingerová

Sešlo se u ní netradiční spojení: zpěv a ja-
derná fyzika. Jednadvacetiletá studentka 
třetího ročníku Českého učení technické-
ho v Praze Karolína Osičková díky tomu 
zaujala i štáb České televize.

Studentka pocházející z Velkých Pavlovic 

na Břeclavsku se tak 
představila v pátek 
1. dubna 2016 v po-
řadu Sama doma, 
kde jí patřil díl v rub-
rice o zajímavých 
ženách. „Natáče-
ní trvalo celý den. 
Skončila až večer na 
plese v Rakvicích,“ 
říká Osičková.

Štáb	 za	 ní	 nejprve	
přijel do Velkých 
Pavlovic, kde vy-
právěla o svém stu-
dijním oboru či plá-
nech do budoucna. 
„Poté jsme jeli do 
jaderné elektrárny 

Dukovany, kde jsem například vysvětlo-
vala, jak funguje reaktor,“ líčí Osičková.

Šlo	o	těžší,	než	se	může	zdát.	Nutné	bylo	
najít takovou formu, kterou přijmou mat-
ky s malými dětmi i odborníci a spolužáci. 
Studentka navíc ve vyprávění připouští, 

že se daleko lépe cítí při zpěvu než mlu-
vení.	„Štáb	byl	ale	výborný,	pomohl	mi,“	
chválí Osičková.

Prvotním impulsem pro zařazení do po-
řadu se stalo její účinkování v pohořelické 
kapele Juniorband. Náročný studijní obor 
zajímavost Osičkové v očích štábu ještě 
posílil. „Pořad znám, ale nesleduju jej. Na 
programu bývá kolem poledne, když jsem 
ve škole, takže to nestíhám. Díl, kde budu, 
natáčet nechci. Najdu si jej v archivu,“ 
tvrdí s pousmáním.

Vědkyní chtěla být odmalička. Když pak 
dostala možnost prohlédnout si elektrár-
nu v Dukovanech, bylo jasno. „S jadernou 
fyzikou šlo o lásku na první pohled,“ do-
dává Osičková. V televizi Karolínu už ne-
zastihnete, ale pořad si můžete lehce do-
hledat v archivu na webových stránkách 
České televize pod adresou 
www.ceskatelevize.cz. 

Lukáš Ivánek, 
Rovnost - Břeclavský deník, 

1. dubna 2016

Zpěvačka a studentka jaderné fyziky Karolína Osičková zaujala štáb 
České televize.
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KULTURA

JARNÍ ROZJEZD V EKOCENTRU TRKMANKA

PODĚKOVÁNÍ LÉKÁRNĚ U ALEXANDRA

Ještě jednou děkujeme, Válkovi.

Zima skončila svou vládu a s radostí jsme 
přivítali jarní dny. V Ekocentru Trkmanka 
se opět, k naší velké radosti, začaly ozývat 
dětské hlásky…

V průběhu ledna jsme pořádali osvětové 
úterky, které se nesly v duchu ekologie. 
Promítáním filmů z cyklu „Filmy jedno-
ho světa“, s názvy H2O mx, Na sever od 
slunce,	Šitkredit,	Duchové	moře,	Dál	nic	
a Přestupní stanice, jsme se snažili přiblí-
žit veřejnosti problematiku znečišťování 
moří, migrace obyvatel, novodobé lichvy 
a dalších.

I zájem škol o environmentální progra-
my je opravdu velký. Od února nás opět in-
tenzivně navštěvují školy střední, základní 
i mateřské, z blízkého i vzdáleného okolí. 
Chodí k nám například děti z Velkých Pav-
lovic, Vrbice, Bořetic, Němčiček, Břeclavi, 
Tvrdonic, Divák, Lednice, Židlochovic, ale 
i ze Starého Poddvorova, Dubňan nebo 
Hrušovan nad Jevišovkou. Některé jsou 
našimi stálými „zákazníky“, některé jsou 
nové. Do konce školního roku už se jen 
velmi těžko najde místo pro další zájemce 
o environmentální program.

Ve velikonočním čase jsme pořádali pro 
školáky Ekoateliér, zaměřený na veliko-
noční tradice a tvoření. I tady byla účast 

hojná a děti odcházely nejen se 
spoustou výrobků, v podobě po-
mlázky či velikonoční kraslice, ale 
hlavně se spokojeným úsměvem na 
tváři.

Vyhlášeny byly také dvě soutěže. 
V první z nich jsme se zaměřili na 
třídění odpadu. Soutěž byla na-
zvána „Hliník se odstěhoval do 
Ekocentra, aneb sbírejte s námi 
hliník“. Zúčastnilo se jí sice jen 
pár jednotlivců a skupinek, ale i se- 
bemenší zájem nás těší. Všechny 
čeká zasloužená odměna.

Druhá soutěž s názvem „Na kří-
dlech fantazie aneb výlet do světa 
zvířat, rostlin a lidí…“ byla v du- 
chu výtvarném. Tady nás účast 
všech škol doslova ohromila. Do 
naší soutěže se zapojily i školy až 
z dalekého Krnova či Bystřice nad 
Pernštejnem.
Vyhlášení výsledků obou soutěží 
proběhne 22. dubna v rámci oslav Dne 
Země, kde bude vernisáží zahájena výsta-
va všech dětských uměleckých děl.

O činnosti Ekocentra Trkmanka i dalších 
připravovaných akcích se můžete infor-
movat telefonicky na čísle 519 325 313, 

osobně na recepci, či na webových strán-
kách www.ekocentrum-trkmanka.com.

Za Ekocentrum Trkmanka 
Zuzana Pecháčková

Ekocentrum Trkmanka navštívily také děti z velkopav-
lovické mateřské školy. Lektorky si pro ně připravily 
program s názvem „Na návštěvě u Ferdy“.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
lékárně U Alexandra ve Velkých Pav-
lovicích za sponzorský dar 10.000,- 
Kč, který jsme použili na zakoupení 
chodítka pro našeho syna Garika.

Chodítko mu umožňuje pohybovat 
se na úrovni svých vrstevníků. Téměř 
tříletý Garik má následkem kompli-
kovaného porodu diagnostikovanou 
DMO	 (dětská	 mozková	 obrna),	 po-
stižená je hlavně pravá strana těla. 

Cvičením Vojtovy metody se nám částeč-
ně podařilo rozpohybovat pravou ruku, 
teď se při rehabilitaci zaměřujeme na 
nohy, takže tento finanční dar na chodít-
ko je pro Garika a pro celou rodinu velká 
pomoc.

V budoucnu bychom ještě rádi, aby Garik 
podstoupil operaci, kterou bohužel ne-
hradí pojišťovna. Operace by znamenala 
zásadní zlepšení a posun v Garikově po-
hyblivosti a samostatnosti.
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VELIKONOČNÍ EKOATELIÉR

Ani holky nemohly zůstat pozadu, pomlázku upletly  
zručnými prstíky než bys řekl švec!

I v letošním roce si Ekocentrum Trkman-
ka připravilo na Zelený čtvrtek 24. března 
2016 pro malé i velké již tradiční VELI-
KONOČNÍ DÍLNIČKU. 

Sraz účastníků byl již v osm ráno a po 
svačince následovalo tvoření velikonoč-
ních motivů. Lektorky Ing. Yveta Dob-
rovolná	 a	Mgr.	 Lucie	 Dvořáková	 si	 pro	
děti připravily nejprve motivy Velikonoc 
vystřihovaných a lepených z barevných 
papírů na zavěšení či zapíchnutí do kvě-
tináče. Pak následovala tvorba krásné-
ho Velikonočního pozdravu, která byla 
snad pro všechny velkolepým výtvarným 
dílem.

Před obědem jsme stihli i vycházku do 
přírody, která byla obohacená o krmení 
kachen u rybníka a hlavně sběrem zele-
ných lístečků (bylinek) na naše další vý-

tvory. Po příchodu 
jsme si tradičním 
způsobem nazdo-
bili zelenými líst-
ky vajíčko a pak si 
ho uvařili v cibu-
lových slupkách. 
Všechny kraslice 
byly svým způso-
bem originál. Po 
výtečném obědě 
jsme se vrátili zpát-
ky ke tvoření a ten-
tokrát jsme omo-
távali přírodním 
provázkem vajíčko 

kousek po kousíčku, dalo nám to sice za-
brat, ale výsledek stál za to.

Ve dvě hodiny následoval 
odpolední program, kdy 
jsme se všichni rozdělili na 
2 skupiny. Jedna skupina 
začínala	 u	 paní	 Ing.	 Marie	
Šmídové,	 zde	 jsme	 zdobili	
kraslice VELKOPAVLO-
VICKOU technikou a dru-
há skupina u Radka Ne-
svadby si pletla VRBOVOU 
POMLÁZKU.	 Poté	 se	 po	
hodině obě skupiny vymě-
nily.

Odpoledne od čtyř hodin 
pokračovalo tvoření ve ve-
likonočních dílničkách pod 
vedením lektorek Barbory 

Grůzové, Pavlíny Zálešákové a samozřej-
mě	našich	již	zkušených	lektorů	Ing.	Ma-
rie	Šmídové	a	Radka	Nesvadby	pro	širo-
kou veřejnost.

Děkujeme všem účastníkům, že jste nás 
v hojném počtu navštívili a společně jsme 
tak podpořili udržitelnost Velikonočních 
tradic. 

Již nyní se můžete všichni těšit na příští 
velikonoční tradice, zvyky a tvoření.

Mgr. Lucie Dvořáková, 
Lektorka Ekocentra Trkmanka 

Velké Pavlovice

NOC S ANDERSENEM MÁ EVROPSKÝ ROZMĚR
Ve sdělovacích prostředcích se o Noci  
s Andersenem hovořilo v pátek 1. dubna 
2016	během	celého	dne.	Média	uváděla,	
že stejně jako 20 dětí z velkopavlovické 
základní školy spaly z pátku na sobotu 
tisíce dětí ve více než 4 000 knihovnách 
českých i evropských měst, městeček  
a obcí.

Letos vyhlášeným společným tématem 
byla	Andersenova	pohádka	Malá	moř-
ská víla. Ve Velkých Pavlovicích však 
vzala knihovnice v úvahu skutečnost, že 
mezi přihlášenými dětmi byla polovina 
chlapců. Ti by se asi s malou mořskou 
vílou příliš nekamarádili. Téma Noci  
s Andersenem proto bylo u nás rozšíře-
no, věříme, že k radosti a potěšení dětí,  

a naše akce se jmeno-
vala „Pohádkové by-
tosti a strašidla“.

Výsledk y společné 
aktivity dětí (kresby 
pohádkových bytos-
tí, koláže čaroděj-
nic a soutěžní texty 
lesních, hradních, 
vodních a městských 
strašidel) si mohli 
zájemci a čtenáři pro-
hlédnout na výstavě  
v městské knihovně 
do konce dubna 2016. 
Nakonec děti nejvíce 
fascinovala by tost,  

„Průšvihová“ Morena! Krásně jsme si ji vyšňořili, parádně hořela,  
ale neodplavala. Snad to vskutku věčnou zimu nevěstí!

Že prý je malování kraslic výhradně ženskou záležitostí…  
ne tak ve Velkých Pavlovicích, klukům to šlo náramně.
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o které možná doposud nikdy neslyšely: 
bazilišek.

Návštěvníci knihovny si však už nemo-
hou	prohlédnout	naši	hezkou	Morenu,	
kterou každoročně nádherně vyzdobí-
me a za hluboké tmy a velkého křiku od-
neseme k Trkmance. Kdoví, jak to bude  
s letošní zimou ve Velkých Pavlovicích, 
protože	nám	Morena	sice	krásně	hoře-
la, ale od břehů říčky Trkmanky se ani za 
nic nechtěla hnout. Jak suše konstatoval 

jeden nejmenovaný chlapeček: „A máme 
fakt průšvih.“

Pevně	však	věříme,	že	s	Morenou	 je	 to	
stejné jako s baziliškem, který se ve měs-
tě objeví pouze tehdy, jestliže se vylíhne 
z vejce, které snese černý kohout. Děti 
tuto záhadu šeptem probíraly ještě o půl  
jedné v sobotu ráno, ale pak už bylo  
v knihovně slyšet jenom tiché oddechová-
ní. Pozitivním zjištěním je i skutečnost,  
že některé děti odpověděly na tradiční 

závěrečnou otázku, že se jim na celé akci 
nejvíce líbila sobotní ranní rozcvička.

V městské knihovně pak můžeme jenom 
doufat, že se s většinou z letošní dvacít-
ky dětí uvidíme zase příští rok, kdy bude  
Noc s Andersenem v knihovně už poosmé. 

Mgr. Dana Růžičková,  
knihovnice

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ JSME SI UŽILI

NEUVĚŘITELNÉ SKUTEČNOSTI

Děti, které chodí do školy a 
do mateřské školky, jejich 
maminky, babičky, tatínkové 
i malí bráškové a sestřičky. 
Bylo nás nakonec v knihov-
ně tolik, že jsme se k připra-
veným stolečkům málem 
nevešli. Pohádkových úkolů 
bylo ovšem připraveno dosta-
tek, stačilo si jenom vybrat: 
skládanky? hádanky? omalo-
vánky? puzzles? doplňovač-
ky? výtvarné hádanky?

Při přípravě programu jsme 
mysleli na ty nejmenší děti, 
stejně jako na starší školčátka 
a naopak mladší školáky.

Můžete	 si	 zkusit	 třeba	 úkol	 s	 pohádkou	 
O kohoutkovi a slepičce. Dokážete si bez 
nápovědy vzpomenout na dětství a od-
pověď	KDO	KOMU	CO	DAL?	Věřte,	že	 
i dospělí se docela pobavili. Knihovnice 
některé úkoly připravila také podle vyni-
kající	knížky	Ester	a	Milana	Starých,	kte-
rá se jmenuje „Povíš mi to?“ a je plná vtip-
ných úkolů pro děti různého věku, přičemž 
slouží především ke hravému rozšiřování 
slovní zásoby. Všem rodičům, kteří jsou 
zvyklí povídat si s dětmi nad knížkou, tuto 
novinku můžeme jenom doporučit.

Doufáme, že jsme děti i jejich rodiče pá-
tečním pohádkovým odpolednem potěšili.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice
Pohádkové odpoledne v knihovně pro nejmenší nebylo jen 
o knížkách, čtení a tajuplných příbězích, ale také o úkolech 
a tvoření.

… představil spisovatel Arnošt Vašíček  
v našem městě v podvečer ve středu 
13. dubna na setkání pro své příznivce, 
stejně jako pro případné skeptiky. Letošní 
vyprávění, doplněné video-ukázkami  
z některých televizních pořadů, vycházelo 
z poslední autorovy knížky vydané v Edici 
ČT, která nese stejný název: Neuvěřitelné 
skutečnosti.

Knížka navazuje na úspěšnou publikaci  
a televizní seriál Planeta záhad a „je sbír-
kou záhadných případů z celého světa, 
které si právem zaslouží označení nejta-
jemnější z tajemných“ (citace z anotace 
knihy). Arnošta Vašíčka vždy posloucha- 
jí účastníci besedy se zatajeným dechem 
a vlastně by mohl vyprávět celé hodiny:  
o hadích bytostech, o mimozemšťanech  
v říši faraonů, o trpasličích mumiích z In- 
donésie, o nestvůrách z temnot dávnově-
ku, o nejnovějších teoriích týkajících se 
faraona Tutanchamona a dále o …

Kdo ze zájemců si nemohl vyprávění po-
slechnout, čekají na něj nejnovější spiso-
vatelovy knihy v městské knihovně.

Nově představenou knihou, kterou autor 
právě vydal svým nákladem, je pak knížka 
Největší tajemství templářů. O jejím ob-
sahu hovořil náš host v druhé části včerejší 
besedy. V knize se Arnošt Vašíček vydal po 
stopách největších templářských záhad, 
vypátral nové důkazy a indicie a přináší 
svá vlastní nová překvapující odhalení.

Pohled na zcela zaplněnou výstavní síň 
velkopavlovické radnice známého spiso-
vatele, scénáristu a režiséra určitě potěšil. 
Organizátoři kulturní akce pak doufají, 
že také dr. Vašíček připravil těm, kteří si 
udělali na besedu čas, nevšední a neotřelý 
zážitek.

Mgr. Dana Růžičková, 
knihovnice Městské knihovny 

Velké Pavlovice
Spisovatel Arnošt Vašíček na literární besedě 
ve Velkých Pavlovicích.
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HORKÁ MÁJOVÁ NOVINKA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

MĚSTEČKO NA JIHU MORAVY PŘEDSTAVILO
SLOVENSKÉ POHLEDY 2015

Něco zcela nového a netypického se 
rozhodla	připravit	knihovnice	Městské	
knihovny Velké Pavlovice nejen pro své 
dospělé čtenáře, ale pro všechny velko-
pavlovické občany.

