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Vážení spoluobčané,
letošní zimní měsíce, kdy jsme si užili sně-
hové nadílky a bruslení, jsou za námi. 
Jaro se přihlásilo se svými výkyvy poča-
sí. Konec března a začátek dubna jsme 
si užívali spíše květnové počasí, dnes  
(20. 4.) se teploty pohybují do deseti stupňů  
a na kopcích Pálavských vrchů leží sníh. 
Doufejme, že toto prudké ochlazení napáchá 
co nejmenší škody na úrodě meruněk, trnek, 
hroznů…
Příznivé počasí nebylo ani v sobotu 18. března  
na plánovaný jarní úklid města. Přesto chci 
poděkovat všem, kteří se úklidu zúčastnili  
a v následujících dnech ve spolupráci s pracov-
níky města úklid provedli.
Naopak počasí přálo druhému ročníku Běhu  
o Velkopavlovickou meruňku. I zde je třeba po-
děkovat všem organizátorům a dobrovolníkům  
za jejich obětavou práci v  rámci organizace  
a průběhu tohoto závodu. Hlavní závod odstar-
toval Poslanec parlamentu ČR pan Jiří Mihola 
a aktivně se běhu zúčastnil zastupitel Jihomo-
ravského kraje pan Stanislav Juránek.
V měsíci dubnu, na základě výběrového říze-
ní, byla přijata do řad Městské policie našeho 
města strážnice slečna Iva Rathouská. Dopo-
sud pracovala u  Městské police Brno, bydlí 
v Hustopečích.
V minulém zpravodaji byla zveřejněna informace  
o zájezdu do družebního města Echenon. Při-
hlásilo se šest občanů města a čtyři „přespol-
ní“. Rada města se na svém zasedání rozhodla 
doporučit zastupitelstvu města ukončit uza-
vřenou družbu s francouzskou obcí Echenon, 
která trvá 25 let.
V měsíci dubnu bylo na autobusovém nádra-
ží zprovozněno veřejné WC. Doufejme, že se 
nestane oblíbeným místem řádění vandalů,  

ale bude sloužit svému účelu občanům města  
i jeho návštěvníkům.
Investiční akce
Společnost VaK Břeclav, a. s. ve spolupráci 
s  pracovníky města zahájila 4. dubna práce  
na rekonstrukci vodovodního řadu na ulici 
Trávníky.  Hned po zahájení prací se zjistilo, 
že se bude jednat zatím o nejnáročnější rekon-
strukci vodovodu ve městě za poslední léta. Pro-
sím proto občany města a obyvatele ulice Tráv-
níky o trpělivost, neboť rekonstrukce potrvá  
až do konce května.
Plánovaná rekonstrukce vodovodu na ulici 
Brněnská směrem na autobusové nádraží,  
přes cestu na ulici Sokolskou v  návaznosti  
na ulici Hlavní k  budově firmy Vinium a. s., 
bude zahájena již v měsíci květnu. Tuto rekon-
strukci provede společnost VaK Břeclav. a. s. 
plně ve své režii. Dodavatelem stavby je firma 
STAVOČ s. r. o.
V  těchto dnech již probíhají práce na rekon-
strukci dotačního chodníku na ulici Hlavní 
(Velké Pavlovice – Mobility - II. etapa). Veřej-
nou soutěž vyhrála firma Stavby RUFA  s. r. o., 
Velké Němčice s  cenou 2.642.964 Kč včetně 
DPH. Rekonstrukce chodníku podél budov 
základní školy bude probíhat v měsíci červenci.
Rekonstrukce chodníku v „Bálkově uličce“ 
bude provedena pracovníky města v měsíci květ-
nu. Budou zde postaveny i nové sloupy veřejné- 
ho osvětlení.
Provedení stavební úpravy prostoru u kostela 
na ulici Dlouhá a přesunutí stávající autobu-
sové zastávky nacházející se u základní školy, 
vyhrála firma STRABAG a. s. s  nabídnutou 
cenou 710.086 Kč včetně DPH. Tyto práce by 
měly být zahájeny nejpozději v měsíci červnu.
A poslední prací zahájenou v  měsíci květnu 
bude rekonstrukce plynu a domovních přípojek  

po ulici Sokolská a ulici Dlouhá až k budově 
školy.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří poslali 
hlasy prostřednictvím SMS našemu kostelu 
Nanebevzetí Panny Marie do soutěže o nejlépe 
opravenou památku JMK 2016. Rád bych ještě 
poděkoval těm, kteří se organizačně i finančně 
podíleli na jeho náročné opravě v minulých le-
tech a významně tak přispěli tomuto vítězství.

Přeji Vám všem příjemné prožití následujících 
májových dnů.

Jiří Otřel, 
starosta města Velké Pavlovice

SLOVO STAROSTY

Z RAdnIce

Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem 5× a mimo jiné řešila následující problematiku.

Zabývala se:

•	zadáním studie na rozšíření areálu škol (po-
zemky pod bývalým RD u školy), možnost 
rozšíření nevyhovující školní jídelny, uče-
ben, příp. dalších, bude jednáno s řediteli ZŠ 
a Gymnázia

•	prodejem pozemků v  podnikatelské zóně, 
vybudováním inženýrských sítí a komunika-
cí, zajištěním příjezdu k pozemkům 

•	svozem elektroodpadu ze sběrného dvora, 
problémy s odvozem starých televizorů, spol. 

Asekol sváží televize až od 100 ks, lze uzavře-
ní smlouvy se spol. REMA systém, a. s., bude 
řešeno s Hantály a. s.

•	družbou města Velké Pavlovice s  francouz-
skou obcí Echenon, v  letošním roce uplyne 
výročí 25 let od uzavření smlouvy

•	návrhem kulturní komise a přípravou pro-
gramu na Vinobraní 2017 pro oba dva dny 

•	PD pro změnu užívání stavby původního 
RD na vestavbu ubytování „U hada“ na po-
zemku parc. č. 1813/1, k. ú. Velké Pavlovice, 

k vlastní  vestavbě nemá RMě připomínky, 
požaduje však parkování pro 4 automobily 
umístit dovnitř objektu nebo tak, aby tato 
vozidla parkovala mimo komunikaci a mimo 
chodník

•	informací o přípravě knihy k 50. výročí měs-
ta Velké Pavlovice

•	upozorněním na neuklízené psí exkrementy 
Na Pajerce, na hromadu hlíny před sklepem 
v  ul. Ořechové a na parkování automobilů  
na chodnících, není možné projet se zameta-
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cím vozem, neprojedou maminky s kočárky
•	výsledkem auditu města, který byl proveden 

20. a 21. 2. 2017 – bez závad
•	protokolem o jednání Okresního soudu 

v  Břeclavi ve věci žaloby MUDr. S. Por- 
tešové na město o zaplacení 120 tis. Kč  
za úraz na chodníku ve městě

•	záměrem umístit kamery na veřejná pro-
stranství ve městě: okolí základní školy  
a gymnázia, mateřská škola, byty pro seni-
ory, ul. Brněnská u sokolovny a u veřejného 
WC, u Ekocentra Trkmanka, Sběrný dvůr, 
ul. Nádražní, hřbitov, hřiště u kostela, rad-
nice, ul. Dlouhá

•	řešením dopadových ploch a chodníků  
na hřišti u kostela dle vypracované PD a pro-
blémem s parkováním před masnou na ul. 
Hlavní

•	přípravou dokumentace další etapy projektu 
„Mobility“, bezbariérové zpřístupnění rad-
nice

•	zpřístupněním hřiště u gymnázia pro ve-
řejnost, možnost oslovit např. důchodce  
pro odemykání a zamykání hřiště a nechat 
vypracovat provozní řád hřiště

•	informací o přidělené dotaci na byty  
pro seniory z MMR dotace ve výši 2.400 tis. 
Kč přidělena pouze na 4 byty, tj. 600 tis. Kč 
na jeden byt

•	opravou silnice na ul. Starohorská a návr-
hem PD na výstavbu skladů (kójí) pro oby-
vatele BD na ul. Tovární na místě stávajících 
podzemních sklípků 

•	 jednání s vítěznou firmou THT Polička, s. r. 
o., o dodání cisterny pro hasiče

•	možností směnit nebo odkoupit od Státního 
pozemkového úřadu pozemek za bývalým 
skleníkem na ul. Zahradní), který je dle 
územního plánu určen pro bytovou výstav-
bu – bude předloženo na zasedání Zastupi-
telstva města s doporučením odsouhlasit

•	informací o přijetí nového zaměstnance 
města od dubna 2017, strážnice městské po-
licie – Iva Rathouská 

•	informací o nechvalném textu o městech na 
jižní Moravě v brněnském informačním prů-
vodci, jsou zmíněny i Velké Pavlovice a „Opi-
lé sklepy“, starostové poškozených měst rea-
govali dopisem primátorovi města Brna

•	opakovaným rušením nočního klidu provo-
zem sklepa v  bytové zástavbě a upozorně-
ním na stále oplechovaný strom na stave-
ništi – objekt sklepa nebyl jako provozovna 
povolen, ani jako provozovna není využíván, 
s  problémem je nutno obrátit se na Policii 
ČR. Na poškozený strom je vydáno povolení 
ke kácení v době vegetačního klidu.

Rada města schválila:
•	sepsání a podání žádostí o dotace z rozpoč-

tu Jm kraje pro TIC (poplatek certifikace, 
tisk letáků a plat brigádnice v  sezónních 
měsících), pro JSDH na zásahové oděvy, 
přilby, čerpadlo a pro město na pořádání  

Vinobraní 2017

•	nabídku Ing. Jaroslava Fojtácha, Břeclav,  
na vypracování studie nástavby MŠ za 27 tis. 
Kč bez DPH

•	 jmenování členů komise pro otevírání obá-
lek a hodnocení nabídek při výběrovém říze-
ní stavby chodníků Mobility II., výběrové ří-
zení se bude konat 27. 2. 2017 ve 14.00 hod., 
členové: Ing. Martin Krištof, Jiří Otřel, Petr 
Hasil, Ing. Ladislav Hádlík a Ing. Antonín 
Schäffer, náhradníci: Josef Dostoupil a Ro-
man Pláteník

•	nabídku a smlouvu s RGV pro stavbu „Vel-
ké Pavlovice, veřejné osvětlení, ulice Hlav-
ní, Horní, Sokolská“ (stavby podzemního 
vedení) na základě PD, kterou zpracovala 
spol. Efektivní osvětlení s. r. o., za cenu  
458 951,79 Kč vč. DPH

•	vypracování PD pro „Založení krajinných 
prvků II.“ v  katastru města – o návrhu se 
hlasovalo: pro 4, zdržel se 0, proti 1 (Hasil)

•	vzdání se práva a prominutí nevymahatel-
ných pohledávek: nájem pozemku 2004 = 
16.728 Kč, nájem pozemku 2004 = 6.171 Kč, 
nájem pozemku 2005 = 14.637 Kč, nájem po-
zemku 2005 = 6.732 Kč, přeplatek na energie 
2009 = 2.280,99 Kč, faktura kanalizační pří-
pojky 2010 = 4.942 Kč 

•	spolupořadatelství VII. ročníku Jarního pře-
chodu Pálavy s  T.J. Sokol Velké Pavlovice 
v souvislosti s 50. výročím Města Velké Pav-
lovice a úhradu autobusu pro rodiny s dětmi 
a seniory do Klentnice a zpět

•	poskytnutí autobusu zdarma do Brna Bo-
hunic a zpět dne 13. 4. 2017 pro občany, kteří 
se zúčastní odběru krve 

•	finanční dar ve výši 3.000 Kč na organizaci 
dějepisné soutěže studentů gymnázií z  ČR  
a SR dne 23. 11. 2017 – zúčastní se i studenti 
zdejšího gymnázia

•	podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jm kraje 
ve výši 300 tis. Kč, tj. 50 %, na akci „Oprava 
a retoping běžecké dráhy sportovního areálu 
školy“ (odstranění povrchových nerovností 
na běžecké dráze), žádost podá Gymnázium 
Velké Pavlovice

•	finanční dar ve výši 2.982 Kč pro Girasole, 
sdružení pro pomoc a rozvoj z. s., Hustopeče 
na poskytovanou péči seniorům města Velké 
Pavlovice v roce 2016

•	uzavření pachtovních smluv, smluv o vý-
půjčce, smluv o právu provést stavbu, ná-
jemních smluv na byty a smluv o zřízení věc-
ného břemene

•	konání soutěže verbířů v r. 2017 v sokolovně 
ve Velkých Pavlovicích a finanční dar ve výši 
7.000 Kč na pořádání této soutěže

•	konání Vánočního koncertu v  sokolovně, 
účinkující sourozenci Ulrichovi + Javory, 
termín bude upřesněn

•	pořadatelství kulturní akce „Velkopavlovic-
ké ostatky“, která se koná 25. února 2017. 
RMě schvaluje úhradu nákladů na tuto akci 

do celkové výše 10.000 Kč
•	uzavření smlouvy o dílo mezi městem a At-

regia s .r. o., Šebrov 215 na zpracování PD 
„Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pav-
lovice II“ za 116.160 Kč včetně DPH

•	dokumentaci na akci „Centrum Morav-
ských tradic, sýpka Velké Pavlovice, SO03 
zpevněné plochy“ - spol. Viadesigne s. r. o.,  
Na zahradách 16, Břeclav

•	zrušení výběrového řízení „Přípolož VO 
k  NN Hlavní, Horní, Sokolská – nadzemní 
část“ z  důvodů nekompletní nabídky jedi-
ného dodavatele na základě návrhu komise  
pro posouzení a hodnocení nabídek 

•	uzavření smlouvy o zajištění uměleckého 
pořadu Vánočního koncertu sourozenců Ul-
richových a skupiny Javory dne 20. 12. 2017

•	fakturační částku za dopravu autobusem 
v majetku města pro cizí: 26 Kč/km, pokud 
bude cesta nad 100 km, bude fakturováno 
24 Kč/km, vše bez DPH. Čekací doba se fak-
turuje 100 Kč/hod, bez DPH. Tyto ceny platí 
do 31. 3. 2018

•	přidělit zakázku na akci „Přípolož VO k NN 
Hlavní, Horní, Sokolská – nadzemní část“ 
Peteru Havelkovi, Ořechová 4 a sepsat s ním 
smlouvu o dílo

•	provedla na základě zmocnění ZMě roz-
počtové opatření č. 4/2017 – dotace z úřadu 
práce na VPP, dotace Jm kraje na cisternu  
pro JSDH

•	přidělení zakázky „Velké Pavlovice – Mo-
bility – II. etapa“ společnosti, která poda-
la nejvýhodnější nabídku: Stavby RUFA 
s. r. o., Velké Němčice, nabídnutá cena je  
2.184 044,71 Kč bez DPH 

•	opravu střechy sportovní haly ZŠ a vypsání 
výběrového řízení

•	vyřazení opotřebovaných knih naučné lite-
ratury z fondu městské knihovny 

•	změnu účelu poskytnutého příspěvku ZŠ 
v  částce 400 tis. Kč na opravy: podlahy 
v  budově 2. stupně ZŠ, havarijního stavu 
vodovodního potrubí a plynového ohřívače 
pod sportovní halou, havarijního stavu hro-
mosvodů na budovách ZŠ, topení a zajištění 
alarmu v tělocvičnách

•	bezplatné zapůjčení autobusu na dopravu 
studentů gymnázia za účelem přechodu Pá-
lavy z Pavlova do Klentnice v rámci sportov-
ně turistického kurzu dne 8. 6. 2017

•	umístění billboardu města a Šlechtitelské 
stanice na vjezdu do města od Hustopečí

•	komisi pro otevírání obálek a posouzení 
nabídek ve výběrovém řízení stavby „Vel-
ké Pavlovice – úprava prostoru u kostela“, 
členové: Jiří Otřel, Per Hasil, Ing. Ladislav 
Hádlík, náhradník Josef Dostoupil, jednání 
komise bude 20. 4. 2017

•	výstavbu 4 bytů pro seniory z  dotačního ti-
tulu MMR, postaveny budou 3 byty 2+kk  
a 1 byt 1+kk dle dokumentace

•	poskytnutí autobusu pro DSO Modré Hory 

na svoz a odvoz dne 20. 5. 2017 na akci 
„Modré Hory v  písni na Slunečné“ za cenu 
15 Kč/km vč. DPH

•	spolupořadatelství města při májovém se-
tkání našich seniorů a seniorů z družebního 
města Ždírce nad Doubravou dne 24. 5. 2017

•	  finanční dar pro Diecézní charitu Brno, Ob-
lastní charitu Rajhrad (ošetřování občana 
města)

•	finanční dar p. Bronislavu Popelkovi 
•	stavbu pergoly za bytovým domem Her-

benova 16, kterou si postaví nájemníci  
na vlastní náklady, žádost podepsalo všech  
6 nájemníků

•	  dokumentaci na výstavbu RD, včetně napo-
jení a přístřešku, na ul. Hlavní, na pozem-
ku parc. č. 503, k. ú. Velké Pavlovice a RD  
na ul. Hlavní, na pozemku parc. č. 288,  
k. ú. Velké Pavlovice

Rada města neschválila:
•	návrh smlouvy mezi městem a Jednotou Mi-

kulov o zajištění celoroční údržby pozemků 
u obchodního střediska, (úklid sněhu a po-
syp při neschůdnosti, sečení trávy)

•	umístění mobilního přístřešku pro kola  
na pozemku města parc. č. 1995/13, k. ú. 
Velké Pavlovice, dle původní PD pro re-
konstrukci ubytovny je na tomto pozem-
ku na stejném místě plánováno parkování  
automobilů