S vírou, že „máj je lásky čas“ a také s ví- 
rou že „trocha poezie nikoho nezabije“, 
vybrala a připravila 100 papírov ých 
listů, z nichž každý na sobě nese bá-
seň některého ze známých českých 
básníků. Byli vybráni básníci 20. sto-
letí, z jejich děl potom ty básně, které 

mají své čtenáře pohladit po duši 
a potěšit je během každodenní 
všednosti.
Protože datum 1. května připadá 
v letošním roce na neděli, mohou 
si zájemci „utrhnout“ svůj lístek  
s básní od pondělí 2. května 2016 
až do konce měsíce.
Básně pověsíme na ozdobný plot ro-
dinného domku sousedícího s kni- 
hovnou, s laskavým svolením jeho 
majitelů. Vyjmout ze svého závěsu, 

tedy „utrhnout“ se básně dají velmi 
jednoduše. 

Městská	 knihovna	 ke	 své	 lítosti	
není autorem skvělého knihovnic-
kého nápadu, převzala ho z rozhla-
sové reportáže, knihovnice Dana 
Růžičková nicméně doufá, že bás-
ně budou ubývat každým dnem 
a že aktivita přinese jenom samé 
pozitivní odezvy.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice 
Městské knihovny Velké Pavlovice

Slovenské pohledy 2015 se jmenovala 
výstava, která byla v pátek 18. března 
vpodvečer zahájena slavnostní vernisáží 
ve	výstavním	sále	Městského	úřadu	Velké	
Pavlovice. Více než 50 velkoformátových 
černobílých i barevných fotografií před-
stavilo výběr z prací Fotoklubu při Záhor-
ském osvětovém středisku v Senici, která 
je partnerským městem Pavlovic.

Tradice vzájemných fotografických výstav 
trvá již od roku 2010, a tak mají neprofesi-
onální fotografové v našem městě i v Seni-

ci mezi sebou skutečně přátelské vztahy. 
Na výstavě se představila řada fotografů, 
kteří každoročně získávají významná oce-
nění v okresních i krajských slovenských 
soutěžích	(Náhlikova	Senice	či	AMFO).	 
Z autorů, které u nás dobře známe, můžeme 
jmenovat např. Petra Baláže, Tomáše Juro-
vatého,	Michala	Krištova,	Ĺubicu	Krištofo-
vou, Sylvii Ochránkovou, Tomáše Tóbika.

Kolegové ze ZOS Senica na výstavu při-
pravili i fotografie, které jsou poctou profe-
sionálnímu senickému fotografovi Jozefu 

Húškovi, jenž před krátkým časem zemřel 
a jenž byl také několikrát odborným lekto-
rem našich společných workshopů.

Neprofesionální fotografové z velkopav-
lovické skupiny se díky slovenským part-
nerům mohou ještě letos těšit na účast na 
společném prázdninovém plenéru v Kar-
patech i na autorské výstavě ve výstavním 
sále ZOS v Senici v listopadu, kdy je na Slo-
vensku	Měsíc	fotografie.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Vernisáž výstavy fotografií Slovenské pohledy 2015.
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Společenský tanec na profi úrovni a vynikající vína, nedílné součásti již tradičního modrohorského plesu.

101 dalmatinů s Cruellou

SPOLEČENSKÝ PLES MODRÝCH HOR
OSLAVIL DESÁTÉ VÝROČÍ

ŠIBŘINKY,
MAŠKARNÍ BÁL VE JMÉNU NEUVĚŘITELNÝCH NÁPADŮ!

V sobotu 20. února 2016 pořádal Dob-
rovolný	svazek	obcí	Modré	Hory	 jubi-
lejní, X. ročník Společenského plesu 
Modrých Hor. Ten je vždy mimořádnou 
společenskou událostí a mnohými ná-
vštěvníky je označován jako vrchol spo-
lečenské sezóny. V krásně vyzdobeném 
sále velkopavlovické sokolovny hostům 
k tanci i poslechu tradičně hrál Salonní 
orchestr Brno.

Za	Dobrovolný	svazek	obcí	Modré	Hory	
zahájili X. ročník společenského plesu sta-
rosta Velkých Pavlovic Jiří Otřel a starosta 
Kobylí	Mgr.	Pavel	Kotík.	Společně	přiví-
tali návštěvníky plesu a všem popřáli pěk-
nou zábavu. Celým večerem pak provázela 

oblíbená moderátorka Rádia Petrov Brno 
Petra Eliášová.

V průběhu večera měli návštěvníci mož-
nost shlédnout vystoupení tanečního stu-
dia	Morava	Mikulov.	Vedle	hudby	a	taneč-
ního vystoupení bylo připraveno výborné 
občerstvení, ochutnávka modrohorských 
vín a samozřejmě bohatá a hodnotná tom-
bola.

Stejně jako předchozí ročníky i ten le-
tošní se velmi vydařil, a tak nezbývá než 
poděkovat všem, kteří se na jeho přípravě  
a průběhu podíleli.

Věra Procingerová

Dlouhá	 léta	 nebyly	 velkopavlovické	 Ši-
břinky	 tolik	nápadité	 jako	 letos!	Masky	
byly naprosto skvělé. Na první pohled bylo 
zjevné, že si na nich jejich tvůrci dali ob-
zvláště záležet. Nejen na nápadu za co jít, 
ale i se samotnou realizací. Zkrátka, kos-
týmy byly vyladěné do posledního detailu. 
Potěšující byl také jejich počet. Sokolovnu 
napěchovaly v sobotu 12. března 2016 
spolu s ostatními účastníky maškarního 
bálu pomalu k prasknutí.

Vyhrát, postavit se tak stupně vítězů a od- 
nést si cenu, však mohou jen ti nejlepší. 
Bylo velmi těžké vybírat a udělit svůj cen-
ný hlas. Ale na druhou stranu bylo potě-
šující, že byly už tradičně vyhlášeny dvě 
kategorie – jednotlivci a skupiny.

Nejvíce hlasů získali tito 
šťastlivci...
Kategorie	MASKA	JEDNOTLIVEC

1. místo * Limonády Capri Sonne
2. místo * Cruella z filmu 101 dalmatinů
3. místo * Fotbalový rozhodčí

Kategorie	SKUPINOVÁ	MASKA

1. místo * 101 dalmatinů
2. a 3. místo * Komtesy a Pionýrky 
(shodný počet hlasů)

Inspirujte se fotografiemi a za rok inko-
gnito, utajeni za škraboškou, na tanečním 
parketu na shledanou! 

Karolína Bártová
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Oceněné masky Šibřinek roku 2016 – Komtesy a Pionýrky

Neskutečné, tolik pohádkových bytostí pohromadě! 
To se může zadařit jedině na maškarním bále! Ale sluší nám to, že?

No co koukáte? I ta nejspanilejší princezna  
má občas hlad jak vlk!

Limonády Capri Sonne

DĚTI SI UŽILY VESELÝ MAŠKARÁK
PLNÝ TANCE, SOUTĚŽÍ A RADOSTI
V neděli 20. března 2016 se uskutečnila již 
tradiční DĚTSKÁ MAŠKARNÍ DISKO-
TÉKA, kterou vždy pořádají dobrovolní 
hasiči z Velkých Pavlovic. A musíme říci, 
že diskotéka to byla velmi vydařená, opět 
jsme se totiž mohli těšit z účasti více než 
sto dětí z Velkých Pavlovic.
Jak už se stalo tradicí, diskotéka byla zahá-
jena průvodem masek. K vidění bylo velké 

množství různých kostýmů od princezen, 
přes piráty až k superhrdinům. Děti se 
mohly těšit z bohaté tomboly, každý, kdo 
přišel, totiž vyhrál hodnotnou cenu, kterou 
do soutěže věnovali sponzoři akce.

Další výhry a sladkosti mohly děti vyhrát 
v rámci soutěží, kterých bylo během celé 
diskotéky nespočet. Objevily se tradiční, 

již zaběhlé soutěže, tak i nové, které se ob-
jevily vůbec poprvé. Celá diskotéka byla 
doprovázena písničkami, které se všem 
dětem velmi líbily.

Už teď vám můžeme prozradit, že se za 
rok sejdeme zase! Snad opět i v tak hoj-
ném počtu. 

Michal Procinger
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VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO
NA FOLKLÓRNÍ NOTEČKU

HANÁCKOSLOVÁCKÝ KRÚŽEK Z VELKÝCH PAVLOVIC
ZVE PŘÍZNIVCE FOLKLÓRU MEZI SEBE

UČENÍ A NĚCO KOLEM

Páteční večer dne 8. dubna 2016 patřil 
ve Vinných sklepech Františka Lotrin-
ského ve Velkých Pavlovicích folklóru. 
Konala se zde Folklórní tančírna, tedy 
kurz s výukou lidových tanců se Zuza-
nou Martinkovou a Filipem Stávkem, 
samotnými tanečníky věhlasného sou-
boru Břeclavan. O hudbu a zpěv se po-
staral se svou skvělou harmonikou Jan 
Melichar, s nekonečným repertoárem a je- 
mu vlastním elánem. 

Účastníci kurzu se naučili několika tra-
dičním tancům, jako je skočná, kopytná, 
sedlácká nebo čardáš. V závěru si každý 
zatančil to, co je mu z lidových tanců nej-
milejší.

Zájemců o kurz bylo o trošku méně, než 
původně se očekávalo. Nakonec to ale vů-
bec ničemu nevadilo, nadšení tanečníků 
bylo	naprosto	bezbřehé.	Měli	chuť	se	učit,	
lektoři měli více prostoru se každému vě-

novat individuálně a tak byla nakonec ko-
morní sestava vítána.

Takže příště, ve Vinných sklepech Fran-
tiška Lotrinského, opět na zatančenou!

 

Ing. Ondřej Bukovský
& Karolína Bártová, Vinné sklepy

Františka Lotrinského, a.s.

HS krúžek zahájil svou činnost na Ostat-
ky v únoru 2016, kde jste měli možnost 
vidět jeho členy v ostatkovém průvodu  
i v sokolovně při tanci „Pod šable“. Tím-
to prvním zvykem jsme počali obnovu 
tradic, kterým se chceme v průběhu roku 
věnovat.

A tak zveme nové členy mezi nás! 

Kromě úcty k tradicím našich před-
ků, se naučíte lidové tance i písně ne-
jen z hanáckého Slovácka, ale i jiných 
regionů. 

Pokud chcete vědět více, zavolejte nebo 
napište, rádi vám činnost „krúžku“ před-
stavíme blíže. Anebo rovnou přijďte na 
zkoušku!

Zkoušky: každý pátek od 19:00 hodin 
na Ekocentru Trkmanka 

Kontakt: Zuzana Martinková,  
e-mail: martinkova@hotel-lednice.cz, 
tel.: 739 573 413

Jan Melichar,  
e-mail: honza.melichar@tiscali.cz, 
tel.: 603 322 404

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO

Učení je celoživotní proces. Dítě se učí již 
od narození a to především stimulací vněj-
šího prostředí, tedy od rodičů. Nelze si tak 
myslet, že všechno přijde samo a dítě bude 
najednou mluvit a vše umět.

Jsou děti, u kterých rodiče žasnou, že už  
něco umí, ano, jsou takové, u kterých v pod- 
statě rodiče neví, kdy se čemu naučili, vše 
jde samo. Pak jsou ale děti, které stimulaci 
potřebují, protože bez ní se dál neposu-
nou. 

Rodiče žáků prvních tříd si přejí, aby se 
jejich dítě naučilo číst, psát a počítat. Na 
to je třeba zralost nervového systému a tím 
i zralé smyslové vnímání, zároveň je však 

třeba ho rozvíjet. Jedno bez druhého nejde. 
Všude se beze zbytku ukazuje, jak je důleži-
tá návaznost a také je podstatné nepromeš-
kat nebo naopak neuspěchat vývoj dítěte. Ve 
škole také vše souvisí se vším, když dítě 
někde tzv. zaspí, už se mu pak vše těžce 
dohání. A někdy doslova ujede vlak. 

Školka	i	škola	mohou	dělat	mnohé,	přesto	
je	největší	díl	práce	na	rodině.	Mnohdy	je	
to vyčerpávající, ale dítě si pořídili rodiče, 
musí ho tedy nejen živit, ale i o něj pečovat 
a rozvíjet ho. Bez toho to nejde. Stává se, 
že rodiče někdy neví jak s dítětem praco-
vat, co mohou dělat. Chtějí, ale neví. To 
je lepší varianta, protože informace Vám 

většinou někdo poskytne. Ten kdo nechce, 
tomu není pomoci a někdy pak zapláče…
nejen rodič, ale i dítě. 

Čím je dítě starší, tím je v učení nezávis-
lejší. Někdy rodiče marně přemýšlejí, proč 
to jejich dětem ve škole nejde. Říkají, on 
se učí. A na dotaz jak?, zní odpověď: No,  
v pokoji. Ale co tam dělá, nikdo neví, kou-
ká do knížky, dělá, že dělá, poslouchá hud-
bu, kouká na televizi, hraje na telefonu. 
Tam se toho dá dělat hodně, že?. Nebo je 
časté. On/a se učit nechce. V této situaci je 
to k zamyšlení. 

Zřejmě dítě není natolik zralé, i když je 
mu 13 nebo i více let, aby to zvládlo samo, 
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BOHYNĚ VÍNA MEDITRINA LETOS ZVOLILA ŠAMPIONEM ANDRÉ

Z VINNÉHO SKLÍPKU

Vinařská soutěž s komisí složenou vý-
hradně ze samých degustátorek má za se-
bou druhý ročník. V sobotu 6. března se 
v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích sešly 
nad 231 vzorky vín a zvolily šampionem 
soutěže André ze Šlechtitelské stanice 
Velké Pavlovice. Novinkou letošní soutě-
že byla kategorie vín VOC. 

Meditrina	dostala	 svůj	název	podle	 řím-
ské bohyně zdraví a vína a její organizá-
torky si vzaly za cíl spojit ženy vinařského 
oboru, aby představily svoji práci a vytvo-
řily příležitost profesního setkávání. Ná-
pad podpořily Velké Pavlovice i vinařské 

organizace a byl položen základ nové vi-
nařské soutěže. 

Mezi	 přihlášenými	 vzorky	 převládala	
sladší vína, což je do značné míry urče-
no povahou posledního ročníku. Degu-
státorky však potvrdily to, co ukázal již 
první ročník – ačkoli se o ženách říká, že 
mají radši sladká vína, šampionem se sta-
lo suché André. „Vítězství právě tohoto 
vína má poněkud symbolický charakter. 
André bylo vyšlechtěno právě ve Velkých 
Pavlovicích	ve	Šlechtitelské	stanici.	Titul	
je svým způsobem poctou jejich práci,“ 
řekla k výsledkům Ing. Liana Hrabálková, 

první viceprezidentka Svazu vinařů, kte-
rá slavnostně předala ocenění šampiona 
společně s odbornou garantkou soutěže 
ing. Kateřinou Černou.

Výsledky Meditriny 2016
Hodnotitelky zvolily šampionem soutě-
že	 André	 stará	 réva	 2013,	 Šlechtitelská	
stanice vinařská Velké Pavlovice a.s., s cel- 
kovými 90 body. Nejlepším v kategorii 
tichých bílých suchých a polosuchých 
vín	 bylo	 Neuburské	 2015,	 taktéž	 Šlechti- 
telská stanice vinařská Velké Pavlovice a.s., 

nebo nemá dobrou techniku učení a žád-
né informace v hlavě si neodnese. Hlavně 
se nelze spoléhat jen na dítě. Fráze typu: 
“Kdyby chtěl/a, měl/a by lepší známky.“ 
nejsou na místě. Někdy dítě chce, ale neví 
jak, a když mu doma nikdo nepomůže, 
tak se na to vykašle. Někdy dítě nemůže, 
protože nemá naděleno darem, ale doma 
si myslí, že mají génia, ale dítě se však  
v učivu ztratilo již dříve a opět není niko-
ho, kdo by mu pomohl a sami rodiče vlast-
ně ani učivu nerozumí a tak dítě jen vysíla-
jí s knihou a sešity do pokoje a vina je pak 
na něm, že? Je to k zamyšlení.