•	poskytnutí sponzorského daru pro nezisko-
vou organizaci BILICULUM, z. ú., v r. 2017, 
není žádný klient z Velkých Pavlovic

•	trasu zemního kabelu stavby „V. Pavlovice, 
rozš. k VN, S.M.K. (sýpka)“, VN je vedeno 
v  zelené ploše a v  chodníku ul. Za Dvorem  
a ul. Dlouhá, který je zbudován z  dotace, 
navrhuje se upravit trasu mimo chodník, 
nejlépe do místní komunikace mezi sýpkou 
a sokolovnou, na ul. Sokolská, kde bude pro-
váděna i výměna vodovodního řádu

Zastupitelstvo města na svém XV/2017 za-
sedání, které se konalo ve čtvrtek 2. března 
mimo jiné vzalo na vědomí:
•	provedené změny ve schváleném rozpočtu 

na rok 2017
•	odstoupení Ing. Jaroslava Bendy, PhDr. 

z funkce předsedy finančního výboru

projednalo a schválilo:
Rozpočtové opatření č. 14/2016, provedené 
radou města 30.12.2016
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Rozpočtové opatřením č. 1/2017, č. 2/2017 
provedené radou města
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0

Zvýšení příspěvku pro rok 2017 vlastní pří-
spěvkové organizaci ZŠ Velké Pavlovice  
o 127.100 Kč na částku 3.142.100 Kč. 
hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Stehlík) 

Členský příspěvek DSO Čistý Jihovýchod  
na rok 2017 v celkové výši 10.400 Kč

hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0

Členský příspěvek DSO Modré Hory na rok 
2017 v celkové výši 47.200 Kč.

hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Rozpočtové opatření č. 3/2017, celkové příjmy 
zvýšení o 1.089 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení 
o 5.089 tis. Kč, celkové financování zvýšení  
o 4.000 tis. Kč.

hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0

Prodej majetku města dle záměru o prodeji 
nemovitostí a výsledku dnešního jednání:

prodej 21 kusů akcií ve vlastnictví města Velké 
Pavlovice společnosti Vinné sklepy Františka 
Lotrinského, a. s, IČ 29356377, společnosti 
S.M.K., a. s., Skalní mlýn 96, Blansko za cel-
kovou cenu 2.100 tis. Kč

hlasování pro 7, proti 5, (Stehlík, Šmídová, 
Zborovský, Lacina, Bedřich), zdržel se 3 (Crhá-
ková, Procházka, Hanzálek)

Zvolení předsedy finančního výboru  
– Ing. Pavel Procházka

hlasování  pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Hádlík)

Některé dotazy a připomínky členů zastu-
pitelstva města a občanů města, které byly  
na zasedání uplatněny
Člen ZMě Ing. Procházka reagoval na vý-
pisy z  jednání rady města a informoval,  
že na rozhledně kamera je, není třeba ji tam po-
řizovat, dále se dotázal na rušení spodní řady 
urnových míst na zdi u kostela. Místostarosta 
sdělil, že ví o umístěné kameře na rozhledně, 
je však nefunkční, RMě o zrušení spodní řady 
urnových míst jednala, ale nerozhodla, mís-
ta zatím rušena nebudou, budou se budovat  
další nová.

Člen ZMě Ing. Procházka se zeptal, jak po-
kračuje soud s bývalým  ředitelem ZŠ RNDr. 
Hanákem. Starosta informoval o soudních 
jednáních, zastupující právník JUDr. Kvíčala 
podal návrh žalovat účetní p. Hájkovou, státní 
zástupce však žalobu zamítl, účetní byla při-
zvána jako svědek. Soud vydal usnesení o vrá-
cení zpronevěřených financí i neoprávněných 
půjček SKF p. Hanákem městu. Pan Hanák 
je sice stále majitelem nemovitého majetku,  
ale je na něho podaná exekuce. ZŠ zatím žád-
né peníze neobdržela.

Člen ZMě Ing. Benda se zeptal, proč chce 
rada rušit autobus, když je mezi organizacemi 
o něj velký zájem. Starosta sdělil, že rada měs-
ta se zabývala náklady na technickou kontrolu 
a provoz autobusu. Zatím je stanovena částka 
za opravy jako hranice, přes kterou by provoz 
autobusu byl neekonomický. Ing. Benda re-
agoval, že obec-město má poskytovat služby 
občanům, spolkům a organizacím a poskyt-
nutí autobusu je jednou ze služeb.

Člen ZMě Ing. Benda se dotázal, jak pokra-
čuje oprava zatékání střechy na Sportovní 
hale ZŠ, protože v  jednání RMě je uvedeno,  
že bude vybudována střecha nová. Starosta in-
formoval o posouzení současného stavu stře-
chy a sdělil, že oslovené firmy nemají zájem 

navrhované úpravy provádět. Ing. Klusáčkem 
bylo navrženo jiné řešení, a to výměna pláště 
střechy, je zpracovávána dokumentace. Ře-
ditel gymnázia se z důvodů bezpečnosti žáků 
a studentů přimlouvá za urychlenou opravu 
střechy – výměnu krytiny. Místostarosta uve-
dl, že bude oprava střechy provedena, jakmile 
bude zpracován projekt a výběrovým řízením 
vybrána firma.

Člen ZMě Ing. Benda měl připomínku týkají-
cí se umístění plašičů zvěře do PD stavby Re-
konstrukce silnice II/421 Terezín – Velké Pav-
lovice podél komunikace mezi obcemi, RMě 
podporu přislíbila, SUS Břeclav neakcepto-
vala. Člen ZMě Ing. Hádlík odpověděl, že PD 
již byla vypracována, na stavbu byla přiděle-
na dotace a plašiče zvěře jsou nadstandart-
ní vybavení, SUS nebude financovat, může 
přispět město. Ing. Benda požaduje, aby bylo 
v  usnesení zakomponováno, že město bude 
podporovat umístění plašičů zvěře do PD  
při stavebním řízení (město bude účastníkem 
řízení), členové ZMě souhlasí, bude doplněno 
do usnesení.

Člen ZMě Ing. Procházka se zeptal, kdy se 
bude opravovat střecha rotund u hřbitovní 
zdi. Místostarosta odpověděl, že probíhá jed-
nání mezi městem a Římskokatolickou círk-
ví, kdo bude opravu financovat, pokud bude 
financovat město, jedná se o uzavření nájem-
ní smlouvy, závisí na stanovisku památkářů  
a majitele nemovitosti. V současné době má 
projekt na rekonstrukci střech rotund a static-
kého zajištění brány p. Slatinský.

Člen ZMě Ing. Benda se zeptal, jak pokra-
čuje soud o náhradě škody s  MUDr. Porte-
šovou. Člen RMě Ing. Halm seznámil členy 
ZMě s protokolem o jednání soudu, odročeno  
na neurčito, účast vedlejšího účastníka (po-
jišťovny), zajištění svědků a soudního znalce.

Člen ZMě Ing. Procházka uplatnil požada-
vek, zda by bylo možné zaslat členům ZMě se-
znam plánovaných akcí pro rok 2017, starosta 
sdělil, že seznam bude zaslán.

Členka ZMě Ing. Šmídová se zeptala, co  
se děje se dřevem pokácených stromů, zda se 
dřevo prodává veřejnosti. Místostarosta od-
pověděl, že dřevo se prodává 400 Kč/ložený 
m³, je zpracován seznam, kdo si dřevo ode-
bral, dřevo si odebírali jak zaměstnanci MěÚ 
(Služeb města), tak i veřejnost, prodej dřeva se 
místním rozhlasem nehlásil.

Člen ZMě Ing. Benda se dotázal na novou 
výsadbu stromů u sokolovny. Starosta sdělil, 
že druhy stromů zatím nejsou vybrány, bude 
osloven projektant a konzultováno s  komisí 
ŽP. Paní Cendelínová uvedla své připomínky 
k výsadbě stromů u sokolovny.

Jitka Krátká, 
tajemnice Městského úřadu  

Velké Pavlovice
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Opravy omítek v mateřské škole
Zaměstnanci stavební skupiny Služeb města 
Velké Pavlovice se přesně v  polovině měsíce 
února 2017 pustili do oprav omítek v budově 
mateřské školy. V  první etapě zapravili ne-
vzhledné praskliny na stropech a mapy po zate-
čení do budovy po prudkých deštích. Ve druhé 
etapě pak opatřili nevytápěný sklad hraček od-
větrávacími otvory s  ventilační mřížkou, která 
zajistí cirkulaci vzduchu v místnosti a zamezí 
srážení vlhkosti a tvorbě plísní.