Snad v závěru pár možností a typů při  
učení:

- u mladších dětí: zprvu je vždy dobré hla- 
sité učení

- při obtížích v matematice - tzn. hlavně  
při počítání by dítě mělo říkat postup  
výpočtu, potichu si nikdy neověříte, že 
dítě rozumí správně postupu a pokud 
nic neříká, většinou si můžete být jisti, 
že postup nějaký má, ale rozhodně ne 
správný, ale nějaký svůj

- při obtížích v českém jazyku by se mělo 
naučit zdůvodňovat, proč se kde co píše, 
a především si to opakovat, aby si to za-
pamatovalo - opět hlasitě

- u všech dětí bez rozdílu platí, že pokud 
se učí chvíli před spaním, nebo již více 
večer a pak se ještě dívají na televizi, 

zvláště pokud mají paměť horší, ne-
dojde k uložení informace - zde se 
často objevuje stížnost, že dítě to doma 
umělo, ale další den si to už nepamatu-
je – ani nemůže, protože informace byla 
doslova „vyrušena“ informacemi jinými 
a nestihla se uložit

- pokud se učí dítě faktické informace (dě- 
jepis, zeměpis, biologii), je dobré in-
formace provázat v souvislostech, vys- 
větlit je, popř. spojit s nějakým příbě-
hem

- u dětí s problémovým soustředěním 
platí zásada méně a častěji

A poslední informací tohoto příspěvku je, 
že paměť se dá trénovat v každém věku. Na 
zrakovou je výborné pexeso. Na sluchovou 
pak opakování přesného pořadí různých 
slov, delších vět apod. Existují i mnemo-
technické pomůcky, které zapamatování 
některých údajů usnadňují.

Úplným závěrem snad jen pohled z praxe. 
Známky často nemusí odpovídat tomu, 
co dítě ve skutečnosti umí a rodičům i dě- 
tem by mělo jít hlavně o to se něco naučit. 
Známka upozorňuje na to, zda to dítě 
zvládlo v čase na tom určeném. Některé 
děti potřebují více času, ale pokud se to 
nakonec naučí, je vyhráno. Nezůstanou 
tak ztraceny někde v meziprostoru vesmí-
ru, kterým je pro dítě školního věku škola.

Mgr. Et Bc. Jana Pláteníková
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s celkovými 88 body. Vítězem tichých 
červených suchých a polosuchých vín de-
gustátorky zvolily Frankovku 2013 z pro-
dukce Vinium a.s. Velké Pavlovice, které 
ohodnotily 87,60 body. V kategorii Rosé 
a klarety suché a polosuché vyhrálo Sva-
tovavřinecké klaret ZD Němčičky s 88,40 
body.	Mezi	tichými	polosladkými	medaily	
získal	Merlot	rosé	2015	z	Vinařství	Vajbar	
Bronislav Rakvice s 87,80 body. První 
mezi	 tichými	 sladkými	 víny	 byl	 Merlot	
2014	 z	 vinařství	 Ing.	 Miroslav	 Volařík	 
s 88,20 body. Nejlepší kolekcí byla zvo-
lena vína ZD Němčičky. V nové katego-
rii vín VOC se na prvním místě umístilo 
Rose	Trkmanska	2015,	VOC	Modré	hory,	
z produkce Víno J. Stávek Němčičky s 86 
body.

Večerní slavnostní  
vyhlášení ve znamení  
Junior bandu
Slavnostní vyhlášení opět provázel slav-
nostní večer s programem, v němž se 
představila taneční škola manželů No-
vosádových s latinsko-americkými tan-
ci i ukázky orientálních tanců v podání 

studentů jejich kurzů. O hosty se staraly 
hostesky, oděné do šatů v antickém stylu 
v	duchu	bohyně	Meditriny.	Dvacetičlenný	
Junior band příjemně překvapil dobře na-
míchaným hudebním repertoárem, v němž 
se objevil jazz i oldies. Skvělý výkon před-
vedla i zpěvačka Junior bandu, Karolína 
Osičková, která je rovněž rodačkou z Vel-
kých Pavlovic.

„Chtěla bych poděkovat všem vinařům  
a poblahopřát k jejím úspěchům. Děkuji 
za podporu i všem organizátorům i part-
nerům plesu. Věřím, že Meditrina si již 
našla své místo mezi vinařskými soutě-
žemi a veškeré pozitivní ohlasy jsou nám 
motivací do dalšího ročníku,“ řekla k pro-
běhlé soutěži její hlavní organizátorka 
Pavla	Škrabalová.	

O soutěži Meditrina
Soutěž	Meditrina	 je	mezinárodní	 soutěž	
vín, hodnocených pouze degustátorkami. 
Soutěž je otevřená všem vinařstvím, pod-
mínkou účasti je zaslání přihlášky, po-
platek 200,- Kč a 3 lahve od vzorku. Akce 
spojuje oborové setkávání s programem 
pro veřejnost. Cílem je přispět k popula-
ritě vinařského a vinohradnického oboru.  

Pavla Škrabalová, 
Velké Pavlovice 6. března 2016

e-mail: pavlaskrabalova@seznam.cz 
tel: 734 477 561 
http://www.meditrina.cz

MEDITRINA 2016, výstava vín hodnocených 
výhradně ženami. Ochutnávka však patří  
i mužům.

Hodnocení vín v rámci soutěže 30 vín Modrých 
Hor v sále velkopavlovického Vinia, a.s.

»

TŘICÍTKA TOP VÍN VYBRÁNA
Poslední březnové úterý patřilo vínům  
z	Modrých	Hor.	Do	II. ročníku certifiko-
vané soutěže s názvem 30 vín Modrých 
Hor přihlásili modrohorští vinaři cel-
kem 133 svých nejlepších vín. Dvacet 
kvalifikovaných degustátorů nejen z na-
šeho regionu hodnotilo v sále společnos-
ti Vinium a.s. Velké Pavlovice nejen vína 
červená a bílá, ale také stále oblíbenější 
rosé.

VÝSLEDKY:
Absolutní šampion

Áčko 2015 (Sauvignon, Rulandské 
bílé a Tramín červený)  
- VÍNO J. STÁVEK, Němčičky

Nejlepší kolekce vín

PATRIA Kobylí, a.s.
- Tramín červený 2015
- Veltlínské zelené 2015
- Rulandské modré 2011
-	Modrý	Portugal	2013

30 vítězných vín Modrých Hor  
pro rok 2016

Vinařství Vít Sedláček, Vrbice  
- Cuvée Cabernet 2011 PS

Rodinné vinařství Pod horou,  
Jan Hempl, Bořetice  
- Neuburské 2015 PS

Víno J. Stávek, Němčičky  
- Lokus červený 2012, likérové víno

Vinařství Buchtovi, Velké Pavlovice  
- Hibernal 2015, moravské zemské víno

Vinařství Baloun, Velké Pavlovice  
- Rulandské šedé 2015 PS

Vinařství Horák, Vrbice  
- Dornfelder 2015 PS
Zemědělské družstvo Němčičky  
- Svatovavřinecké klaret 2015,  
moravské zemské víno
Víno J. Stávek, Němčičky  
-	Áčko	2015,	moravské	zemské	víno
PATRIA Kobylí, a.s.  
- Tramín červený 2015 PS
PATRIA Kobylí, a.s.  
- Veltlínské zelené 2015 PS
Vinařství Buchtovi, Velké Pavlovice  
- Tramín červený 2015, moravské 
zemské víno

Pod	vedením	Doc.	Ing.	Mojmíra	Baroně,	
Ph.D. bylo vybráno 30 těch nejlepších 
včetně absolutního šampiona.

Všechna tato skvělá vína měla široká veřej-
nost možnost ochutnat v sobotu 16. dub- 
na 2016 ve velkopavlovické sokolovně.
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SPOLKY A KONÍČKY

HOŘÍ! KDY A KDE? 
ANEB PONOVOROČNÍ BILANCE VELKOPAVLOVICKÝCH HASIČŮ

PATRIA Kobylí, a.s.  
- Rulandské modré 2011, výběr z hroznů

Šlechtitelská	stanice	vinařská,	a.s.	
Velké Pavlovice  
- Cabernet Sauvignon 2013 PS

PATRIA Kobylí, a.s.  
-	Modrý	portugal	2013	PS

Vinařství Novák, Bořetice  
- Cuvée Tůfary 2012 PS

Vinařství Helena, Velké Pavlovice  
- Cuvée Klára 2015,  
moravské zemské víno

Rodinné vinařství Pod horou,  
Jan Hempl, Bořetice - Tereza 2015 PS

PATRIA Kobylí, a.s. - Hibernal 2015 PS

Vinařství Vít Sedláček, Vrbice  
-	Cuvée	(Modrý	portugal+Svatovavři-
necké)	2012,	VOC	Modré	Hory

Vinařství P&R Stávkovi, Němčičky  
- Ryzlink vlašský 2015 PS

PATRIA Kobylí, a.s.  
- Svatovavřinecké - 2009 PS

Vinařství	Mikulica,	Velké	Pavlovice	 
- Rulandské modré 2013,  
jakostní víno odrůdové

Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s. 
- Ryzlink rýnský 2015, výběr z bobulí

Zemědělské družstvo Němčičky  
- Irsai oliver 2015, moravské zemské víno

Vinařství Zálešák, Vrbice  
- Chardonnay 2015,  
moravské zemské víno

Vinařství Horák, Vrbice  
- Veltlínské zelené 2015 PS

Vinařství Novák, Bořetice  
- Frankovka 2011, ledové víno

Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s. 
- Chardonnay 2015 PS

Víno J. Stávek, Němčičky  
- Rosé Trkmanska 2015,  
VOC	Modré	Hory

Vinařství Vít Sedláček, Vrbice  
- Cuvée Venalis 2013 PS

Blahopřejeme!

Eva Bauerová, DiS

K prvnímu zásahu roku 2016 vyjeli velko-
pavlovičtí hasiči ve středu 10. února 2016. 
Zpráva od operačního důstojníka zněla -  
v Hustopečích je na předním rybníku, ve 
vzdálenosti 20 metrů od kraje, topící se oso-
ba. Po cestě k zásahu se řešilo, proč nás volají, 
když nás k takovým událostem většinou ne-
volají :-). Variant jsme měli několik. Buď jsou 
hustopečští hasiči na výjezdu jinde, nebo se 
jedná o cvičení, nebo nás prostě zavolali.

Také se samozřejmě řešilo, jak budeme 
postupovat. Jirka Schäfer navrhl stan-
dardní řešení, kdy půjde do vody jeden 
hasič v plovací vestě, jištěný lanem na 
karabině. Kdo do vody půjde, bylo také 
rozhodnuto rychle. Když bude v rybníce 
málo vody, půjde nejvyšší, když bude 
více vody, půjde ten, kdo umí nejlíp 
plavat. Protože nás jelo pět, bylo z čeho 
vybírat.

Když už jsme se blížili k rybníku, zahlédli 
jsme osobní vozidlo HZS Břeclav, tak že 
nás „trklo“ že se jedná o prověřovací cvi-
čení. Tedy o cvičení, o kterém by nikdo 
neměl vědět.
Po vystoupení z vozidla nám bylo sděleno 
(že se jedná o cvičení) s tím, že se máme 
připravit jako k „běžné“ záchraně topí-
cích osob. Dále jsme si měli navrhnout 
dobrovolníka, který bude osobu ve vodě 

VINAŘSTVÍ BALOUN SI Z FRANCIE ODVEZLO
SBÍRKU DIAMANTOVÝCH A STŘÍBRNÝCH MEDAILÍ
Na přelomu února a března proběhly na 
Azurovém pobřeží francouzské riviéry 
čtyři významné mezinárodní soutěže.  
V pořadí již čtvrtá edice s důrazem na te-
rroir – Concours International des Vins 
de Terroir – se konala v provensálském 
městečku Brignoles, nedaleko přístavu 
Toulon,	zatímco	v	srdci	Monte	Carla	uvi-
děl světlo reflektorů již desátý ročník uni-
kátní	soutěže	Femmes	et	Vins	du	Monde	
(Ženy a vína světa), ve které, jak název 
napovídá, hodnotí pouze ženy. Kromě 

posledně zmíněné soutěže rovněž pro-
běhly v monackém knížectví i dvě další 
přidružené soutěže, a to Femmes et Spiri-
tueux	du	Monde	(Ženy	a	destiláty	světa)	
a Grand Concours de Packaging (Velká 
soutěž etiket a obalů).

V soutěži terroirových vín v oblasti zelené 
Provence si nejlépe vedlo Vinařství Ba- 
loun z Velkých Pavlovic, které zde zís-
kalo dvě diamantové medaile. Kromě dia-
mantů se udělovaly rovněž stříbrné kovy, 

přičemž vinařství Baloun jich získalo rov-
né tři.

Ještě větší úspěch měli moravští vinaři  
v	Monte	Carlu,	zde	vinařství	Baloun	bralo	
jednu diamantovou medaili.

Výtah z tiskové zprávy, autor: 
Helena Baker, Dip-WSET, 
členka porot FVM a CIVT
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zachraňovat, figuranta dělal hustopečský 
hasič. No, a protože taktiku vymyslel Jir-
ka Schäfer, byl poslán do vody on. Figu-
ranta se mu podařilo zachránit a cvičení 
skončilo úspěšně, i když Jirkovi byla asi 
chvilku trošku zima.

V pondělí 15. února 2016 zasahovali vel- 
kopavlovičtí hasiči u dvou požárů. K prv-
nímu požáru svolala siréna velkopavlovické 
hasiče těsně po půlnoci. Operační sdělil 
hasičům, že ze dveří rodinného domu  
v Kobylí šlehají plameny. Požár byl místní 
jednotkou (za podpory HZS Hustopeče, 
HZS Břeclav, SDH Velké Pavlovice, SDH 
Brumovice) zcela zlikvidován do půl ho-
diny. Zahořel odpad v chodbě domku.

Ke druhému požáru svolával operační ha-
siče v 17:14 hod. Avizovaný požár průmy-
slové haly v Hustopečích na ul. Hybešova 
nevěštil nic dobrého. Naštěstí šlo opět  
o celkem jednoduchý zásah, kdy došlo  
k zahoření materiálu na regálu. Po likvi-
daci požárů byl prostor odvětrán přetla-
kovou ventilací.

Další požár na sebe nechal čekat relativ-
ně dlouho, celých šest týdnů, ale po prav-
dě, byl vzhledem k roční době očekáván.  
S jarem totiž vždy přibývá požárů trav-
ních porostů. K takovému zásahu svolala 
siréna místní hasiče ve středu 30. března 
2016, kdy vzplál oheň travní porost mezi 
Bořeticemi a Němčičkami. K místu požá-
ru přijeli první domácí – bořetičtí hasiči, 
kteří hasili požár o rozloze asi 100 x 100 
metrů ve směru od Němčiček. Velkopav-
lovičtí hasiči šli svým dobrovolným kole-
gům naproti od Bořetic. Požár v prudkém 
svahu byl kompletně uhašen za 45 minut.

Petr Hasil, 
Sbor dobrovolných hasičů 

Velké Pavlovice

Prověřovací cvičení hasičských sborů – záchrana 
topící se osoby v hustopečském rybníku.

Členové místního Klubu důchodců si odnesli 
z přednášky Policie ČR nejen nové a důležité 
informace, ale také reflexní tašku.

Lítý boj! Ve Člověče nezlob se ani vlídný senior 
nezná bratra!

Velkopavlovičtí senioři pokořili 188 schodů 
věže kostela v Poštorné. Odměnou jim byl 
nádherný výhled.

NEJPRVE POUČENÍ, POTOM ZÁBAVA...
Členové velkopavlovického Klubu důchod-
ců si ve čtvrtek 25. února 2016 už podru-
hé rozdali v Člověče, nezlob se. Před sa-
motným turnajem je čekalo překvapení. 
Naše seniory navštívil městský policista 
pan Stanislav Prachař se dvěma kolegy 
z dopravního oddělení Břeclav a s tisko-
vou mluvčí Policie České republiky a do- 
pravní policie Břeclav, která je seznámila 
s připravovanou změnou zákona o pou- 
žívání reflexních prvků na oděvu. Po před-
nášce předali každému účastníkovi re-
flexní tašku.

Důchodci se sešli v hojném počtu a o ví-
tězství ve známé a snad nejoblíbenější 
nejen dětské společenské hře bojovali 
hned u osmi stolů. Zapisovatelské funkce 
se ujal Josef Hicl, hlavním rozhodčím a fo- 
tografem byl Oldřich Otáhal, o občerst-

Čtvrtek se dvěma čtverkami v datu, 14. 4. 
2016, si vyrazili členové velkopavlovické-
ho Klubu důchodců na jarní výlet do ne-
dalekého okresního města Břeclavi. Cíl 
byl předem jasný, navštívit tamní památ-
ky, kterých si při běžné návštěvě města 
příliš nevšímáme nebo na ně nezbývá čas. 
Takže protentokrát žádné nákupy, žádné 
úřady, žádní lékaři, ale dávná historie.

Program měli naši senioři vskutku nabi-
tý. Zavítali do okolí břeclavského pivo-
varu a zámku, obdivovali krásy židovské 
synagogy i sousedního Lichtenštejnské-
ho domu, kde mimo jiné sídlí i břeclavské 

vení	se	starala	Miluška	Otáhalová.	O	ur-
putnosti bojů u jednotlivých stolků jistě 
svědčí i to, že boj o postup do finále trval 
tři hodiny. Velmi napínavý byl souboj po-
sledních čtyř.

Po velkém povzbuzování vyhrála Alena 
Hiclová,	na	druhém	místě	skončila	Marie	
Kukumberková, na třetím Josef Bazala  
a na čtvrtém Jana Fukalová.

Medaile	a	diplomy	výhercům	předala	Mi-
luše Otáhalová. Velké poděkování patří 
všem, kteří se nám postarali o občerstvení. 

Už nyní se všichni velmi těší na další roč-
ník. Jak se shodli, rádi si „Člobrdu“ zo-
páknou!

Za Klub důchodců 
Josef Hicl

Turistické informační centrum. Po vydat-
ném obědě pak ještě navštívili zámeček 
Pohansko a unikátní červený kostel v Poš- 
tovné. Někteří odvážlivci se dokonce vydali 
po 188 schodech až na vrchol na vyhlíd-
ku. Což je obdivuhodný výkon!

Výlet do Břeclavi byl skvělý. I počasí přá-
lo, přestože byl duben, nepředvedlo svou 
pravou aprílovou hitparádu. Nebylo ani 
horko, ani nepršelo, zkrátka paráda!

Za Klub důchodců Velké Pavlovice 
Karolína Bártová

KAM O APRÍLU? SENIOŘI SI VYRAZILI DO BŘECLAVI, ZA PAMÁTKAMI.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ

80 LET VINAŘSKÉHO PRŮMYSLU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
Na konci 19. století se se ve vinicích na 
Moravě	 objevil	 nový	 škůdce	 kořenová	
mšice – révokaz, který se do Evropy – do 
Francie dostal v roce 1870 z Ameriky. Již 
v roce 1901 byl révokaz zjištěn v katastru 
Velkých Pavlovic, v trati Ostrovec. Obno-
va vinic v důsledku štěpování na americ-
ké podložce se stala složitější, pracnější  
a nákladnější.

Z Ameriky byly zavlečeny i houbové cho-
roby plíseň révová a padlí révové. Výskyt 
houbových chorob způsobil, že pěstování 
vinné révy bylo ještě složitější a nároč-
nější. První světová válka dílo zkázy ve 
vinicích ještě prohloubila, protože zdra-
ví hospodáři narukovali do války. Nastal 
velký úbytek vinic. V roce 1920 bylo ve 
Velkých Pavlovicích jen 97 ha vinic.

Obrat nastal v období první republiky, 
kdy došlo k první úspěšné rekonstrukci 
vinic na podnožích odolných révokazu a od- 
růdami révy vhodnými pro výrobu jakost-
ních vín. Na popud vedoucího Státní révo-
vé školky Aloise Horňanského a zásluhou 
vrchního odborného rady prof. K. Votruby 
z	Ministerstva	 zemědělství	 získala	 Státní	
révová školka potřebnou půdu pro výsad-
bu 8,5 ha podnožových vinic a finanční 
prostředky pro výstavbu skleníků pro stra- 
tifikaci štěpovanců. Dostatek podnožového 
materiálu umožnil potřebnou produkci ré- 
vových sazenic a rychlou obnovu vinic 
i růst sklizně hroznů. Významným pří-
nosem byla činnost státních révových 
školek, časopisu Vinařský obzor a v jed-
notlivých obcích činnost zájmových orga-
nizací Vinařských besídek.

Vzdělávací kampaně vedly k růstu ploch 
vinic a stoupla i produkce vín. Koncem 
30. let minulého století, v roce 1939, bylo 
ve Velkých Pavlovicích 210 ha vinic. Po-
dobně tomu bylo i s růstem ploch vinic  
v okolních obcích.

O domácí hrozny ani víno nebyl velký 
zájem. Přispívaly k tomu i malé partie 
vína produkovaného jednotlivými vinaři. 
Kvalita vína kolísala a nebyla organizace, 
která by víno uvedla na trh v konkurenci 
schopné úpravě. Podobná situace byla  

i v produkci ovoce, především meruněk.
Nespokojenost vinařů s odbytem vína 
a nízkými cenami za víno vedla vinaře  
k rozhodnutí založit VINAŘSKÉ DRUŽ-
STVO. Přípravný výbor ještě v roce 1935 
vedl konzultace s vinaři okolních obcí  
o podpoře založení družstva. Ve Velkých 
Pavlovicích bylo družstvo založeno na 
ustavující valné hromadě 30. srpna 1936. 
Mezi	 lidmi	 mělo	 název	 „lidovecké.“	 Vi-
naři z Velkých Pavlovic a okolních obcí  
v počtu více než 200 členů upisovali podí-
ly ve výši více než 70 tis. Kč. 

Představenstvo bylo zvoleno ve složení:

Předseda: František Štambachr, 
Velké Pavlovice  

– propagátor družstevnictví ve vinařství 

Místopředseda:	Josef Frolich, Bořetice

Jednatel: Josef Seďa, Velké Pavlovice

Hospodář: František Horáček,  
Velké Pavlovice

Pokladník: Jáchym Suský, Bořetice

Člen: František Machač, Němčičky

Člen: Martin Kovář, Kobylí

Člen: Josef Prát, Velké Pavlovice

Byly schváleny stanovy družstva. Účelem 
družstva bylo podle stanov co nejkvalit-
nější zhodnocení sklizně ovoce, vinných 
hroznů a jiných jedlých plodin u svých 
členů, zřizování skladišť, moštáren, liso-
ven, chladíren, sušáren, pálenic, sklepů, 
prodejen a jiných zařízení k tomuto zhod-
nocení potřebná, poskytovat členům za 
poplatek tato zařízení a opatřovat členům 
potřeby k ošetření vinic a sadů. Druž-
stvo bylo zapsáno v obchodním rejstříku 
Krajského soudu v Brně pod označením 
Ovocnicko vinařské družstvo Velké Pav-
lovice a v roce 1941 družstvo změnilo ná-
zev na Vinopa, ovocnicko vinařské druž-
stvo, z.s.Velké Pavlovice.

Ředitelem družstva byl jmenován Bo-
humil Hádlík, houževnatý a talentova-
ný podnikatelský typ z Němčiček. Spolu 

s	Matějem	Dostoupilem	ze	Staroviček	za-
čali svou činnost ve sklepě V Údolí (vlast-
ník Antonín Nesvadba) o kapacitě 300 hl. 
V letním období prováděli nákup meru-
něk a na podzim nákup stolních hroznů 
a vybraných partií portugalu, které dodá-
vali do Čech. V prvním roce činnosti vy-
robili 3 vg vína. V následujícím roce 1937 
byla zahájena v lokalitě Ostrovec výstav-
ba sklepa, lisovny, skladovacích objektů, 
laboratoře a kanceláří. Sklep měl kapaci-
tu 30 vg. Velkou obětavostí členů bylo do-
saženo, že ještě v roce 1937 byla sklizeň 
hroznů vykupována v nových vlastních 
objektech a ačkoliv nové kapacity byly 
značně veliké, nestačily pojmout členy 
nabízené hrozny.

O rok později 19. června 1937 založilo 
202 vinařů z Velkých Pavlovic a okolí dru-
hé vinařské družstvo pod názvem Vinař-
sko - ovocnické družstvo Velké Pavlovi-
ce spol. s r o. Pronajalo si prostory sklepa 
pod velkopavlovickým velkostatkem.

Představenstvo družstva bylo zvoleno 
ve složení:

Předsedou představenstva a ředitelem 
byl zvolen Tomáš Lanžhotský, rolník 
a vinař z Kobylí

Místoředitel:	Viktor Stoupal,  
přísedící Zemského výboru v Brně

Pokladní: František Kadrnka,  
rolník a vinař ze Staroviček

Hospodář: Jaroslav Míša, vinařský 
instruktor z Velkých Pavlovic

Jednatel: Josef Vajbar, rolník a vinař 
z Rakvic

Mezi	 lidmi	mělo	název	agrárnické druž-
stvo. Do smírčí komise byl zvolen i Alois 
V. Horňanský, řídící učitel v.v. ve Velkých 
Pavlovicích. Družstvo již v roce vzniku 
nakoupilo hrozny ke zpracování. Nákup-
ní rajon tvořilo 11 obcí. Družstvo si pro-
najalo sklepy v Praze 8. Do osvobození 
však neprovádělo významnější investiční 
činnost.
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V roce 1938 Vinopa vybudovala pěstitel-
skou a živnostenskou pálenici a v násle-
dujícím roce bylo při nadúrodě vypáleno 
10 vg padaných meruněk. Velmi populár-
ní a oblíbený mezi konzumenty byl likér 

„Velkopavlovický Svéráz“, který se vyrá-
běl zvláštní technologií z meruňkového 
destilátu. V období protektorátu byla vy- 
budována sodovkárna, v objektu Ostrovec 
zřízena vinárna, v Rajhradě byly pronaja-
ty dva velké sklepy od místního kláštera  
a vysazeny vinice. V Bořeticích byl vybu-
dován sklep a lisovací kapacita.

Po osvobození se budovaly filiálky v Něm- 
čičkách, Rakvicích, Popicích, Strachotí-
ně, Kobylí, Kloboukách, Židlochovicích, 
Hustopečích a v dalších obcích. Činnost 
Vinopy byla velmi rozmanitá, o čemž 
svědčí i vinárny a sklady v Jeseníku, Čes-
kých Budějovicích, v Praze, Poděbradech, 
Liberci, Berouně a jinde. Družstvo vysa-
dilo vlastní vinice v Hustopečích v širších 
sponech a tak ukázalo cesty k mechani-
zaci. Zřídilo ovocné školky ve Velkých 
Pavlovicích, v Kobylí a v Kloboukách 
zaměřené na produkci stromků meruněk. 
Ve Velkých Pavlovicích mělo družstvo 
podnožovou vinici a štěpovalo sazenice 
ze selektovaných odrůd ze Státní révové 
školky. Na Ostrovci byl vybudován strati-
fikační skleník o kapacitě více než 300 tis. 
štěpovanců.

V publikaci „Deset let trvání ovocnicko - 
vinařského družstva Vinopa ve Velkých 
Pavlovicích“ předseda představenstva 
František	 Štambachr	 píše	 úvodní	 slovo,	
ze kterého uvádím některé myšlenky:

„Věděli jsme, že prostřednictvím družstva-
budou výrobky našich jihomoravských ze- 
mědělců lépe prodávány. Vybudování druž-
stva byl počin vážný a odpovědný. Ručili 
jsme společně svými majetky v době hospo-
dářské nejistoty a ve vývoji podniku. Dali 
jsme se v zápas o zhodnocení práce našich 
vinařů a ovocnářů. Prováděli jsme velké 
investiční stavby a dnes můžeme konsta-
tovat, že naše družstvo může zdolat po 
stránce družstevní veškeré na ně kladené 
úkoly. Směle můžeme říci, že nevrátí se ni-
kdy doby, aby naši jihomoravští zemědělci 
museli mít obavy, že jejich výrobky zůsta-
nou bez zájmu a bez náležitého zpeněžení.“

Pro pěstitele meruněk vyhlásila Vinopa 
program boje s moniliózou, která v 50. le- 
tech vážně ohrožovala meruňkové sady 
pod názvem Velkopavlovické hnutí. Pod-
statou akce bylo odstranění suchých na-
padených plodů, jejich sběr a provádění 
chemické ochrany v předjaří. K tomu 
zakoupila Vinopa několik postřikovačů 
a jako bezplatnou službu prováděla che-
mické zásahy v sadech. Do Velkopavlovic-
kého hnutí byla zapojena i školní mládež. 
Školáci	 soutěžili	 o	 co	 největší	 množství	
nasbíraných moniliových plodů. Na věc-
né odměny uvolnila Vinopa 20 tis. Kč.

I když druhé vinařské družstvo bylo zalo-
ženo jen o jeden rok později, nedosahova-
lo takové investiční aktivity jako Vinopa. 
Až po roku 1945 začalo svou největší in-
vestiční akci pod názvem Centrála. Spo-
čívala v budování sklepů, lisovny, lahvo-
vací a školící kapacity a administrativní 
budovy. Vinařské družstvo koupilo od 

Státního statku pozemky p.č. 4950/51, 52 
a 17 a uzavřelo kupní smlouvu 10. prosin-
ce 1947. Hlavní stavební práce proběhly  
v letech 1948 a 1949. Projektantem stavby 
byl 5. února 1947 pověřen Ing. arch. Zde-
něk Sedláček z Brna, který vypracoval 
stavební plány a rozpočet. Stavba byla po-
volena ONV v Hustopečích dne 7.6.1947.

Celá investice se potýkala s nedostatkem 
stavebního materiálu (cement, cihle, že-
lezo, obkladačky). Proto se často měnila 
projektová dokumentace. V období výs- 
tavby v roce 1949 došlo k závažným změ-
nám	vlastnického	charakteru.	Minister-
stvo zemědělství Praha 19. 4. 1949 vydalo 
nařízení, že v jednom místě nemohou 
působit dva podniky stejného výrobního 
zaměření	 a	 že	 se	 musí	 sloučit.	 Minister-
stvo rozhodlo, že přejímajícím družstvem 
bude Vinopa – vinařsko - ovocnické druž-
stvo a přejímaným Ovocnicko – vinařské 
družstvo Velké Pavlovice bez likvidace. 
Vzniklo družstvo VINOPA – vinařské  
družstvo Velké Pavlovice, které mělo 2 500 
členů, majetek více než 50 mil. Kč, sklado-
vací kapacity 260 vg a 109 zaměstnanců.

Na celkovém finančním obratu sloučených 
družstev se Vinopa podílela 70% a Vi-
nařské družstvo 30%. Fondy sloučených 
družstev tvořily 6 mil. Kčs a podíly členů 
7 mil. Kčs. Dokončovací práci na investici 
Centrála provedla Vinopa, jako nástup-
nická organizace.

Podle	 nařízení	Ministerstva	 zemědělství	
v roce 1949 přebrala Vinopa, vinařské 
družstvo další menší vinařská družstva 
jako Vinařsko - ovocnické družstvo Pří- 
tluky a Zaječí a Zahradnicko-ovocnářsko 

- vinařské družstvo Židlochovice.

(konec 1. části)

Ing. František Kostrhun

Historická fotografie - štěpkování.

Budova Vinopy – Ostrovec, pohled ze severu.
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Čím budu, až budu velký? Třeba pekařem! 
Voňavé tyčinky jsme si stejně jako v Pekařství 
u Pláteníků upekli i v mateřské škole.

Vítáme jaro. Hrami, soutěžemi a hlavně,  
s úsměvem na tváři.

HURÁ, JARO JE TU!  DĚTI Z MATEŘINKY SI JEJ NAPLNO UŽÍVAJÍ.
Z mateřské školy…

Ze základní školy…

ŠKOLNÍ OKÉNKO

V měsíci únoru navštívily postupně všech-
ny třídy mateřské školy knihovnu, kde 
mladší děti tvořily sněhuláky a starší pra-
covaly s obrázky z pohádek. Knihovnici 
paní Růžičkové chceme touto cestou po-
děkovat za obětavost, se kterou pro naše 
děti již několik let připravuje zajímavé 
programy a přispívá tak k upevňování 
pěkného vztahu ke knize.

V březnu navštívily děti v rámci projektu 
„Čím budu, až budu velký?“ zahradnic-
tví, pneuservis, pekařství, lékárnu, dílny, 
drogerii, řeznictví, květinářství, tiskárnu, 
potraviny, vinařské potřeby, stolařství, 
prodejnu jízdních kol a svítidel, poštu, 
cukrárnu a knihovnu. K rozvíjení pozná-
ní u dětí využíváme vše dostupné v našem 
okolí. Tak si vše lépe zapamatují a vytváří 
si kladný vztah ke svému bydlišti.

V dubnu jsme se zúčastnili třetího kola 
soutěže „Třídíme s Hantáláčkem“. Cel-
kem se nám podařilo nasbírat 3.023 kg 
papíru. Finanční prostředky jsme použi-
li na úhradu stolů pro pěstování rostlin. 
Všem zúčastněným děkujeme.

Divadelní kroužek Pohádka pod vedením 
paní učitelky Radky Klaškové vystoupil  
s pásmem nazvaným „Malé mamičky“ 
pro	ženy	při	příležitosti	oslav	MDŽ.

Na konci března absolvovaly děti environ-
mentální výukový program „Na návštěvě 
u Ferdy“ v Ekocentru Trkmanka. Kaž-
dá třída si vytvořila společnými silami 
své mraveniště a seznámila se s životem 
mravenců.