Mrzlo… až vozovky praskaly
Letošní tuhá zima si vybrala daň. Nezvykle vy-
datně a často sněžilo a mrzlo až praštělo, nejen 
obrazně řečeno. Díky nevlídnému především 
lednovému počasí popraskaly jisté úseky vo-
zovek po městě. Nepěkně se vliv mrazů stří-
dajících se s oblevami podepsal kupříkladu  
na asfaltové komunikaci na ulici Dlouhá.
Právě do její opravy se koncem února pustili 
pracovníci Služeb města Velké Pavlovice, kteří 
asfaltem zapravili četné výtluky. Díky této opra-
vě je průjezd jednou z nejfrekventovanějších  
ulic ve městě rozhodně komfortnější, šetr-
nější k dopravním prostředkům, ale hlavně  
bezpečnější.

dřevěný kříž prošel renovací, 
opět zdobí parčík
Pozornější občané města Velké Pavlovice za-
jisté zaregistrovali, že se v  poslední únorové 

dekádě ztratil z parčíku u budovy Policie ČR  
na ulici Dlouhá dřevěný kříž sv. Misie, kte-
rý zde byl nainstalován v roce 2002. Nyní,  
po celkové renovaci, stojí novotou zářící kříž 
opět na svém místě.
Tu provedli pracovníci služeb města. Kříž de-
montovali, převezli do dílen na radnici, kříž 
očistili a ošetřili ochranným nátěrem, díky 
kterému bude tento kříž lépe čelit veškerým vli-
vům počasí – prudkému slunci, silným větrům  
či zimnímu mrazu.
V neposlední řadě, krom praktických pozitiv, 
tato dřevěná plastika očividně prokoukla. Ne-
váhejte a zajděte se určitě, třeba v rámci vycház-
ky s dětmi či čtyřnohým mazlíčkem, podívat!

První dny měsíce března lákaly 
k práci na zahrádce
Krásné slunečné a teplé počasí prvních jar-
ních dnů lákalo k práci na zahrádce, a to nejen 
občany našeho města, kteří pilně a pečlivě své 
pozemky obhospodařují a k potěše oka všech 
zvelebují, ale také pracovnice služeb města.  
Ty se v první březnové dekádě pustily do úpravy 
předzahrádek ve vlastnictví města. Krom jiné-
ho se věnovaly ořezu a omlazení keříků.

V Bedříškách bez náletů  
a nebezpečných stromů
Služby města vyjely v  prvních březnových 
dnech za hranice města, do vinařské trati Bed-
říšky, aby zde zahájily náročné práce obnášející 
čištění náletů okolo příjezdových komunikací 
a kácení nebezpečných stromů. Pracovníci 
operativně využili přívětivého jarního počasí  
bez deště, a tudíž i nepříjemného blátivého teré-
nu a následně znečištěných cest.

Rekonstrukce vodovodního 
řadu u základní školy
Zaměstnanci služeb města společně s odbor-
nou firmou využili školních jarních prázdnin  
k rekonstrukci vodovodního řadu na Nám.  
9. května kolem základní školy. Náročná rekon-
strukce si vyžádala takřka třítýdenní uzávěrku 
komunikací v okolí pozemních prací a přesunutí 
autobusové zastávky na dobu nezbytně nutnou 
od budovy I. stupně ZŠ ke kostelu.

nová stání pro kontejnery  
a odstavné parkoviště
Každé město má svá místa pro kontejnery  
na tříděný a komunální odpad, tzv. hnízda. 
Umístění kontejnerů je choulostivá záležitost. 
Je potřeba vybrat místa, kde budou kontejnery 
dobře dostupné, ale ne příliš na očích. A pokud 
už jsou vidět je žádoucí, aby bylo jejich okolí 
upravené. V minulém roce upravili pracovníci 
služeb města kontejnerová stání u obchodního 
domu a v ulici Bří Mrštíků u mateřské školy.  
V letošním roce vybudovali místo pro kontej-
nery v ulici Pod Břehy u cihelny, v ulici Tovární 
u drůbežáren a v ulici Hlavní pod bytovým do-
mem z ulice B. Němcové. 

Zahrada MŠ připravena  
na další letní sezónu
Zahradě mateřské školy se dostalo na přelomu 
měsíců března a dubna intenzivní péče. Za-
městnanci služeb města vyhrabali, provzduš-
nili a vertikutovali travnaté plochy. Zároveň  
na potřebná místa dosypali zeminu a doseli 
travní semeno. Následně bylo dohodnuto do-
časné uzavření zahrady, aby mohla být rozho-

zena výživa pro travnatou plochu. Uzavření 
zahrady umožnilo také nátěr dřevěných herních 
prvků. Na základě doporučení výrobce byla po-
užita lazura Sokrates. To vše, aby se zde dětem 
s  prvními jarními paprsky líbilo, krásně hrálo  
a dovádělo. Není nic lepšího než trávit volné 
chvíle pohybem, na čerstvém vzduchu a v  pří-
jemném prostředí.

na Slavoji vznikla nová stání 
před garážemi
Stavební skupina služeb města koncem mě-
síce března přesunula do areálu TJ Slavoj  
na Hodonínské ulici. Pracovníci se zde pustili  
do opravy a zpevnění stání pro motorová vo- 
zidla před tamními garážemi. Na odstavnou 
plochu položili rozebíratelnou zámkovou dlaž-
bu a pomocí betonu upravili nájezd ve vstup-
ní bráně pro pohodlnější a plynulejší vjezd  
do areálu.

Oprava vodovodu na ulici 
Trávníky 
Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. ve spolu-
práci se stavební skupinou Služeb města Velké 
Pavlovice zahájily v úterý dne 4. dubna 2017 
práce na rekonstrukci vodovodního řadu na 
ulici Trávníky. V rámci opravy bude vyměně-
no zastaralé a nevyhovující potrubí. To bylo již 
delší dobu v havarijním stavu, který způsoboval 
četné poruchy, což velmi znepříjemňovalo život 
tamním občanům.

Pracovníci služeb města zhotovili 
odstavnou plochu v ul. Pod Břehy
Míst, na která mohou řidiči svá vozidla odsta-
vit, je stále nedostatek. Dlouhodobě parkují  
na komunikaci vozidla i v ul. Pod Břehy směrem 
k ŠSV. Toto místo se k vybudování zpevněné 

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY – Hlášení městskéHo rozHlasu

PARkUjete na cHodníku?

Z důvodu narůstajících požadavků na hlá-
šení místním rozhlasem upozorňujeme ob-
čany, že vzhledem ke krátkému časovému 
limitu při nahrávání záznamu hlášení, ne-
budou hlášeny:
•	nabídky zaměstnání (jsou zveřejňovány 

na webových stránkách Města Velké Pav-

lovice v  odkaze Městský úřad – Infoservis  
pro občany)

•	gratulace k výročí sňatku, gratulace k naro-
zeninám pod hranicí věku 50 let a k různým 
svátkům, např. MDŽ

•	nabídky prodeje použitých věcí z domác-
ností (různý nábytek, elektronika atd.)– lze 

nabídnout inzercí ve Velkopavlovickém 
zpravodaji, na internetu, prostřednictvím 
letáků atd. 

•	ztráty a nálezy věcí
Hlášení místním rozhlasem slouží ke sdělení 
důležitých informací pro občany!

Městský úřad Velké Pavlovice

V poslední době se Městská policie ve Velkých 
Pavlovicích setkává se stížnostmi na zaparkova-
ná vozidla na chodnících. Ze zákona č. 361/2000 
Sb. § 53 odst.2 – „Jiní účastníci provozu  
na pozemních komunikacích než chodci nesmějí 
chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud 
není v tomto zákoně stanoveno jinak“. Tímto 
se zohledňuje bezpečnost a plynulost provozu  
na pozemních komunikacích, kdy nesmí do-
cházet k ohrožení nebo omezení chodců, kteří 
užívají chodník. Chodci pak často kvůli zapar-
kovaným vozidlům na chodníku musí vcházet  
až do vozovky a dochází tak k  ohrožení jejich 
zdraví a životů. Jak je to ve všech městech, tak  
i ve Velkých Pavlovicích je problém s parkováním 
a parkovací místa zde nejsou a lidé toho větši-

nou zneužívají a parkují i na chodnících, kde to 
není dopravní značkou dovolené. Částečné stání  
na chodníku se přiměřeně toleruje, pokud ne-
jsou ohroženi nebo omezení chodci a plynulost 
provozu na pozemních komunikacích. Někte-
ré chodníky ve Velkých Pavlovicích jsou při-
způsobeny k částečnému parkování vozidel,  
a to nájezdovými obrubníky a z dlažebních kos-
tek vyznačeným pruhem červené barvy kdy 
tento vyznačený pruh, vozidla nesmí přesa- 
hovat svými koly.
Ze zákona č. 361/2000 Sb. § 2 písm. j) „Chodec je 
i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský ko-
čárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o cel-
kové šířce nepřevyšujícím 600 mm, pohybuje se 

na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném 
sportovním vybavením anebo pomocí ručního 
nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízd-
ní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm³, psa  
a podobně“.
Podle zákona tedy řidič musí chodcům a tedy  
i osobám tlačící dětský kočárek nebo osobám 
pohybující se pomocí invalidního vozíku umož-
nit nerušené procházení a projetí po chodníku. 
Řidiči chovejte se tedy tolerantně a nedělejte  
chodcům z chodníků překážkovou dráhu, proto-
že každý řidič je i občas chodec. 