Ve čtvrtek 7. dubna 2016 se uskutečnil na 
zahradě mateřské škole Ptačí den s ukáz-
kou živých dravců. Děti s rodiči přivítal 
čáp Eman, který přiletěl z teplých krajin. 
Na dlouhé zpáteční cestě musel překonat 
mnoho překážek. Také naše děti po cestě 
za dravci musely překonávat různé ná-
strahy a překážky. Vše ale zdárně zvládly 
a po malém občerstvení si zblízka pro-
hlédly a pohladily skutečné dravé ptáky.

Jiřina Zigová, 
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TELEGRAFICKY
•	 Úspěchy našich žáků v okresních olym- 

piádách * Olympiáda v českém jazyce 
proběhla	v	Břeclavi	a	ZŠ	Velké	Pavlo-
vice vzorně reprezentovaly žákyně 9.B 
Lucie	 Štěpáková	 a	 Daniela	 Šelleová.	
Jazykové znalosti a dovednosti zúročili  
v okresním kole Olympiády v anglic-
kém jazyce Lukáš Čačík (9.A) a Klára 
Navrátilová (7.A). Soutěžícím blahopře-
jeme a děkujeme za zdařilou a úspěš-
nou reprezentaci naší školy.

•	 Okresní kola recitační soutěže Dětská 
scéna 2016 v Břeclavi * Zúčastnili se 
nejlepší recitátoři naší školy. Barbora 
Haňková (2.A), Ela Dagidirová (4.A), 
Tadeáš	Huličný	(6.A)	a	Natálie	Moroz-

juková (8.A) dali do své recitace přimě-
řenou míru emocí a předvedli krásné 
výkony. Velkou radostí bylo 3. místo pro 
Tadeáše Huličného. Blahopřejeme.

•	 Den plný prevence na ZŠ * Vzhledem 
k celostátně vzrůstajícímu počtu a kle-
sajícímu věku experimentátorů s ma-
rihuanou se žáci 6. ročníků zúčastnili 
pořadu	 s	 názvem	 „Příběh	 Moniky“.	
Pro žáky 7. ročníku byl určený pořad 
„Na síti v síti“ (Kyberšikana), který je 
upozorňoval na rizika spojená s užívá-
ním komunikačních technologií a žáci 
8. ročníku se zúčastnili programu za-
měřeného na vztahy ve třídě s názvem 
„Kudy? Tudy?“. Žáci 9. ročníků absol-

vovali program s názvem „Sex včas“, 
který byl zaměřený na sexuální výchovu 
a prevenci rizikového chování v této ob-
lasti. Všemi programy naše žáky v jed- 
notlivých třídách provázeli lektoři z Cen- 
tra prevence Podané ruce ve dvou až tří-
hodinových blocích.

•	 Ekocentrum Trkmanka * Připravilo pro 
žáky	 1.	 stupně	ZŠ	 interaktivní	 výukové	
programy „Řemeslo má zlaté dno“, „Vče-
lí království“ a „Jarní probuzení“.

•	 Divadlo Polárka * V měsíci březnu žáci 
naší školy navštívili napínavé a úspěšné 
představení „Dobrodružství Toma Sa-
wyera“ v brněnském divadle Polárka.
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•	 Finále Divize Moravy ve futsalu * Fi-
nále moravské divizní skupiny se účast-
nila	ZŠ	Vyškov,	ZŠ	Krásného	Brno	a	ZŠ	
Velké Pavlovice. Naši chlapci nejdříve 
postoupili z okresního kola do krajské-
ho kola a z krajského kola až do finále 
Divize	Moravy,	za	to	jim	patří	velké	po-
děkování.

•	 Deváťáci na návštěvě v Dukovanech  
a Malešicích * Součástí výuky 9. tříd  
v hodině fyziky je jaderná reakce, prin-
cip jaderné elektrárny, druhy záření. 
Ale vše můžeme probírat ve školních 
podmínkách pouze teoreticky. Jaké je 
to v praxi si jeli prohlédnout deváťáci 
a někteří osmáci. Zde se ukázalo, že 
propojit teorii s praxí je vždy nejlepším 
způsobem, jak žáky zaujmout.

•	 Plavecký výcvik * Žáci 2. a 3. ročníků 
zahájili v jarních měsících výuku pla-
vání v Plavecké škole v Hustopečích. 
Děti jsou rozděleny do družstev podle 
aktuálních plaveckých schopností a pod 
vedením zkušených instruktorů si zdo-
konalují jednotlivé plavecké styly.

•	 Střelecké závody v Ratíškovicích * Čle-
nové střeleckého kroužku pod vedením 
p. Eduarda Poulíka se zúčastnili stře-
leckých závodů v Ratíškovicích. Soutě-

žilo se ve třech disciplínách - střelba na 
klasický vzduchový terč, střelba na terč 
za nestandartních podmínek a střelba 
na padající terče za co nejkratší dobu. 
Naše družstvo ve složení Nikolas Janás 
a Ondřej Bank se umístilo na prvním 
místě s celkovým počtem bodů 282. 
Druhé družstvo ve složení Stanislav 
Prát a Vítek Holacký obsadilo třetí příčku.

Za kolektiv vyučujících Základní školy 
Velké Pavlovice Mgr. Eva Drienková

Plavání, skvělé zpestření výuky, školáky vždy  
s nadšením vítané. Na bazéně v Hustopečích 
se vždy cítí „jako ryby ve vodě“ :-)!

Futsalový tým ZŠ Velké Pavlovice boduje, 
probojoval se až do finále Divize Moravy.

Na Dnu otevřených dveří se představil  
i gymnastický kroužek pod vedením paní 
učitelky Mgr. Jaroslavy Janů. 

»

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Pátek 26. února 2016 byl pro Základní 
školu Velké Pavlovice dnem výjimečným, 
neboť se uskutečnil Den otevřených dveří.

Rodiče a přátelé školy měli možnost na-
vštívit mnoho připravených akcí. Někteří 
se rádi podívali na interaktivní výuku na 
1. a 2. stupni a prohlédli si třídy i odborné 
učebny.

Učitelé tělesné výchovy připravili pro 
žáky turnaj ve florbalu a fotbalu, kterých se 
zúčastnily i děti ze Základní školy v Něm- 

čičkách. Žákyně 1. stupně předvedly ve 
sportovní hale gymnastické sestavy. Vel-
kým zážitkem bylo také divadelní před-
stavení Ze starých letopisů, které shlédli 
žáci 4. – 7. tříd.

Doufáme, že se všem návštěvníkům v naší 
škole líbilo a těšíme se na jejich další ná-
vštěvu. Mgr. Halka Buryová

I MATEMATIKA MŮŽE BAVIT
Že je matematika všeobecně málo oblíbe-
ný	předmět?	Možná,	ale	pro	některé	naše	
žáky je počítání a matematické přemýš-
lení zábavou. Celý školní rok byl naplněn 
matematickými soutěžemi, ve kterých si 
žáci mohli změřit své znalosti se svými 
spolužáky a vrstevníky z celé republiky.

Úspěšným řešitelem školního kola Mate-
matické olympiády byl Kryštof Pleskač 
z V.B a určitě účast v okresním kole této 
soutěže se pro něj stala velkou zkuše- 
ností.

V měsíci březnu se uskutečnilo školní 
kolo celostátní soutěže Matematický 
klokan, jehož se účastnili žáci 2. - 9. tříd. 
Soutěžící byli podle věku rozděleni do 
čtyř kategorií – Cvrček, Klokánek, Ben-

jamín a Kadet. Řešili 24 testových úloh, 
na výběr měli jednu z pěti nabízených 
možností řešení. Žáci byli moc šikovní, 
nejlepší z každé kategorie byli odměněni 
sladkou dobrotou.    

Kategorie CVRČEK

1. místo – Miroslav Osička, III.A
2. místo – Samuel Horák, II.A
3. místo – Adéla Meluzinova, II.A

Kategorie BENJAMÍN

1. místo – Pavel Polách, VI.B 
a Vítek Holacký, VI.A
2. místo – Jakub Hrubý, VI.A
3. místo – Viktor Nezhoda, VI.A

Kategorie KLOKÁNEK

1. místo – Petr Mrázek, V.A
2. místo – Radim Svatoň, V.A
3. místo – Markéta Nováková, V.B

Kategorie KADET

1. místo – Sabina Mácová, IX.B
2. místo – Tomáš Fridrich, VIII.A
3. místo – Viktor Bednařík, VIII.A

Jen o dva týdny později proběhlo školní 
kolo Pythagoriády. Soutěž je určena pro 
žáky 5. - 8. ročníku. Žáci řešili 15 zajíma-
vých slovních úloh ve svých kategoriích. 
Držíme palce těm zástupcům, kteří bu-
dou naši školu reprezentovat v okresním 
kole, které proběhne v měsíci květnu.
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Nejúspěšnější řešitelé Matematického klokana na základní škole.

5. ročník
1. místo – Petr Mrázek, V.A
2. místo - Radim Svatoň, V.A 
a Simona Valná, V.A
3. místo – Kryštof Pleskač, V.B

6. ročník
1. místo – Martin Hádlík, VI.A
2. místo – Markéta Prokešová, VI.B
3. místo – Dominik Očenášek, VI.B

8. ročník
1. místo – Radek Krejčiřík, VIII.A
2. místo – Tomáš Fridrich, VIII.A
3. místo – Viktor Bednařík, VIII.A

 Všem moc blahopřejeme, účastníkům sou-
těží děkujeme za aktivní přístup a těšíme se 
na další ročník soutěží v příštím roce.

Mgr. Veronika Prokešová, 
za předmětovou komisi přírodní vědy

Z gymnázia…
PLNOU PAROU VPŘED NEJEN K MATURITÁM!
Období druhého pololetí pravidelně za-
číná olympiádami okresních a vyšších 
úrovní. Do krajského kola zeměpisné 
olympiády se nominoval „primán“ Mar-
tin Straka a „sekundánka“ Daniela Ul-
richová. Oba získali ve velké konkurenci 
krásné 10. a 11. místo. Organizace biolo-
gické soutěže se odehrává na základě 
zpracování projektů, v současné době 
vrcholí výběr do krajského kola dle získa-
ného počtu bodů. I naši žáci do tohoto vý-
běru zasáhli, v současné době stále nejsou 
výsledky dostupné.

V úterý 9. února 2016 se v podkrovním 
sále	MěÚ	Velké	Pavlovice	 konalo	 již	 tra-
diční recitační klání, oblastní kolo soutěže 
Wolkerův Prostějov. Dvacítka studentů 
přednesla zajímavé texty, které opět po-
rotu přesvědčily o tom, že je zájem o slovo 
klasiků. Soutěžící byli rozděleni do dvou 
věkových kategorií, naši studenti, Valérie 
Veselá a Aleš Omyla, se umístnili na dru-
hém místě a postoupili do krajského kola 
v Brně.

V pátek 12. února 2016 pořádaly třídy sep-
tima a 3. A tradiční ples Gymnázia Velké 
Pavlovice. Podobně jako minulé roky i le- 
tos se ples zařadil k hojně navštíveným. 
Účastníci mohli zhlédnout nejen poloné-
zu v náročné choreografii Veroniky Hra-
balové, studentky septimy, ale i zajímavé 
půlnoční překvapení.

Po jarních prázdninách se v úterý 23. úno-
ra 2016 divadelní soubor Škrpálek opět 
vydal do Hodonína na krajské kolo festiva-
lu	Mumraj!,	které	trvalo	až	do	pátku	téhož	
týdne. Z Velkých Pavlovic žáci vyrazili 
již brzy ráno, aby měli co nejvíce času na 
přípravu scény - již ve tři čtvrtě na deset 
byl určen začátek letošního představení 
souboru.	V	 tomto	 roce	 členové	 Škrpálku	
vystoupili s Kyticí, vtipně přepracovanou 
hrou od Jiřího Suchého. Lubomír Krů-
za a Aneta Bajková jsou zárukou kvality 
již léta, ale i ostatní členové souboru si 
vedli naprosto skvěle. Polednice sklidila 
úspěch, a stejně tak tomu bylo u přepra-
cované balady Zlatý kolovrat. Hlavní mo-
ment celého festivalu ale přišel až v pátek, 
kdy porota oznámila výsledky. Do dalšího 
kola	 se	 sice	Škrpálek	nedostal,	 ale	Anetě	
Bajkové bylo uděleno čestné uznání za 
herecký výkon v roli Polednice a Lubomír 
Krůza dostal cenu za roli Otce.

Charitativními akcemi se snažíme u na-
šich žáků rozvíjet potřebu pomoci dru-
hým. V rámci Srdíčkového dne, který se 
konal 17. března 2016, se podařilo našim 
studentům prodat sbírkové předměty v cel- 
kové částce 6.613,- Kč. Výtěžek bude ur-
čen na pomoc těžce handicapovaným dě-
tem, které jsou odkázány stabilně na do-
mácí péči svých rodičů, a to na zakoupení 
různých rehabilitačních a zdravotních po- 

můcek, kterou si jejich stav vyžaduje. Sr-
dečně děkujeme za pomoc všem, kteří 
přispěli.

Ve čtvrtek 10. března 2016 proběhl na 
našem gymnáziu Den filmových, se-
riálových a knižních hrdinů, a tak se na 
chodbách školy mohly potkat postavičky 

Studenti gymnázia se v rámci „speciálního 
dne“ oblékli do kostýmů knižních, filmových  
a seriálových hrdinů
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z oblíbených dětských pohádek, například 
Macha	 a	 Šebestovou,	 Zvonilku,	 Saxanu	
či 101 dalmatinů, ale i Stormtrooper z 
Hvězdných válek, Hermiona z Harryho 
Pottera,	 Boba	 a	 Heluš	 z	 Ordinace,	 Mr.	
Bean apod. Celou akci naplánoval stu-
dentský parlament, který rovněž vyhlá- 
sil soutěž o nejlepší masku. Oceňovala se 
samozřejmě tři místa. Na pomyslné bron-
zové pozici skočila parta Teletubbies z 1. A 
za originální nápad. Druhé místo si vy-
sloužili žáci z primy se svými dalmatiny. 
První místo vyhrál již zmiňovaný Joker  
v podání Adama Tesárka ze sexty. Ceny 
pro	vítěze	předávaly	paní	učitelky	Mícha-
lová	a	Zavadilová	v	kostýmu	Pata	a	Mata.	
Na naší škole se v posledních letech „spe-
ciální dny“ rozmohly, stačí si vzpomenout 
na listopadový Retro den, Den naruby 
nebo Den ve společenských šatech. Akce 
v kostýmech filmových hrdinů byla letos 
poprvé. Uvidíme, zda se jí dočkáme také  
v příštím roce.

Dne 15. března 2016 se třídy sekunda a pri- 
ma vydaly do Divadla Polárka v Brně na 
představení Dobrodružství Toma Sawy-
era. Po jeho skončení následoval divácký 
seminář, ve kterém se žáci dozvěděli něco 
o tom, jak to chodí při přípravě a realizaci 
divadelního představení.

V úterý 22. března 2016 se konalo okresní 
kolo Dětské scény 2016 v Břeclavi, které 
navazovalo na naše školní kolo recitační 
kolo soutěže. Akci organizovala Duhovka 
Břeclav, ale umělecké atmosféře napomá-

halo	i	krásné	prostředí	sálu	ZUŠ	Břeclav,	
kde se soutěž koná. Odborná porota v če- 
le	 s	Mgr.,	MgA.	Darinou	Herákovou	 po-
suzovala výkony dětí v pěti kategoriích. 
Gymnázium Velké Pavlovice soutěžilo ve 
dvou nejstarších kategoriích. Ze čtveřice 
děvčat se umístnila pouze Anne-Marie 
Lorenzová, která obsadila 3. místo ve IV. 
kategorii. Přesto byla všechna vystoupení 
našich děvčat velmi kvalitní!

Středa 23. března 2016 pro většinu stu-
dentů symbolizovala poslední školní den 
před zaslouženými velikonočními prázd-
ninami. Žáci, kteří se učí na Gymnáziu ve 
Velkých Pavlovicích jako druhý jazyk ruš-
tinu, ovšem tento den vnímali jinak, těšili 
se na něj z úplně jiného důvodu. V tento 
den se v Brně totiž konal Den ruského ja-
zyka	v	JMK	s	velmi	zajímavým	a	bohatým	
programem. Akci pořádal pro školy Ruský 
kulturně	osvětový	 spolek	na	Moravě	pod	
záštitou Ruského konzulátu v Brně. Ná-
plní první části programu byla procházka 
po Brně za doprovodu ruského rodilého 
mluvčího,	pana	Michaila	Cyganova.	Kro-
mě základních informací se žáci dozvěděli 
ještě i další zajímavosti. Současně se také 
naučili spoustu nových ruských slovíček, 
protože většinu výkladu poslouchali sa-
mozřejmě v ruském jazyce. Po exkurzi 
historickou částí města se společně pře-
místili do AS klubu, kde byli žáci přivítáni 
dámami v ruském národním kroji, k velké-
mu překvapení na ně čekal i pravý ruský 
boršč se smetanou, pirohy a typický ruský 
čaj, který by se dal přirovnat k českému 

ovocnému moštu. Vše bylo doprovázeno 
velkou vstřícností ruských přátel.