Iva Rathouská, 
Městská policie Velké Pavlovice

Zednické práce v budově mateřské školy.
Oprava četných výtluků na vozovce  
v ulici Dlouhá.

Úprava předzahrádek na městských 
pozemcích.

Slon Bimbo se dočkal nového outfitu, v po-
době zdravotně nezávadného nátěru.

Výměna povrchu před garážemi na ulici 
Pod Břehy, směr k železničnímu přejezdu 
a Penzionu André.

Budování nových parkovacích ploch v are-
álu TJ Slavoj.

Čištění příjezdových komunikací ve vinař-
ské trati Bedříšky.

Rozebírání starého chodníku u II. stupně  
ZŠ před zahájením rekonstrukce vodovod-
ního řadu.

Z čInnOSTI SLužeB MěSTA

Demontáž kříže před odvozem na městský 
dvůr a zahájením renovace.
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Provozní doba: 
1. 11. – 31. 3. / Po – Pá 7.00 až 17.00 hod.  
/ So – Ne ZAVŘENO
1. 4. – 31. 10. / Po – Pá 6.00 až 19.00 hod.  
/ So – Ne ZAVŘENO

Třetí soutěž, třetí medaile  
pro mladé hasiče
(25. 3. 2017)
V sobotu 25. března 2017 se velkopavlovičtí 
mladí hasiči zúčastnili třetí a zároveň poslední 
uzlovací štafety. Tentokrát se konala v soused-
ních Bořeticích a štafeta to byla úspěšná. Tým 
mladších žáků ve složení Sára, Standa, Kuba 
a Jirka získal bronzové medaile za třetí místo. 
Celkově tak z uzlovacích štafet získali jedno 
stříbro a dva bronzy.

Prodejna Modrohorské Humno 
měla vzácnou návštěvu
(28. 3. 2017)

V úterý 28. března 2017 navštívili místní 
prodejnu Modrohorské Humno majitelé fir-
my STIHL z Německa, přímo pan Hans Pe-
ter Stihl (syn zakladatele firmy) a jeho syn  
Dr. Nikolas Stihl, který v současnosti vede 
celý koncern firmy. Přijeli v doprovodu ře-
ditele STIHL pro Českou republiku pana  
Ing. Karlíka. V prodejně Modrohorské humno se 
s nimi setkal také starosta našeho města pan Jiří 
Otřel, který hostům předal malý dárek z Velkých 
Pavlovic. Majitelé firmy STIHL ocenili vřelé při-
jetí a návštěva se jim velmi líbila.

Meruňkové sady rozkvetly
(3. 4. 2017)

Takřka letní teploty posledního březnového 
týdne stačily k tomu, aby se meruňky, na den 
stejně jako v loňském roce, tedy opět o něco 

dříve, než je obvyklé, zahalily závojem květů. 
Koruny meruněk byly rázem obsypané kvě-
ty a plné včel, které se konečně dočkaly jara  
a první vydatné pastvy. A my se, doufejme, 
můžeme těšit na bohatou úrodu. Za příz-
nivých podmínek budeme za 100 dní sklí-
zet pravý velkopavlovický poklad – voňavé  
a sladké meruňky.

Krojovaní upletli žílu  
rekordmanku
Velikonoční pondělí se neobejde bez tradič-
ní pomlázky, tedy obchůzky dívek a žen a je-
jich vyšupání žilou, to aby neuschly a zůstaly  
po celý svěží, zdravé a veselé. Hoši z  krojova-
né chasy sice nepletou třeba jako v  soused-
ních Němčičkách žílu na oficiální rekord,  
ale i tak ta letošní měřila ve finále úctyhodných 
deset metrů. Je nasnadě, že s takovým náčiním 
něžné pohlaví vyplácet nelze, přesto se stal obří 
symbol pomlázky vítanou a obdivu hodnou 
atrakcí.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

TeLegRAfIcKY

Příprava Božích milostí  
na oslavu Velkopavlovických 
ostatků
(24. 2. 2017)
Předostatkový pátek s datem 24. února 2017 
zasvětily zaměstnankyně Ekocentra Trkmanka 
společně s kuchařinkami z Klubu důchodců vý-
robě typické ostatkové sladkosti, všemi žádané 
a horlivě očekávané pochutině – Božích milostí. 
Tácy křehounkých smažených milostí provoně-
ly celé ekocentrum, jen se sliny sbíhaly…

Kaštany u sokolovny prořídly,  
byly pokáceny
(27. 2. 2017)
Velkopavlovický arborista Vítězslav Pláteník spolu 
se zaměstnanci služeb města využili koncem února 
příhodného předjarního počasí k zahájení kácení 
přestárlých kaštanů u sokolovny. Podle odborného 
dendrologického posudku Ing. Jana Machovce byl 
zdravotní stav kaštanů velmi špatný, a tak muselo 
být pokáceno všech šest stromů u ulice Sokolská  
a dva z ulice Brněnská.

Soutěž ve sběru hliníku
(13. 3. 2017)
Ve čtvrtek 9. března 2017 se konal první sběr 
hliníku ze soutěže pořádané Ekocentrem 
Trkmanka. Všem sběračům děkujeme, sešlo 
se nám 38 kg lehkého hliníku a 34,5 kg těž-
kého hliníku. Ostatní nezoufejte, sbírejte, 
soutěžíme pořád. Další sběr bude ve čtvrtek  
8. června 2017 od 16:00 do 18:00 hodin. Vy-
hodnocení soutěže proběhne 17. června  
na Svatojánské noci, výherci se mohou těšit  
na pěkné ceny. První i druhý sběr se sčítá, sbí-
rejte dále.

Proč sbíráme?
•	Výroba hliníku recyklací spotřebuje až 20× 

méně energie v porovnání s výrobou hliníku  
z přírodní rudy. 

•	Na 1 tunu vyrobeného čistého hliníku připa-
dají dvě tuny odpadu z jeho výroby. 

•	1 tuna hliníku se získá přibližně z 5 tun suro-
vého bauxitu. (Největšími producenty bau-
xitu jsou Austrále, Brazílie, Jamajka, Guinea  
a Čína.)

•	Pro výrobu nového hliníku se vytříděný kov 
přetaví. Tento proces je šetrnější než náročná 
výroba hliníku z bauxitu, a to o celých 95%.

•	Hliník se dá recyklovat téměř donekonečna.

Holoviny na rozhlednu Sluneč-
ná jsou odkorněné a obroušené 
(13. 3. 2017)
Smrkové holoviny určené k výměně dřevěných 
částí rozhledny Slunečná už jsou kompletně 
odkorněné, zbavená lýka a obroušené. Nyní 
jsou uskladněny, čeká je vysoušení a následná 
ochranná impregnace.

Veřejné Wc již v provozu
(21. 3. 2017)
Koncem měsíce března bylo uvedeno do řád-
ného provozu veřejné WC na autobusovém 
nádraží. WC je určeno pro širokou veřejnost 
– občany města, návštěvníky, turisty, cestující 
autobusovou dopravou apod. a je poskytováno 
bezplatně.

Práce s těstem na Boží milosti je velmi 
náročná, proto využily dámy přítomnost 
pana Hicla a zapojily ho do práce!

Uskladněné a očištěné kůly určené k opra-
vě rozhledny Slunečná.

Zahájení kácení nemocných kaštanů  
za sokolovnou.

Majitelé německé firmy STIHL na návštěvě 
velkopavlovické prodejny zemědělské 
techniky Modrohorské humno.

Už i květy meruněk chutnají, prozatím 
včelkám, což pak za pár měsíců, až budou 
obsypány oranžovými plody. Již nyní netr-
pělivě vyhlížíme lahodnou sladkou úrodu.