Ten, kdo měl v pátek 1. dubna 2016 chuť vy-
razit za zábavou, mohl navštívit Apríles. 
Charitativní koncert je každoročně svěřen 
do organizace tříd sexta a 2. A. Tato akce 
má kromě zábavy jednu velmi důležitou 
funkci. Jejím prostřednictvím se může po-
máhat lidem. Letos studenti spojili své síly 
s projektem Světluška Nadačního fondu 
Českého rozhlasu. Jejich společným cí-
lem bylo vybrat co nejvíce peněz do sbírky, 
která pomáhá dětem a dospělým s těžkým 
zrakovým postižením. Studenti na oplát-
ku vytvořili program plný zábavy, hudby 
a tance, aby se odvděčili všem štědrým 
dárcům. Velkopavlovická sokolovna ožila 
už v pět hodin, kdy akci zahájil divadelní 
soubor	 Škrpálek	 se	 svým	 představením	
Polednice, po kterém následovalo taneční 
číslo v podání břeclavské skupiny Actiwi-
ty DC. Její nejmenší členové se inspirovali 
příběhem	 filmu	 Maska,	 který	 divákům	
převyprávěli pomocí úchvatných taneč-
ních kreací. Hned nato se na pódiu začala 
připravovat kapela se zvláštním názvem 
Tremolo. Jakmile se do mikrofonu opře-
la paní profesorka Zavadilová, zvedla se 
vlna nadšení a na parketu se objevili prv-
ní tanečníci. Na jejich notu poté navázali 
dva talentovaní hudebníci - Lucie a Jakub, 
kterým Světluška už roky neochvějně svítí 
na jejich cestě. Předvedli výběr několika 
známých písní a k nádhernému zpěvu se 
přidala i většina diváků. Pro všechny malé 
děti bylo připraveno několik úkolů, díky 
kterým si každý mohl vyzkoušet své smy-
sly. Vrcholem odpoledního a počátkem 
večerního programu byla dražba. Členové 
učitelského sboru a zaměstnanci školy do 
dražby věnovali „klenoty nevyčíslitelných 
hodnot“. Úlohy licitátora se s chutí zhostil 
předseda Studentského parlamentu Lu-
bomír Krůza ze septimy. Největším láka-
dlem celé akce byla účast finalisty soutěže 
Česko hledá Superstar Petra Bendeho  
s bouřlivým nadšením a zaplněná sokolov-
na praskala ve švech. Druhá taneční sku-
pina - Balanc z Velkých Bílovic - ve zcela 
ženském složení - si vytančila zasloužený 
neutichající potlesk. Závěrečnou kapelou 
byli břeclavští InDiverse. V bohatém pro-
gramu, kterým diváky celý večer dopro-
vázely studentky sexty Tereza Slámová 
a Valerie Veselá, si každý našel to svoje. 
I letošní ročník Aprílesu nezaslouží nic 
než chválu. Všechny formy pomoci byly 
přínosné a Světlušce nakonec doputuje 
58.931,- Kč.

Apríles, letos se Světluškou, patřil i dětem. Organizátoři z řad studentů druhého ročníku a sexty si 
pro ně připravili řadu soutěží a sladkých cen.
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V sobotu dne 2. dubna 2016 se v Plzni 
konalo Mistrovství republiky ve střelbě 
ze vzduchové pušky vleže, tj. kategorie 
do 12 let a do 14 let. Do soutěže byla díky 
svým vynikajícím výsledkům nominová-
na Anička Procházková, žákyně třídy 
sekunda. Anička potvrdila své kvality, vy-
hrála a stala se mistryní republiky. Navíc  
v soutěži družstev obsadila se svým tý-
mem SSK Slatina Brno 3. místo. 
Vojta Antoš, Pavel Kosík a Ondra Sláma 
ve středu 6. dubna 2016 prokázali nejen 
hluboké znalosti českých dějin z období 
9. 5. 1945 - 31. 12. 1948, ale taky úžas-
nou vytrvalost a týmového ducha! V aule 
brněnského Biskupského gymnázia se 
mezi 16 tříčlennými týmy z celého Jiho-
moravského kraje neztratili a ze 3. místa 
postoupili v Dějepisné soutěži gymná-
zií do celostátního kola, které proběhne 
v listopadu v Chebu. Dějepisná soutěž 
gymnázií je nejnáročnější středoškolskou 

soutěží zaměřenou na historii. Studenti 
středních škol musí prokázat znalosti z úz- 
ce vymezeného časové období, které „pro-
studují“ od politických dějin, přes ekono-
miku, hospodářství, kulturu až ke sportu. 
Soutěž už po 25. organizuje Gymnázium 
Cheb, přičemž až poslední tři roky je sou- 
těž celostátní, vlastně mezinárodní. Do his- 
torického klání jsou totiž zapojeny i slo-
venské školy. O tom, že je tato soutěž vy-
soce prestižní, svědčí i fakt, že organizá-
tor,	Mgr.	Stulák,	oslovuje	široké	spektrum	
sponzorů a částka vynaložená na ubytová-
ní, dopravu, občerstvení a hodnotné kniž-
ní	a	věcné	ceny	sahá	k	milionu	korun.	Me-
cenáši této skvělé akce jsou politici, známé 
osoby z oblasti vědy a kultury, ale také 
města a obce, jejichž studenti do soutěže 
zapojují. Nutno také podotknout, že finá-
lového kola se naše gymnázium účastnilo 
již v roce 2014 a v loňském roce soutěžní 
tým obsadil v kraji 11. místo.

Zde jsem nastínil činnost gymnázia, která 
je bohatá nejen na vzdělávání, ale i kultur-
ní, charitativní aktivity. V dalším období 
nás čekají přijímací zkoušky. Počet při-
hlášených žáků nám dělá radost, svědčí  
o zájmu studovat na našem gymnáziu. 
Dále se připravujeme na Den Země, kde 
využíváme spolupráce Ekocentra, a pře-
devším očekáváme příchod maturitního 
období!

Všem pedagogům, kteří pomohli s výše 
uvedenými akcemi, velmi děkuji. Jsem si 
vědom, že pracují nad rámec svých povin-
ností, často na úkor svého volného času. 
Do posledních příprav přeji všem našim 
maturantům mnoho píle, soustředění, ča- 
su, klidu, ale také štěstí v náročných chví-
lích rozhodujících o dalších krocích života.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

(čerpáno z příspěvků pedagogů a studentů) 

Aneta Bajková, herečka amatérka s naprosto 
profesionálním projevem.

ŠKRPÁLEK ROZESMÁL MUMRAJ! (NE)KLASICKOU KYTICÍ
Zábavná neklasika. Erbenovy balady pře-
pracované Jiřím Suchým zvolili pro své 
představení v hodonínském kulturním 
domě členové souboru Škrpálek.

Gymnazisté z Velkých Pavlovic se v úterý 
23. února 2016 dopoledne prezentovali 
jako soutěžící krajské přehlídky student-
ských souborů Mumraj!. Kategorie do-
spělých nese název Hobblík. Dopolední 
Mumraj!	 i	odpolední	Hobblík	 jsou	pravi-
delnou součástí kulturní nabídky Hodo-
nína.

Břeclavsko mělo letos na divadelním fes-
tivalu celkem trojí zastoupení. V dospělé 
kategorii vystoupili ochotníci z hustopeč-
ského souboru FOOR. Diváci se dočkali 
hry Tlustý prase od Neila La Butea.

Škpálek opět nezklamal, smíchem 
rozvibroval divácké bránice 

Mezi	 studenty	 se	 představili	 nadšenci	 ze	
souboru	 Škrpálek	 spadajícího	 pod	 gym-
názium ve Velkých Pavlovicích. Nabídli 
dvě Erbenovy balady vtipně přepracované 
Jiřím Suchým. S inscenací muzikálové 
Polednice a Zlatého kolovratu diváky v sá- 
le opakovaně rozesmáli. „Když Škrpálek 
asi před třemi lety začínal, byla toto první 
inscenace, kterou jsem chtěl hrát. Vtipnost 
byla to hlavní. Humor Suchého mám moc 
rád. Navíc se příběh vztahuje k něčemu, co 
lidé znají,“ uvedl vedoucí souboru Petr Ka-
dlec.

Konkurenti, amatérští herci z břeclavské-
ho souboru Bedřicha Kaněry, sehráli hru 
Setkání s Gogolem. 

Dospělá kategorie Hobblík nabízí mož-
nost zisku doporučení na celostátní pře-
hlídku Volyně 2016. Studenti v Hobblíku 
usilují	 o	 doporučení	 na	 přehlídku	Mladá	

scéna v Ústí nad Orlicí. „Určitě jsme nepři-
jeli kvůli výhře, ale spíše proto, abychom za-
žili výjimečnou festivalu atmosféru,“ zmínil 
Kadlec.

Dominika Floriánová, 
Rovnost - Břeclavský deník, 24. února 2016

Ze základní umělecké školy…
UČITELKY ZUŠ ELIŠKA A BÁRA KONCERTOVALY
V neděli 28. února 2016 uspořádaly uči-
telky	ZUŠ	Velké	Pavlovice	Eliška	Vomáč-
ková a Barbora Grůzová v sále Ekocentra 
Trkmanka Pěvecký a klavírní koncert, 
na kterém si milovníci vážné hudby, kte-
rých jak bylo vidno, je ve Velkých Pavlovi-
cích skutečně mnoho, mohli vyslechnout 

opravdu krásná a slavná díla J. S. Bacha, 
W.	A.	Mozarta,	G.	Donizettiho,	G.	Pucci-
niho, F. Chopina, A. Dvořáka, B. Smetany, 
A. Skrjabina a S. Prokofjeva.

Klavíristka Eliška studuje prvním rokem 
na Janáčkově akademii múzických umění Zpěvačka Bára Grůzová s pyšnou babičkou.
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v Brně, kam i zpěvačka Bára právě v mě-
síci únoru složila náročnou zkoušku a byla 
ze šedesáti uchazečů mezi čtyřmi přijatý-
mi ke studiu. K takovému úspěchu nezbý-
vá než ze srdce blahopřát!

Milá	děvčata,	 děkujeme	 za	 krásný	 kon-
cert, za skvělou reprezentaci Velkých Pav-
lovic	i	za	Vaši	práci	s	dětmi	v	ZUŠ!

Milena Karberová, 
ředitelka Základní umělecké školy 

ve Velkých Pavlovicích
Klavíristka Eliška Vomáčková s hrdými rodiči.

Kategorie Benjamínci, na 3. místě Šimonek Hejl.

Kategorie Starší žáci, na 1. místě Štěpán Prokeš.

«

BĚH O VELKOPAVLOVICKOU MERUŇKU? SKVĚLÁ PREMIÉRA!

SPORT

Neuvěřitelných a hlavně nečekaných 281 
závodníků se zúčastnilo I. ročníku BĚ- 
HU O VELKOPAVLOVICKOU MERUŇ- 
KU, který se premiérově uskutečnil o ve-
likonoční sobotě dne 26. března 2016 ve 
Velkých Pavlovicích.

Dětské kategorie závodily na školní tarta-
nové dráze a i přes chladné počasí a prázd-
niny jich nakonec vyběhlo 106. Hlavní 
závod měl start a cíl před radnicí a přesně 
v pravé poledne vyběhlo na trať 164 zá-
vodníků.

Ženy běžely kratší trať 5 km. Roli favo-
ritky splnila Irena Pospíšilová, druhá o 32 
vteřin byla Erika Farkašová a třetí Ka-
teřina Doubková měla na vítězku ztrátu 
jedné	minuty.	Mužům	 pořadatelé	 určili	
trať dlouhou 8 km a podle předpokladů 
vyhrál Roman Paulík, druhý v cíli Dan Fi-
ala doběhl se ztrátou 40 vteřin, za dalších 
15 vteřin se jako třetí v cíli objevil nejlepší 
veterán Dušan Tomčal.

Tento běh byl zařazen do celoročního se-
riálu běhu MORAVSKO-SLOVENSKÉ- 
HO BĚŽECKÉHO POHÁRU 2016 (více 
na http://bkhod.webnode.cz/), ale zá-
roveň byl určen také široké veřejnosti. 
Pořadatele velmi potěšila hojná účast 
velkopavlovických, kterých se po celko-
vém součtu všech kategorií, od dětí až po 
dospělé, vypravilo na tratě různých délek 
a obtížností pěkných třiačtyřicet. 

V dětských kategoriích běželo 18 závod-
níků z Velkých Pavlovic. Nejúspěšnější 
byl jednoznačně Štěpán Prokeš (roč. 
2002), který na plné čáře zvítězil v katego-
rii Starší žáci. Na další medailové umístě-
ní dosáhl malý Šimonek Hejl (roč. 2012), 
který si odnesl stříbrnou placku za druhé 
místo v kategorii Benjamínci – kluci.

Skvělou základnu měly Velké Pavlovice 
v kategorii JUNDOR (Junioři – Doros-
tenci). Celkem se na startu potkali tři míst-
ní hoši. Dva z nich se po závodu postavili 
na bednu, třetí skončil těsně pod stupni 
vítězů na smolném bramborovém místě. 
Dorostenec Tomáš Osička (roč. 2000) 
byl druhý, Martin Horák (roč. 2000) třetí 
a Patrik Havlík (roč. 2000) čtvrtý.

Kategorie dospělých běžců byla zastou-
pena celkově 164 běžci. „Pětku“ si za-
běhlo 52 závodníků, „osmičku“ pak 112. 
Na startovací listině hlavních běžeckých 
kategorií bylo zaregistrováno celkem 22 
závodníků z Velkých Pavlovic. Kratší 
pětikilometrovou trať si zaběhlo 8 Velko-
pavlovčanek, delší osmikilometrovou trať 
14 Velkopavlovčáků. 

Na nejvyšší stupníky oficiálně vyhláše-
ných	kategorií	Moravsko-slovenského	bě-
žeckého poháru dosáhl jako jediný z Vel-
kopavlovčáků Radek Kynický (roč. 1972), 
v kategorii Muži 40. S chvályhodným ča-

sem 31:17 obsadil třetí místo, ztratil pou-
hé tři minuty na vítěze kategorie. Avšak  
i ostatní místní nakonec opojnou chuť 
sladkého vítězství okusili.

Pořadatelé pro závodníky z Velkých Pav-
lovic vyhlásili dvě speciální kategorie NEJ- 
LEPŠÍ VELKOPAVLOVČÁK & NEJ-
LEPŠÍ VELKOPAVLOVČANKA. V ka-
tegorii	NEJLEPŠÍ	VELKOPAVLOVČAN-
KA zvítězila Karolína Bártová (roč. 1977), 
stříbrnou si vyběhala Anna Lacinová 
(roč. 1988) a bronzovou Alena Piláto-
vá	 (roč.	 1975).	 V	 kategorii	 NEJLEPŠÍ	
VELKOPAVLOVČÁK	 vystoupal	 na	 nej-
vyšší stupínek bedny Radek Kynický (roč. 
1972), na druhém místě skončil Lukáš 
Kynický (roč. 1997) a na třetím Radek 
Bárta (roč. 1975).



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

29

2

2016

Anička Procházková, Mistryně republiky na stupních vítězů. Aničko, blahopřejeme!

Kategorie JUNDOR, na 2. místě Tomáš Osička, 
na 3. místě Martin Horák. Speciální kategorie NEJLEPŠÍ VELKOPAVLOVČÁK 

& NEJLEPŠÍ VELKOPAVLOVČANKA,  
na 1. místě Karolína Bártová a Radek Kynický  
(plus 3. místo v kategorii MUŽI 40),  
na 2. místě Anna Lacinová a Lukáš Kynický,  
na 3. místě Alena Pilátová a Radek Bárta.

Všem zúčastněným závodníkům z Velkých 
Pavlovic a to nejen těm, kteří dosáhli na 
stupně vítězů, patří obrovská gratulace a zá- 
roveň upřímné poděkování za aktivní pod- 
poru nové velkopavlovické sportovní akce!

Velké díky patří také všem organizáto-
rům běhu v čele s Městem Velké Pavlovi-
ce a Běžeckým klubem Hodonín – Sbo-
ru dobrovolných hasičů V. Pavlovice, 
Základní škole a Gymnáziu V. Pavlovi-
ce, Ekocentru Trkmanka V. Pavlovice, 
místnímu Klubu důchodců, Dámskému 
klubu, Velkopavlovické chase, Službám 
města V. Pavlovice, fotografům a všem 
dobrovolníkům, kteří si ochotně ukroji-
li ze svého pohodlí a volného času a při-
šli pomoci.

Děkujeme všem sponzorům!

RPS logistic, s.r.o. Velké Pavlovice
Vinařství Lacina Velké Pavlovice
RAALTRANS a.s. Hradec Králové

Běhu zdar a za rok na startovní lajně na 
shledanou!

Karolína a Radek Bártovi & Pavel Bíla
organizátoři I. ročníku Běhu 

o velkopavlovickou meruňku 2016 

ANIČKA JE MISTRYNĚ REPUBLIKYVE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY
V sobotu, dne 2. dubna 2016, se v Plzni 
konalo Mistrovství republiky ve střel-
bě ze vzduchové pušky v leže, tj. kate-
gorie do 12ti a do 14ti let. Po skvělých 
celoročních výsledcích nominaci klubu 
SSK Slatina Brno získala v kategorii do 
14ti let i Anička Procházková, student-
ka sekundy Gymnázia ve Velkých Pavlo-
vicích. Tato nominace jí byla také z Plzně 
Českým střeleckým svazem potvrzena.

Před samotným závodem proběhla kont-
rola výstroje a kontrola a převážení zbra-
ně, aby tak byla zaručena regulérnost sou-
těže. V základní části soutěže se střílelo 
30 ran a tuto část Anička vyhrála s maxi-
málním nástřelem 300 bodů (29 centrů) 
a postoupila tak do finále spolu s dalšími 
sedmi nejlepšími závodnicemi.

Finále probíhalo v odpoledních hodinách 
před zaplněnými tribunami ve finálové 
hale střelbou na elektronické terče a bylo 
online přenášeno na internetu. V nervy 
drásajícím souboji, ve kterém už šlo o de-
setiny, Anička potvrdila své kvality, zví-
tězila a stala se tak Mistryní republiky.

Kromě tohoto ocenění si Anička z Plzně 
přivezla ještě medaili za 3. místo v ka-
tegorii družstev, které získala se svý-

mi dvěma spolubojovníky z SSK Slatina 
Brno. Prestiž klubu, za který Anička střílí, 
umocnilo ještě vítězství jejího kamaráda 
Samuela de Gregorio v kategorii do 12 let 
a třetí místo družstva v téže kategorii.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří vě-
novali Aničce čas a úsilí. Dědečkovi, Janu 
Procházkovi, který se střelbě sám věnoval 
a zůstala jeho srdeční záležitostí, panu 

učiteli Eduardu Poulíkovi, který ve stře-
leckém kroužku při Základní škole Velké 
Pavlovice s Aničkou začínal a doporučil 
ji do SSK Slatina Brno, trenérům klubu, 
panu	 Josefu	 Škodovi,	 Jaroslavu	Dudovi	
a v neposlední řadě prezidentovi klubu, 
panu Stanislavu Hlaváčkovi.

Iva a Petr Procházkovi
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Anna a Lucie Varmužovy se „spoluplavci“ Fakultního klubu Brno na závodech ve Vídni.

ČEJČA CUP 2016 opět přivítal vzácné  
sportovní hosty v čele s Tondou Panenkou  
a Karolem Dobiášem.

V zápalu zápasu... 
až neuvěřitelné kreace :-). »

HOLKY VARMUŽOVY, PLAVKYNĚ FK BRNO, BODOVALY VE VÍDNI
O víkendu ve dnech 2. a 3. dubna 2016 se 
u sousedů v rakouské Vídni konaly mezi-
národní plavecké závody Internationa-
les Triumph Meeting – Wiena-Neustad. 
Zúčastnily se jej také velkopavlovické 
plavkyně Lucie a Anna Varmužovy a jak 
je již u těchto úspěšných závodnic obvyk-
lé, opět bodovaly. Všechny závody zapla-
valy v osobních rekordech.

Mladší	Lucie	plavala	4	závody,	dosáhla	na	
3 medaile, u posledního závodu ani malý 
osobák protentokrát nepomohl. Vyplava-
la si bronz na 200m kraula za úžasný čas 
2:28,85. Stříbro si odvezla za 100m znak  
v čase 1:17,46. Poslední bronzovou medai-
li přidala na 100m kraul s časem 1:09,55.

Na závodech měla své zastoupení řada ev-
ropských států, kromě domácího Rakous-
ka i Česká republika, Slovensko, Itálie  
a	Maďarsko.

Holkám blahopřejeme! Kéž se vám stále 
daří tak výborně jako doposud.

Karolína Bártová

ČEJČA CUP UŽ POJEDENÁCTÉ, S PANENKOU I DOBIÁŠEM

NOHEJBALOVÝ TURNAJ ZEDOS CUP

Velmi slušné obsazení měl profesionální 
turnaj amatérů v nohejbale ČEJČA CUP 
2016, který se již pojedenácté v pořadí 
uskutečnil ve Velkých Pavlovicích. Stalo 
se tak o valentýnském víkendu, v sobotu 
13. února 2016.

Po zásluze se k vítězství v turnaji probo-
joval team HOBITI z Chomutova, když  
v dramatickém finále porazil Sokol Staro-
vice. V boji o třetí příčku porazil tým Hor 
Boj tým Bohemians Praha, s legendárním 
Antonímen PANENKOU a Karolem DO-
BIÁŠEM.

V sobotu 27. února 2016 se konal 4. roč-
ník Nohejbalového turnaje trojic ZEDOS 
CUP. Turnaje se zúčastnilo 9 družstev.

Po krásných a dramatických soubojích 
na hřišti se na prvním místě umístilo 
družstvo z Lužic - Baklažán. Druhé mís-
to získalo pořádající družstvo Draci, na 
třetím místě skončilo družstvo Zoufalci 
z Rajhradu a na čtvrtém, bramborovém 
místě skončilo družstvo Kometa z Kobylí.

Díky posíláme všem partnerům turnaje za 
podporu tohoto sportovního stánku a těší-
me se na příští, do tuctu už dvanáctý ročník.

Poděkování patří jmenovitě: Velkoobchod 
Michal	Hádlík,	Rodinné	vinařství	Krejči-
řík,	 P+L	Biskupice	 p.	Daněk,	Hospodář-
ské potřeby Jana a Stanislav Crhákovi, 
Stará garda Bohemians Praha - Antonín 
Panenka,	Vinařství	Mikulica,	Vinařství	
Buchtovi,	 Ba	Ba	Bio	Bystřice,	 J+J	 Agro-
servis.

Radek Krejčiřík, 
pořadatel sportovní akce

Děkujeme všem za účast a pěkný nohej-
balový den. Zároveň děkujeme sponzo-
rům turnaje: Vinařství Buchtovi, Vinař-
ství Zborovský a Rodinnému vinařství 
Krejčiřík.

Zdenek Hicl
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Soustředění badmintonového dorostu. Nej-
dříve trénink s profíkem, potom relaxace, 
avšak opět aktivní, v bazénu. 

CELODENNÍ CAMP MLADÝCH BADMINTONISTŮ

TJ SLAVOJ – FOTBAL JARNÍ SEZÓNA 2016 ZAČALA

Na sobotu 2. dubna 2016 připravilo SVČ 
Velké Pavlovice pro mladé badmintonisty 
soustředění ve spolupráci s badmintono-
vým oddílem BS Brno. Tento jednoden-
ní badmintonový camp pod taktovkou 
zkušeného	trenéra	Mgr.	Tomáše	Vovese,	
proběhl	v	 tělocvičně	ZŠ	Velké	Pavlovice	 
a následně byl zakončen oddychovou re-
generací v Hustopečském krytém bazénu.

Celý tréninkový cyklus se skládal ze dvou 
tříhodinových bloků, zaměřených pře-
devším na průpravu základních úderů  
a herní techniky. Všech šestnáct mla-
dých badmintonistů z Velkých Pavlovic  

V kádru „A“ MUŽSTVA Slavoje došlo 
před začátkem jarní části sezóny k několi-
ka změnám. Hostování ve Slavoji ukončil 
Ondřej Kolman, naopak na hostování za-
mířili Denis Pohl (Nikolčice), Libor Honz 
a Pavel Springer (oba Vrbice).

Úzký	kádr	mužstva	byl	doplněn	o	Marka	
Stehlíka z Hustopečí a Zbyňka Gehra ze 
Šumperka	(oba	už	v	minulosti	ve	Slavoji	
působili), dále přišli na hostování Dan 
Tinc z Popic a Tomáš Hos z Boleradic.

Jaro zahájil Slavoj pod vedením trenéra 
Stanislava Hříby celkem dobře. V prvním 
zápase zajížděl na očekávané derby do 
Rakvic. Po nepříliš povedeném výkonu se 
podařilo z Rakvic přivézt cenné 3 body za 

a Brna, tvořících tréninkovou skupinu, 
si vedlo výborně a pod vedením profesio-
nálního trenéra tak strávili společně sobot-
ní den s velkým odhodláním zapracovat na 
sobě. Celé soustředění probíhalo ve výbor-
né náladě a v podvečer se s dobrým pocitem 
všichni rozloučili a odjeli domů.

Mladé	badmintonisty	z	Velkých	Pavlovic	
čeká do prázdnin ještě celá řada turnajů. 
V dubnu v Podolí u Brna, ve stejném mě-
síci turnaj družstev na domácí půdě ve 
Velkých Pavlovicích. V květnu pak budou 
následovat	bodované	turnaje.	Mimo	tur-
najů se s brněnským oddílem setkáme při 

vítězství 0:1, které zajistil šťastnou trefou 
kanonýr	Jakub	Šabata.	

V dalším zápase nastoupil Slavoj doma 
proti favorizovanému soupeři z Ratíško-
vic. Ten se dostal v první půli do laciného 
vedení 0:1, a když v 70. minutě zvýšili hos-
té na 0:2, vypadalo to, že zkušené mužstvo 
výhru pohlídá. Ale domácí hráči bojovali, 
hned v 72. minutě se podařilo z penalty 
snížit Jakubovi Gremmlovi. O deset minut 
později	 měl	 šanci	 srovnat	 Jakub	 Šabata,	
ale svůj nájezd na gólmana zakončil stře-
lou těsně vedle. Vyrovnat se podařilo až  
v 86. minutě, kdy po ruce hostů následova-
la další penalta a z ní opět Gremmel vyrov-
nal na konečných 2:2. 

JARNÍ PŘEBOR V RYBOLOVNÉ TECHNICE 
OPĚT VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
V neděli 13. března 2016 se v tělocvičně 
velkopavlovické základní školy uskutečnil 
již tradiční Halový přebor Moravského 
rybářského svazu v rybolovné technice. 
Ve třech terčových disciplínách soutěžilo 
celkem 52 závodníků: 35 z ČR a 13 ze Slo-
venska a 4 z Polska.

V nejsilněji obsazené kategorii mužů zví-
tězil součtem 589 bodů ze 600 možných 
několikanásobný mistr světa Karel Ko-
bliha z Jihlavy, na 2. místě skončil jeho 
kolega z reprezentačního týmu Jan Bom-
bera a na bronzovém stupínku se umístil 
člen Klubu sportovních rybářství Velké 
Pavlovice Ing. Jiří Šula. V ženách zvítě-
zila slovenská reprezentatka Jana Janko-

vičová z Bratislavy, před Lucií Kepákovou  
z	Bohumína	a	 týmovou	kolegyní	Michae-
lou Némethovou.

V kategorii juniorů vyhrál kroměřížský 
Marek	Matyáš,	za	ním	na	2.	a	3.místě	se	
umístili bratři Tomáš a Ján Gaálové z Bra-
tislavy, z velkopavlovických závodníků 
dopadl nejlépe Martin Horák na 5. mís-
tě. V žácích obsadili první dvě místa čle-
nové polské juniorské reprezentace bratři 
Patryk	 a	Michal	 Sapigórští.	 z	 Bratislavy,	
před Filipem Sitkem z Bohumína. V této 
kategorii zastupoval Velké Pavlovice te-
prve 11-ti letý Tomáš Horák. V katego-
rii žákyň brala zlato Vanessa Staršicová 
z Bratislavy, hned za ní skončila domácí 

závodnice Julie Šulová, před Kristýnou 
Koblihovou	 z	 Jihlavy.	 Mezi	 nejmladší-
mi žáky do 11-ti let zvítězil Jan Bombera 
mladší, na 6. místě skončil domácí Jirka 
Šula mladší.

V	samostatně	hodnocené	disciplíně	MUL-
TI SKISH zvítězil v šestičlenném finále Jan 
Bombera	 a	 to	před	Karolem	Michalíkem	 
z Prešova, který však reprezentoval domá-
cí klub a Piotrem Sapigórskim z Polska.

Na závěr musím vysoce ohodnotit práci 
všech	 rozhodčích,	 jmenovitě	Marie	 Šulo-
vé,	Jiřího	Šuly	st.,	Oldy	Vymazala,	Vaška	
Halma a Radka Bárty.

Ing. Jiří Šula, ředitel soutěže

další akci v červnu, kdy společně budeme 
sjíždět řeku Jihlavu.

Jiří Huslík

Dobrou formu potvrdili hráči Slavoje i v dal- 
ším	zápase	v	Šaraticích,	kdy	domácím	ne-
dali šanci, jednoznačně je přehráli a zvítě-
zili vysoko 0:6. Dvěma brankami se blýskli 
opět Jakub Gremmel a Dan Tinc, po jedné 
přidali	Mirek	Záblacký	a	Jakub	Šabata.

„B“ MUŽSTVO, které hraje svoje mis-
trovské zápasy na hřišti v Němčičkách, 
podlehlo v prvním jarním zápase mužstvu 
Divák 1:2. Na týmu se výrazně projevila 
nerozehranost a absence zimní přípravy.

Také DOROSTENCI vstoupili do odvet 
úspěšně. Pod vedením nového trenéra, 
kterým je bývalý velkopavlovický hráč, 
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který úspěšně působil i ve 2. nejvyšší sou-
těži v dresu Tatranu Poštorná Stanislav 
Suský, sice v prvním zápase podlehli ven-
ku společnému družstvo Žarošice/Uhřice 
3:0. 

Ale v následném domácím zápase proti 
Ratíškovicím se už ukázal mladý kolektiv 
v lepším světle. Ve vyrovnané první půli 
se	podařilo	vstřelit	vedoucí	gól	Martinovi	
Šenkýřovi,	který	posílil	mužstvo	ze	Zaje-
čí. Po nesmělém začátku druhé půle naši 
hráči soupeře „zničili“ v rozmezí 57. - 72. 
minuty, kdy se aktivní a rychlou hrou do-
stali do několika šancí a tři z nich skončili 
gólem	(Jakub	Novák,	opět	Martin	Šenkýř	
a Tomáš Osička), navíc ještě neproměnil 
penaltu	Marek	Kuba.

V dalším zápase zajížděl dorost na půdu 
favorita a 2. mužstva tabulky Hroznové 
Lhoty. Naši hráči se dokázali lépe přizpů-
sobit těžkému terénu na podmáčeném 
náhradním hřišti a aktivní hrou soupeře 
jednoznačně přehráli a zvítězili 1:6, když 
se	o	branky	podělili	Marek	Kuba,	Tomáš	
Osička, David Poláček, Radim Popovský, 
David Horák a Jakub Novák. A to ještě 
obrovské množství dalších šancí zůstalo 
nevyužitých.	Mužstvo	 si	 tak	připsalo	dů-
ležitých 6 bodů a přiblížilo se klidnějšímu 
středu tabulky.

STARŠÍ ŽÁCI v úvodu jara odvezli body 
z Ratíškovic po vítězství 1:13 a v dalším 
zápase doma si v oslabené sestavě připsali 
bod za cennou remízu s Bzencem 3:3. 

MLADŠÍ ŽÁCI své úvodní zápasy pro-
hráli, ale je třeba říct, že narazili na lídry 
soutěže a věříme, že zabodují v dalších zá-
pasech.

ŽENY čekaly na úvod jara dva těžké zá-
pasy se silnými soupeřkami. Nejprve pod-
lehli 6:1 ve Vlkoši a v domácím zápase jen 
těsně odevzdali body favoritkám z Kostel-
ce na Hané po výsledku 3:4.

Nejmladší naděje Slavoje, MLADŠÍ a 
STARŠÍ PŘÍPRAVKA, zatím hrála pou-
ze přípravná utkání, mistrovské soutěže 
zahájí v sobotu 16.dubna.