Žíla, kterou upletli hoši z velkopavlovické 
chasy o Velikonocích roku 2017, měřila 
rovných deset metrů.

plochy přímo nabízelo, a tak již v minulém roce 
bylo se stavebním úřadem o stavbě jednáno. 
Stavba byla povolena, a tak jsme rádi, že se ještě 
před začátkem turistické sezóny podařila i její 
realizace. Během budování bylo rozhodnuto  
i o výměně povrchu před garážemi (navazující 
na zpevněnou plochu) k mostku přes Trkman-
ku. Částečně zpevněná, místy i nezpevněná 
plocha zvyšuje prašnost v ulici, nehledě na to, 
že vyspravení vjezdů ke garážím bylo slíbeno 
při stavbě vodovodního řádu k ŠSV.

na ulici Hlavní byla zahájena 
rekonstrukce chodníku
V roce 2016 obdrželo město Velké Pavlovice 
dotaci na vybudování chodníků v rámci progra-

mu „Mobility“. Vzhledem ke katastrofálnímu 
stavu vodovodních řadů vedoucích v blízkosti 
chodníků, bylo rozhodnuto na podzim minulé-

ho roku o jejich výměně. Zemina ve výkopech 
si „sedla“ a nyní nastává čas pro výstavbu nové 
bezbariérové trasy vedoucí od městského úřa-
du kolem základní školy a ulicí Hlavní, po ulici  
U Zastávky.
S dodavatelskou firmou Stavby RUFA, s. r. o. 
bylo dohodnuto zahájení stavebních prací  
na povelikonoční týden. Stavba bude probíhat 
na etapy. I. etapa bude od ul. U Zastávky smě-
rem k základní škole. Kolem základní školy se 
bude pokračovat pravděpodobně až o prázdni-
nách, v měsíci červenci. Dne 18.4.2017 bylo za-
hájeno rozebírání staré zámkové dlažby, která 
bude použita pro další potřebu města.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Z ČiNNOsti služeb města

Rozebírání zámkové dlažby – chodník  
na ul. Hlavní.

VÍtáNÍ OBČáNků, OBřAd PlNý štĚstÍ, láskY A NĚhY 
co může být krásnějšíHo a kdo může být šťastnější než ten, 
kdo na svýcH rukou Hýčká svoje dítě…
Dar života je ten nejvzácnější a radost a štěstí, 
které do rodiny přichází s narozením malého 
človíčka, je sotva popsatelné.
Tento starý zvyk popisují i bratři Mrštíkové  
ve svém díle „Rok na vsi“. Když se narodilo 
děťátko, přišel ho představený obce přivítat 
a svůj projev končil slovy: „...vyrůstej do síly, 
vyrůstej do krásy, vyrůstej k radosti obce.“
V loňském roce se ve Velkých Pavlovicích na-
rodilo 37 dětí – 20 chlapců a 17 děvčat.
Obřad, při němž jsou narozené děti vítány do 
života, probíhá na Radnici ve Velkých Pavlovi-
cích již drahnou řádku let.
Je velmi potěšující, že zájem rodin o tento malý 
slavnostní akt neupadá ani v dnešní hektické 
době a že se tak pravidelně můžeme setkávat 
s  našimi novopečenými rodiči a pokochat se 
pohledem na jejich krásná roztomilá mimin-
ka. Poslední slavnostní vítání se v našem měs-
tě uskutečnilo v sobotu dne 25. února 2017.

dagmar Švástová
Vítání občánků – jednoznačně nejmilejší a nejvoňavější obřad, který mohou naši občané zažít 
na městské radnici.
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V sobotu 25. února 2017 se již potřetí usku-
tečnil znovu obnovený ostatkový průvod. 
Svolení k průvodu dal kolem druhé hodiny 
odpolední pan starosta, který nás přivítal 
na nádvoří ekocentra také v krásném a ne-
tradičním kostýmu.

Není jednoduché tuto akci popsat, je to jako 
organizovat hody v zimě. Tradice, kroje, mas-
ky, zpěvy tance, občerstvení…
V letošním roce jsme s průvodem zavítali již  
k pěti našim hospodářům. Těmto děkujeme  
za přivítání a pohoštění – vinařstvím Krejči-
říkovi, Mikulicovi, Buchtovi, V&M Zborov-
ským a Lacinovi. Ostatním místním vinařům 
děkujeme za příspěvek formou vynikajícího 
vína. Poděkováním bylo zazpívání, zatančení 
tance „Pod šable“ a nezapomnělo se ani na 
tradiční tanec s medvědem.

Po ukončení průvodu do sokolovny nás čeka-
la velká smršť tradičního folklóru. Jako první 
vystoupily děti z nově vzniklého Dětského 
folklórního krúžku s ostatkovým pásmem. 
Představily nejenom svůj um, ale také nové 
kroje, které se šijí jako rekonstrukce velkopav-

lovického starého kroje. 
Tímto děkujeme všem 
šikovným lektorkám  
a maminkám, které se 
aktivně do výroby dět-
ských kroječků přede-
vším po nocích zapojily.
Hanáckoslovácký kr-
úžek všechny rozezpíval 
a pak všechny překva-
pil pásmem tradičních 
fašankových zpěvů  
a tanců. Že bylo jejich vy-
stoupení úspěšné potvr-
dil potlesk, který účin-
kující donutil vrátit se 
zpět, a ještě část pásma 
znovu zopakovat. To vše  
pod vedením Zuzany 
Martinkové a Jana Meli-
chara, kteří jsou jedněmi 
z aktivních podporovate-
lů obnovy velkopavlovic-
kých tradic.
Soubor Jarabinky z míst-
ního Klubu důchodců se 
plně zapojil do podpo-
ry našich tradic, svým 
vystoupením podpořil 
mladší ročníky a ukázal, 
že na poli folklóru nehra-
je věk žádnou roli.
Presúzní sbor na naší 
akci nemohl chybět  
a svými písněmi doplnil 
ostatkové pásmo.
Netradičně, a přitom tra-
diční venkovské tance, 
nám rejem čarodějnic 
předvedli naši Přátelé country. Celým odpo-
lednem až do večera se kolem nás linuly tóny 
cimbálové muziky Neoveská z Moravské Nové 
Vsi, večer si přišli na své milovníci dechové 
hudby Bílovčanka.
Poděkování patří všem, kteří v Sokolovně 
zajišťovali, že nikdo neměl žízeň ani hlad,  
že si každý mohl si vybrat z různých zabijač-
kových pochutin, dát si kafíčko s  tradiční 
křehkou Boží milostí, nebo si připít dobrým 
velkopavlovickým vínem či pivem.
Na své si přišli také naši nejmenší. V horním 
patře sokolovny pro ně byly připraveny různé 
dílničky – výroba masopustních masek, ma-
lování kamínků, zdobení perníčků. A protože 
to byly ostatky – svátek masek, nechybělo ani 
malování na obličej.

Děkujeme všem, kteří fandí obnovování  
a udržování našich Velkopavlovických tra-
dic, podporují nás nejenom svou účastí  
na našich akcích. Děkujeme všem spoluorga-
nizátorům, vedoucím krúžků, sborů a soubo-
rů, Klubu důchodců.
„Ostatky držíme, nic se nevadíme, pospolu: 
proč bychom se hádali, když jsme se tak shleda-
li poznovu? V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se 
našli pospolu: dříve než se rozejdem, ještě sobě 
připijem poznovu!“
Již nyní se můžete těšit na další, čtvrtý ročník  
v sobotu 10. února 2018.

Za Velkopavlovické tradice  
Bc. Zita dvořáková MSc,  

ředitelka ekocentra Velké Pavlovice

A výsledek? Kaleidoskop pro oko a masáž pro 
bránici. Nevěříte? Tak se podívejte! Spousty dal-
ších fotografií najdete na www.velke-pavlovice.cz 
v aktualitě ze dne 6. 3. 2017.

Karolína Bártová

Kdo by neznal Šibřinky – každoročně největší 
pařbu plesové sezóny! Před každým bálem se 
v naprosto každé domácnosti s hlavou vra-
ženou do otevřené skříně úzkostlivě řeší, co  
na sebe, aby především dámy neoblékly stejný 
kousek, jaký měly na sobě loni. No to by bylo 
kardinální a společensky neodpustitelné faux 
pas! A vlastně naprosto stejná otázka se řeší 
i před Šibřinkami, tedy maškarním bálem.  
I když na trošku jiné rovině…
V tomto případě se řeší nápad, originalita, 
něco, co tu ještě nebylo, ale hlavně, aby nás 
nikdo nepoznal. Vsadit na klasiku? Na pohád-
ky, zvířecí říši, nebo na aktuální témata, kte-
rá dnes a denně cloumají veřejným míněním  
a propírají se v médiích? Nejlépe vše, od kaž-
dého ranku trošku! To je pak podívaná o prů-
vodu nejrozmanitější a nejzábavnější!
Přesně taková, jaká se udála o sobotním veče-
ru a noci dne 4. března 2017, kdy se ve velko-
pavlovické sokolovně uskutečnily tradiční Ši-

V neděli 19. března 2017 odpoledne patřila velko-
pavlovická sokolovna výhradně dětem, pohád-
kám, zvířátkům, světu fantazie, avšak především 
– maskám! Místní dobrovolní hasiči zde pro děti 
pořádali maškarní odpoledne plné her.

Třetí únorovou sobotu roku 2017 se konal již tra-
diční Společenský ples Modrých Hor, který pořá-
dal Dobrovolný svazek obcí Modré Hory. 
Tento ples je považován za mimořádnou spo-
lečenskou událost a mnohými návštěvníky je 
označován jako vrchol společenské sezóny.  
V krásně vyzdobeném sále velkopavlovické so-
kolovny hostům k tanci i poslechu hrál Salonní 
orchestr Brno.
Za DSO Modré Hory zahájili XI. ročník spole-
čenského plesu starosta města Velké Pavlovice 
Jiří Otřel a starosta obce Vrbice František Polá-
šek. Společně přivítali návštěvníky plesu a všem 

břinky pořádané místní organizací TJ Slavoj.
Netřeba dalších slov, už samotné přiložené 
fotografie jsou jasným dokladem, že nálada 
byla veselá, masky skvělé, nápady neotřelé  
a originální, fantazie povolila uzdu a vydala se  
na špacír…

Z nAŠIcH AKcÍ

VelkOPAVlOVické OstAtkY již potřetí

šiBřiNkY OPĚt NeZklAmAlY, masky předčily veškerá očekávání!

dĚti tO NA mAškARNÍm OdPOledNi pořádně roztočily

ÚNOROVé PlesáNÍ modrýcH Hor

Velkopavlovické ostatky – to je skvělá 
zábava v ulicích města...

Velkopavlovické ostatky – jsou příjemnou 
kratochvílí pro dospělé…

Díky Šibřinkám se můžete rázem vrátit 
o tisíce dlouhých let zpět a vychutnat si 
svobodu pravěku…

Velkopavlovické ostatky – jsou zkrátka a dobře úplně pro všechny, 
pro celou rodinu! A můžete se jich zúčastnit dokonce i inkognito, 
v masce!

Velkopavlovické ostatky – jsou nezapomenutelným zážitkem  
pro děti…

…anebo se naopak dostat za mříže 
současného kriminálu. Kéž by byl všude tak 
atraktivní a fešný dozor!

Takový tanec, to je pořádný tělocvik.  
Po náročné rozcvičce vyhladoví i spanilým 
princeznám!

Salónní orchestr zval do víru tance na modře 
oděný taneční parket. Málokdo odolal.

popřáli pěknou zábavu. Celým večerem pak bra-
vurně provázela moderátorka Petra Eliášová, 
známá především z vln Českého rozhlasu Brno.
V průběhu večera měli návštěvníci možnost 
shlédnout vystoupení tanečního studia Morava 
Mikulov. Vedle hudby a tanečního vystoupení 
bylo připraveno občerstvení, ochutnávka mod-
rohorských vín a chybět nemohla bohatá a hod-
notná tombola.
Stejně jako předchozí ročníky i ten letošní se vel-
mi vydařil, a tak nezbývá než poděkovat všem, 
kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli.

eva Bauerová, dis., dSO Modré Hory

Hrát si děti mohly samostatně 
i s kamarády a občas se připo-
jili i rodiče. Každé dítko si na-
konec domů odneslo i výhru  
z bohaté tomboly nebo slad-
kosti za splnění hry.
Jako zpestření se předvedli 
dva hasiči v protichemických 
oblecích, kteří dětem připo-
mínali spíše dnes dětmi tolik 
oblíbené mimoně.
Akci podpořili: Město Velké 
Pavlovice, Mikro Trading, a. s. 

Podivín, Hospodářské potřeby Stanislav Crhák, 
Hantály,a. s., Potraviny Ištvánek, Vinařské potře-
by Bureš, Kadeřnictví Nippertová. Děkujeme!

Za SdH Velké Pavlovice Petr Hasil

Dětská maškarní merenda, to je vždy odpoledne plné her, tance, 
radosti a smíchu.
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První jarní květiny se pyšní svými barevnými 
květy a vyhlížejí první teplé sluneční paprsky. 
Jaro je důkazem, že se příroda probouzí na-
příč vším živým, člověka nevyjímaje. A tak se 
začínáme usmívat na vše kolem nás, těší nás 
takové maličkosti jako rozkvetlé kočičky, na-
pučené větvičky stromů, radostné štěbetání 
ptáků a trocha toho slunečného pohlazení. 
Vylézáme z teplých domovů a začínáme pře-
mýšlet o tom, co uděláme na zahrádce, kam 
vyrazíme do přírody.
O sobotním odpoledni 8. dubna se na pěší túru 
krajinou vinohradů vydali a symbolickým klí-

Dovolujeme si požádat občany o spolupráci 
– poskytnutí historických fotografií zachy-
cujících život našich předků – práce na poli, 
vinici, ve sklepě, stodole, rodinné fotografie 
– křtiny, svatby, pohřby, místní slavnosti – 
ostatky, hody, biřmování, primice atd., coko-
liv staršího, na co přijdete.

Koncem března nám dorazila zpráva  
od vedoucího Dětského domova ve Štítech, 
pana Martina Pruška, ve kterém posílá in-
formace o hospodaření s penězi od dárců  
z Velkých Pavlovic.
Za příspěvky vybrané při Adventním be-
nefičním koncertu byla pořízena nová se-
dací souprava pro druhou rodinku (v do-
mově jsou celkem tři rodinky po 8 dětech).  
Část peněz byla investována do vzdělávacích 
odborných publikací a zbylá částka bude po-
užita na letní výlety a dárečky dětem.
Jménem Dětského domova, Dámského 
klubu, Ekocentra Trkmanka i jménem 
svým Vám za dary i přízeň věnované těm- 
to dětem děkuji.

Zuzana Pecháčková

Jedinečnost okamžiku zachytila ve svých pra-
cích fotografka Marie Holásková, pedagog 
Gymnázia Velké Pavlovice, která připravila 
svou autorskou výstavu ve výstavním sále vel-
kopavlovické radnice.
Výstava, kterou organizovala městská 
knihovna pod záštitou města, byla zaháje-
na slavnostní vernisáží v pátek 10. března 
2017, zahájení patřilo místostarostovi Petru  
Hasilovi.
Celou autorskou výstavu fotografií Ing. Holás-
kové jsme do Velkých Pavlovic převzali z naší 
spřátelené kulturní organizace, Záhorského 
osvětového střediska v Senici, kde se usku-
tečnila loni v listopadu. Jako je pro nás kaž-
doročně březen Měsícem čtenářů, tak je pro 
slovenské kolegy vždy listopad Měsícem fo-
tografie. Účastníci vernisáže tehdy s dojetím 
přivítali úvodní slovo, jaké nemůže připravit  

Vzhledem k tomu, že v našem městě není týd-
ne, ve kterém by se nekonala nějaká kulturní  
či společenská akce pro veřejnost, je třeba peč-
livě a dlouho dopředu plánovat i aktivity, které 
všem občanům nabídne městská knihovna.  
V únoru proto byly akce zaměřeny především  
na spolupráci se školní družinou při ZŠ Velké 
Pavlovice. Veřejnosti pak nabídla knihovni-
ce pondělní podvečer věnovaný Antistresové 
relaxaci. Pracovní čas byl věnován také no-
vým knihám, kterých do fondu přibylo na jaře  

čem tak otevřeli cestu do přírody i účastníci 
„Jarní šlapky 2017“.
První zastávkou putování, jež otevřelo letoš-
ní turistickou sezónu ve městě, byla rozhled-
na Slunečná. Krásné výhledy do kraje bývají 
potěchou pro duši v  každém ročním období, 
zvláště pak na jaře, kdy se příroda probouzí. 
Jedním z  nich bylo i druhé zastavení – vy-
hlídka na Poštorech, tam se na ohni opékaly 
špekáčky a ochutnávalo se víno. Cesta nás 
zavedla ještě dále, do zahrad Vinařského pen-
zionu André. V rozáriu, které krášlí pozadí 
penzionu a kopec Poštor, je vysazeno více  
než 600 keřů růží v 50 odrůdách. Rozárium 
bylo otevřeno v červnu roku 2016 a je jedním 
z největších na Moravě. Až rozkvetou a zavoní 
růže, stane se toto místo kouzelným a my se 
tam rádi vrátíme…
Na čerstvém vzduchu lépe tráví i lépe chut-
ná, říkávaly to už naše babičky. Kdo dorazil  
až do cíle, k  rybářské klubovně na břehu 
rybníka, pochutnal si tak na dobrém guláši  
a osvěžujícím pivku.
Pohybem na čerstvém vzduchu – s partnerem, 
rodinou, kamarády – na koloběžce, kole nebo 
jen pěšky, s  dětskými kočárky a skotačícími 
dětmi, v  doprovodu psů, těšících se z  volné-
ho pobíhání, si skupina lidí, kteří mají blízko 
k  přírodě, užila krásné odpoledne. Přispěla 
tomu i ochutnávka vín rodících se v rodinném 

Dále uvítáme zapůjčení starého nářadí, pů-
vodní součásti krojů, dobové nádobí apod. 
Všechny originály budou nepoškozené vráce-
ny zpět majitelům.
Přivítáme i dobrovolníky, kteří mají zájem za-
pátrat v hlubší historii života u nás a připravit 
s námi pěknou a poučnou výstavu.

a přednést žádný z profesionálních organi-
zátorů. Takové úvodní slovo je možno slyšet 
jenom od někoho z autorčiných nejbližších. 
Proto také v Pavlovicích patřilo úvodní slovo 
slečně Majce Holáskové.
Opravdu působivý kulturní program připravil 
pro vernisáž pedagog ZUŠ Velké Pavlovice, 
MgA. Zbyněk Bílek, který vedl a doprovázel 
flétnový sextet, tvořený žákyněmi a žáky umě-
lecké školy. Své pedagogy i své žáky kromě ro-
dičů přišli na vernisáž podpořit také ředitelka 
ZUŠ, Milena Karberová, a ředitel gymnázia, 
dr. Vlastimil Kropáč.
Pokud jste autorskou výstavu fotografií  
Ing. Marie Holáskové ve Velkých Pavlovicích 
nestihli, nezoufejte. V  první polovině měsíce 
dubna ji můžete navštívit v muzeu Kobylí.