Za TJ Slavoj Velké Pavlovice 
František Čermák

HVĚZDY NHL & KOMETY BRNO VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH!
V sobotu 18. června 2016 se mohou Velké 
Pavlovice těšit na velkou koncetraci hvězd-
ných hokejistů kanadskoamerické NHL 
a brněnské Komety, stejně tak i na účast 
dalších známých osobností ze světa sportu 
a kultury.

Tento den se totiž uskuteční ve sportov-
ním areálu TJ Slavoj fotbalový turnaj 
osobností METROSTAV CUP 2016. 
Turnaj pořádá Nadace Jakuba Voráčka, 
hvězdy klubu Philadelhia Flyers. Jakub 
Voráček založil nadaci, která podporuje 
pacienty v boji proti zákeřné chorobě, pro-
ti roztroušené skleróze. Spoluzakladatel-
kou této nadace je Jakubova sestra Petra, 
která bohužel s touto nemocí bojuje.

Těšit se můžete hlavně na 4 mužstva, kte-
rá se utkají na velkopavlovickém trávníku. 
Prvním družstvem bude V.I.P. výběr Jaku-
ba Voráčka, který si sestavil ze známých 
hokejistů působících hlavně v NHL a KHL, 
kamarádů ze sportovního prostředí a dal-
ších známých osobností. Kromě Jakuba 
Voráčka se v tomto družstvu můžete těšit 
na Tomáše Plekance, Ondřeje Pavelce, 
Radka	Smoleňáka,	Michala	Kempného,	
Vladimíra	 Sobotku,	 Martina	 Zaťoviče,	
fotbalového internacionála Honzu Sucho-
párka a další osobnosti.

Druhý	tým	sestavuje	Martin	Pešout,	sou-
časný asistent trenéra v Kometě Brno,  
a budou ho tvořit hráči, kterým se poda-
řilo pod vedením tohoto trenéra před 10 
lety	získat	medaili	na	MS	osmnáctiletých	
hokejistů.	 Součástí	 týmu	 budou	Michael	
Frolík,	Michal	Neuvirth,	Jakub	Kovář,	Jiří	
Tlustý, David Květoň a další.

Třetí mužstvo složí hokejisté Komety 
Brno, kteří by se měli představit v tom nej-
silnějším složení.

A	 čtvrtým	 týmem	 bude	 Mužstvo	 legend	
Slavoje Velké Pavlovice, které budou tvořit 
současní i bývalí hráči, kteří v posledních 
letech prošli velkopavlovickým fotbalem.

Samozřejmě v areálu proběhne kromě fot-
balu i velké množství doprovodných akcí. 
Hlavně děti se mohou těšit na bohatý pro-
gram, různé soutěže, skákací hrad, stánky 
se suvenýry a mlsáním.

Dále bude probíhat bohatá tombola a vel-
ká autogramiáda s přítomnými hvězdami, 
možná přijde i na dražbu dresů, případně 
jiných zajímavostí hlavně od hráčů půso-
bících v NHL.

Vstupenky v hodnotě 150,- Kč 
si můžete zakoupit v předprode-
ji, místa předprodeje budou ještě 
upřesněna. Zakoupit vstupenku 
si můžete samozřejmě i na místě 
v den konání akce, ovšem cena 
již bude 200,- Kč. Děti do výšky 
150 cm budou míst vstup zdar-
ma!

Celá akce by měla vypuknout 
v 11:00 hodin, v 11:30 nastoupí 
ČR 18 proti Kometě, ve 13: 00 
hodin se střetnou V.I.P. výběr Ja-
kuba Voráčka s místními velko-
pavlovickými legendami.

Na 14:30 hodin je plánovaná 
velká autogramiáda, po níž ná-
sleduje zápas o 3. místo – 15:45 
hodin a celý turnaj vyvrcholí fi-

nálovým kláním v 16:30 hodin. Poté bude 
následovat vyhlášení výsledků a ukončení 
celé akce nejpozději v 18:00 hodin.

Konkrétní informace o místech předpro-
deje a také spoustu upřesňujících infor-
mací ohledně tohoto benefičního turnaje 
najdete v nejbližších dnech a týdnech na 
webových	 stránkách	Města	 Velké	 Pavlo-
vice (www.velke-pavlovice.cz), stejně tak 
i na facebooku, upoutávku můžete časem 
shlédnout i v televizi a rozhlase.

Přijďte podpořit potřebnou věc, přispějte 
svou účastí na této benefiční akci v boji 
proti zákeřné nemoci!

Více o projektu Nadace Jakuba Voráčka 
na * www.nadacejakubavoracka.cz

František Čermák

Hokejista Jakub Voráček se svou o 13 let starší 
sestrou Petrou, které neváhá v její těžké nemoci 
pomáhat.
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Místní mladý pár koupí pozemek, 
případně starý dům ke zbourání

ve Velkých Pavlovicích 
a blízkém okolí.

Volejte prosím: 776 468 841

BARVÍK
AUTOOPRAVNA

Pracovní doba:
PO - PÁ   8.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 hod.
SO - Mob.: 736 105 008

U Zastávky 98/4, 691 06  Velké Pavlovice
autoopravna-Barvik@email.cz

Hledám ke koupi 

 
ve Velkých Pavlovicích.
Opravy nevadí, zahrádka vítána.

Tel.: 605 982 553
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V NABÍDCE NOVĚ I ELEKTROKOLA
v prodejně 105 kusů jízdních kol, koloběžek a odrážedel 

náhradní díly, doplňky a sluneční brýle

JÍZDNÍ 
KOLA

Otevřeno: po - pá  8.00 - 12.00   13.00 - 17.00   
sobota  8:00 – 11:00

Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel.: 776 820 690, www.zaf.cz, velo@zaf.cz
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MÁTE ZÁJEM O INZERCI V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ 
VELKOPAVLOVICKÉHO ZPRAVODAJE?

V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci
Karolína Bártová, tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz

* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 3/2016 – 15. června 2016

* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 3/2016 – 1. července 2016

Upozornění - inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém provedení, barevný tisk neprovádíme!

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2016

Celá strana - A4 * 2.670,- Kč
1/2 polovina strany - A5 * 1.340,- Kč

1/4 strany - A6 * 730,- Kč 
1/8 strany - A7 * 370,- Kč

Cena inzerce je konečná včetně 21% sazby DPH.

 Sonnentor 

NAVŠTIVTE BYLINKOVÝ 
RÁJ SONNENTOR
Usměvaví průvodci vás provedou provo-
něnými sklady bylin a odhalí tajemství 
zrození nálevového sáčku čaje od pěstování 
bylin našimi biopěstiteli až po šálek čaje. 
Na zážitkový výlet k nám si rezervujte asi 
dvě hodiny. Můžete si zde také z Vyhlídky 
na výsluní užít krásný výhled do krajiny, 
posedět v čajovém salónu s kavárnou Čas 
na čaj a vychutnat si vynikající čaj, kávu 
i další místní dobroty. Ve fi remní prodejně 
najdete bohatou nabídku čajů, koření 
i dalších bylinkových specialit a ve vege-
tačním období vás jistě zaujme také ven-
kovní Bylinková zahrada sv. Hildegardy, 
která prověří vaše znalosti bylin.

PROVOZNÍ DOBA
otevřeno celoročně: po–pá 9–17 hod.
březen–prosinec: so–ne 10–18 hod.
státní svátky: 10–18 hod.
zavřeno: velikonoční a vánoční svátky

KONTAKTUJTE NÁS NA 
BylinkovyRaj@sonnentor.cz  
nebo na telefonu 702 056 505

ADRESA
Příhon 943, 696 15 Čejkovice

EXKURZE VE VÝROBE ČAJU° 
Skupinky od 10 osob
Kdykoliv po předchozí domluvě na 
telefonu 702 056 505. Po–ne 10–15 hod.

Jednotlivci a skupinky do 10 osob
Pouze v tyto vyhrazené termíny:
červenec–srpen: po–pá v 10, 12 a 14 hod.
červen a září–říjen: čt–pá ve 12 a 14 hod.
březen–prosinec: so–ne 10–15 hod.
státní svátky (V.–XI.): 10–15 hod. 
Exkurze začínají vždy v celou hodinu 
a trvají cca 60 min.

VSTUPNÉ NA EXKURZE
Dospělí 50 Kč
Skupiny od 30 osob 30 Kč
Důchodci, studenti a ZTP 30 Kč
Děti do 15 let v doprovodu 
rodičů zdarma.

NOVÝ
ČAJOVÝ SALON 
S KAVÁRNOU

ˇ
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KALENDÁŘ AKCÍ 
KVĚTEN, ČERVEN & ČERVENEC 2016

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY 2016
Sobota 7. května 2016, od 11:00 do cca 18:00 hodin
* zahájení a prodej vstupenek na radnici města Velké Pavlovice (zasedací 

místnost), Nám. 9. května 40, dále vinné sklepy místních vinařů
* www.vinozvelkychpavlovic.cz , www.velke-pavlovice.cz 

VELKOPAVLOVICKÝ GULÁŠFEST 2016
Sobota 7. května 2016, od 10:00 do 18:00 hodin
* areál Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice, Nádražní 1/1
* www.ekocentrum-trkmanka.com, www.velke-pavlovice.cz

II. COUNTRY BÁL s Přáteli country
Sobota 7. května 2016, od 20:00 hodin
* Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1
* http://pratelecountry.blogspot.com, www.velke-pavlovice.cz

Oslava 80. výročí založení VINOPY ve Velkých Pavlovicích
Pátek a sobota 13. a 14. května 2016, sobota od 18:00 hod., 
neděle od 16:00 hod.
*	 areál	vinařské	společnosti	VINIUM,	a.s.,	Velké	Pavlovice,	Hlavní	666
* www.vinium.cz 

KRAJEM VÍNA – Májové putování okolím Modrých Hor
Sobota 14. května 2016, start Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1 
od 9:00 do 11:00 hod.
* putování po vinařské cyklostezce obcemi a sklepními uličkami 
	 Modrých	Hor	
* www.modrehory.cz, www.vinarske.stezky.cz, www.velke-pavlovice.cz 

MODRÉ HORY V PÍSNI NA SLUNEČNÉ – Přehlídka mužáckých sborů
Sobota 14. května 2016, od 18:00 hodin
* Turistický areál Nad Zahradami s rozhlednou Slunečná
 (v případě nepřízně počasí Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1)
* www.modrehory.cz, www.vinarske.stezky.cz, www.velke-pavlovice.cz,  

HRAVÉ ODPOLEDNE ke Dni dětí na téma VÝLETY & CESTOVÁNÍ
Pátek 27. května 2016, od 16:00 hodin
*	 Městská	knihovna	Velké	Pavlovice,	Hlavní	9
* www.velke-pavlovice.cz 

DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ v požárním útoku
Sobota 29. května 2016, od 9:00 hodin
* louka u rybníka a rybářské bašty ve Velkých Pavlovicích, Nádražní ulice
* www.hasicivelkepavlovice.estranky.cz, www.velke-pavlovice.cz 

JEDÚ CHLAPCI Z VINOHRADŮ aneb Přehlídka mužáckých sborů
Neděle 29. května 2016, od 15:30 hodin
* Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice, Nádražní 1/1
* www.velke-pavlovice.cz

KDO = Kreativní Dětské Odpoledne na Ekocentru Trkmanka
Sobota 4. června 2016, od 15:00 hodin
* inspirativní kouzelné kreativní odpoledne pro děti všech věkových kategorií
* Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice, Nádražní 1/1
* www.ekocentrum-trkmanka.com, www.velke-pavlovice.cz

FESTIVAL MLADÝCH DECHOVEK MIRKA PLÁTNÍKA * IX. ročník
Neděle 5. června 2016, od 15:00 hodin
* taneční plac za Sokolovnou ve Velkých Pavlovicích, Hlavní 1
* www.zus-velkepavlovice.cz, www.velke-pavlovice.cz 

Fotbalový turnaj osobností METROSTAV CUP 2016
Hvězdy	NHL	&	KOMETY	Brno	ve	Velkých	Pavlovicích
Sobota 18. června 2016, od 11:00 hodin
* sportovní stadion TJ Slavoj Velké Pavlovice, Hodonínská ulice
* vstupné – předprodej 150,- Kč, na místě 200,- Kč, 
 děti do 150 cm výšky zdarma
* www.velke-pavlovice.cz 

STŘELBY NA LOVECKÉM KOLE – O pohár města Velké Pavlovice
Neděle 19. června 2016, od 8:00 hodin
* myslivecká střelnice pod Floriánkem ve Velkých Pavlovicích
* www.velke-pavlovice.cz 

PO STOPÁCH PYTLÁKA FLORIÁNA – Dětský den
Neděle 26. června 2016, od 14:00 hodin
* areál myslivny pod Floriánkem ve Velkých Pavlovicích
* www.velke-pavlovice.cz 

EXPEDICE KRAJEM ANDRÉ 2016 * XI. ročník 
Sobota 25. června 2016, zahájení cyklovýletu od 9.00 do 12.00 hod.
* start – autokemp Formanka, Hustopeče
* putování po vinařské cyklostezce Krajem André obcemi a sklepními 

uličkami Hustopečska
* www.hustopecsko.net, www.velke-pavlovice.cz 

ŠKOLNÍ AKADAMIE GYMNÁZIA Velké Pavlovice
Úterý 28. června 2016, od 18:00 hodin
* sál Sokolovny ve Velkých Pavlovicích, Hlavní 1
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz, www.velke-pavlovice.cz 

PRÁZDNINY JSOU TU! – Den pro děti
Pátek 1. července 2016, od 16:00 hodin
* louka u rybníka a rybářské bašty ve Velkých Pavlovicích, Nádražní ulice
* www.velke-pavlovice.cz

OLDIES DISKOTÉKA POD ŠIRÝM NEBEM
Pátek 1. července 2016, od 20:00 hodin
* louka u rybníka a rybářské bašty ve Velkých Pavlovicích, Nádražní ulice
* www.velke-pavlovice.cz

VELKOPAVLOVICKÉ MERUŇKOBRANÍ 2016 * III. ročník
Pátek a sobota 1. a 2. července 2016
* pátek – přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, sobota – kulinářské 

speciality z meruněk
* připomínka 80. výročí založení Ovocnicko-vinařsko-zelinářské družstva 

VINOPA Velké Pavlovice 
* Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice, Nádražní 1/1
* www.ekocentrum-trkmanka.com, www.velke-pavlovice.cz

KOLEM HOREM DOLEM aneb Po vinařských tratích 
na horských kolech
Sobota 2. července 2016, start v 11:00 hodin pod rozhlednou Slunečná
* putování po vinicích okolo Velkých Pavlovic s cílem 
	 ve	Vinařství	K	+	P	Reichman
* www.naturalfactors.cz, www.velke-pavlovice.cz 

VÍNO V ORANŽOVÉM aneb Noční putování za vínem
Sobota 2. července 2016, od 17:00 hodin do cca půlnoci
* zahájení a prodej vstupenek na radnici města Velké Pavlovice (zasedací 

místnost), Nám. 9. května 40, dále vinné sklepy místních vinařů 
* www.vinozvelkychpavlovic.cz , www.velke-pavlovice.cz 

1. COUNTRY VEČER POD HVĚZDAMA s country skupinou Colorado
Sobota 2. července 2016, od 19:00 hodin, od 19:00 hodin
* stadion TJ Slavoj Velké Pavlovice, Hodonínská ul.
* www.colorado-vp.cz, www.velke-pavlovice.cz 

S bohatou nabídkou oblíbených zájezdů po České republice
i za hranice všedních dnů přichází organizátorka Lenka Bukovská…

Orlí hnízdo, solné doly Berchtesgaden – NĚMECKO
Sobota 7. května 2016
Cena: 720,- Kč (doprava autobusem, pojištění), 27,60 Euro 
dvojvstupenka do solných dolů
Odjezd: 3.30 hod. Bořetice, 3.45 hod. Velké Pavlovice - sýpka
Návrat: cca  23.00 hod.

Koncentrační tábor Osvětim, vyhlazovací tábor Březinka - POLSKO
Sobota 18. června 2016
Cena: 620,- Kč (doprava autobusem, pojištění, průvodce, sluchátka)
Odjezd:  5.20 hod. Bořetice, 5.30 hod. Velké Pavlovice - sýpka

Hrnčířský jarmark Kunštát
Sobota 17. září 2016 

Přihlášky přijímá Ing. Lenka Bukovská se zálohou 200,- Kč 
na osobu a zájezd. E-mail: lenka.bukovska@email.cz

Podrobné informace k veškerým výše uvedeným akcím naleznete na webových stránkách města Velké Pavlovice * www.velke-pavlovice.cz, v hlášení  
městského rozhlasu na v informačních vitrínkách	spravovaných	TIC	–	na	budově	TIC	a	Městské	knihovny	a	na	ulici	Hlavní	u	budovy	2.	stupně	ZŠ.