Mgr. dana Růžičková, knihovnice

z různých zdrojů téměř 100.
Zato v březnu se s aktivitami knihovny „dveře 
netrhly“. První březnový pátek jsme byli v Měst-
ském divadle Brno, o týden později se konala  
na radnici vernisáž autorské výstavy fotografií 
Marie Holáskové, obohacená o kouzelné vystou-
pení flétnového souboru ze ZUŠ Velké Pavlo-
vice, vedeného MgA. Bílkem. Další týden jsme 
přivítali na besedě spisovatelku Věru Fojtovou. 
Konec měsíce patřil již po osmé Noci s Anderse-
nem, letos ve znamení komiksu Čtyřlístek. Pro 
děti byla na březen vypsána soutěž v řešení skrý-
vačky, ačkoliv moc dětí jsme zrovna pro tento  
úkol nezískali.
Akce, plánované na příští dva měsíce jsou také 
určeny převážně dětem. Na pátek 26. května 
připravujeme Hravé odpoledne ke Dni dětí. 
Pasování prvňáčků na čtenáře se bude konat 
ve spolupráci se ZŠ v úterý 30. května dopole-
dne. Významnou akcí pak bude mezinárodní 
workshop amatérských fotografů s názvem „Ar-
chitektura měst a památek“, který se pod vede-
ním profesionálního lektora bude konat v sobotu 
3. června a je otevřen i zájemcům z řad občanů.

Mgr. dana Růžičková, knihovnice

vinařství Víno Zborovský a počasí, které 
se během odpoledne umoudřilo a nakonec  
i to sluníčko na obloze vykouklo, aby se usmá-
lo na svět.
Akce se konala pod záštitou Velkopavlovic-
kého okrašlovacího spolku, s podporou a po-
mocí Lubomíra a Dariny Zborovských, Šlech-
titelské stanice vinařské a. s. Velké Pavlovice 
a Klubu sportovního rybářství, za což všem 
patří poděkování všech zúčastněných.

Za Velkopavlovický okrašlovací spolek 
dagmar Švástová

Předem všem děkujeme za záslužnou spolu- 
práci!

POcÍtili jsme kOUZlO jARA  
v kraji vína a meruněk...

VelkOPAVlOVické tRAdice  
výzva „skrz naše kořeny až na tvrz“

ZPRáViČkA Z dĚtskéhO dOmOVA ve štítecH

„jediNeČNOst OkAmžikU“  
těšila návštěvníky téměř celý březen

Jarní šlapka je především o pohybu. Někdo 
si šlápne jen tak pěšky, někdo do pedálů, 
všichni pospolu, v dobré náladě, v přírodě 
a na čerstvém svěžím jarním vzdoušku.

Když je výdej, musí být i příjem. Vlastno-
ručně opečené špekáčky přijdou každému 
vhod, ať je vám pět nebo padesát!

Nocování mezi knihovnickými regály je  
pro děti ohromným zážitkem a radostí!

Děti z dětského domova ve Štítech měly z dárků ohromnou radost. Nejvíce se zaujaly knížky, 
nedokázaly se od nich odtrhnout.

K velkopavlovické Noci s Andersenem 
nerozlučně patří vynášení Moreny,  
jaro se blíží…

„Jedinečnost okamžiku“ autorské výstavy 
stejnojmenného názvu fotografky Mgr. 
Marie Holáskové podtrhlo strhující vystou-
pení žákovského flétnového sexteta. 

KuLTuRA

mĚstská kNihOVNA má v kultuře své místo

Kontakt a bližší informace: Zita Dvořáko-
vá, Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice 
tel.: 519 325 313, e-mail: vedouci@ekocent-
rum-trkmanka.com
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Z fARnOSTI Z VInnÉHO SKLÍPKu

Pondělní ráno s datem 10. dubna 2017 bylo jed-
ním z nejkrásnějších dnů pro nás, velkopavlo-
vické. Nedočkavě jsme očekávali, na jaké cifře 
se s úderem půlnoci zastaví počitadlo SMSko-

Desátá hodina dopolední soboty s  datem  
4. března 2017 otevřela dveře jubilejní  
55. Výstavy vín pořádané Českým zahrádkář-
ským svazem Velké Pavlovice. 
Uskutečnila se v reprezentativních prostorách Vi-
nařství Baloun, které se při podobných akcích již 
v minulosti osvědčily a návštěvníkům z řad široké 
veřejnosti i samotným vystavovatelům a organizá-
torům se více než zamlouvají.
Celý den se nesl na vlně dobré nálady, příjem-
né atmosféry, ale hlavně a především v duchu 
nekonečných ochutnávek těch nejlepších vín, 
v mnoha případech nejen z velkopavlovických 
vinných sklípků. K  letošní výstavě, alias u nás 
běžněji nazývanému tradičnímu jarnímu koš-
tu, se sešlo celkem 465 vzorků, z nichž bylo  
303 hodnoceno a 162 byla výstavní vína. Body 
byly udělovány ve třech základních kategoriích – 
bílá, červená a růžová vína.

Díky velkému nasazení prošla nepřehlédnu-
telnou proměnou nejen samotná budova fary,  
ale také přilehlý farní dvůr. Od března jsme inten-
zivně pracovali na poslední etapě zateplení fary  
a konečně má i novou fasádu. Již po výměně 
oken a snížení stropů byly přes letošní zimu znát  
60% úspory na vytápění a čekáme ještě větší ko-
nečný efekt. Tuto část oprav hradím společně  
s kostelními dary a dotací na snížení energetic-
ké náročnosti budov, ale zaslouží si poděkování 
všichni pomocníci, kuchařky a uklízečky.
Za farou z příspěvku Nadace ČEZ v programu 

Vinařská soutěž s komisí složenou výhradně 
ze samých degustátorek má za sebou již třetí 
ročník. V sobotu 11. března 2017 se v sokolov-
ně ve Velkých Pavlovicích sešly nad 248 vzorky 
vín a zvolily šampionem soutěže opět červené 
víno, tentokrát Cabernet Sauvignon Barrique 
z vinařství Štěpán Maňák ze Žádovic.
Meditrina dostala svůj název podle římské bo-
hyně zdraví a vína a její organizátorky si vzaly 
za cíl spojit ženy vinařského oboru, aby předsta-
vily svou práci a vytvořily příležitost profesního 
setkávání. Soutěž opět podpořilo město Velké 
Pavlovice, Vinařský fond a hlavním sponzorem 
se stala firma LIPERA Velké Bílovice.
Mezi přihlášenými 248 vzorky byla vína z Mo-
ravy, Čech, Slovenska i Rakouska. K bodování 
zasedlo do pěti komisí 25 degustátorek, jejichž 
odbornou garantkou se stala Ing. Šárka Nádvor-

Velikonoce jsou jednoznačně nejvýznamnějším 
svátkem křesťanského kalendáře oslavujícím 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, kdy na Zelený 
čtvrtek umlkají všechny kostelní zvony, aby se 
znovu rozezněly až na Bílou sobotu. Říká se,  
že „odletěly do Říma“.
Namísto zvonů zaznívají i u nás dřevěné klapač-
ky a řehtačky. Hlas zvonů nahrazují řehtačky, 
různých tvarů a velikostí. Jedno mají společné, 
rozhodně je nepřeslechnete!
Každoročně se také v našem městě sejde počet-
ná skupinka mladých nadšených farníků, která 
poctivě a radostně odhrká zvonění, čímž nejen-
že opráší prastarou tradici, ale v některých z nás 
třeba i oživí vzpomínky na krásná dětská léta…

Kněz Marek Slatinský

vého hlasování již 10. ročníku soutěže O nejlé-
pe opravenou památku Jihomoravského kraje 
2016 v kategorii Velké stavby.
Poslední dny se totiž jednalo o boj tzv. „o prsa“. 
Na paty nám velmi výrazně šlapalo hospodář-
ské křídlo usedlosti č. p. 12 v Kučerově, které 
nakonec skončilo na druhém místě s počtem 
2.328 hlasů.
Náš novou fasádou zářící přenádherný barokní 
kostel Nanebevzetí Panny Marie obsadil prv-
ní příčku, korunovanou zaslouženým zlatem  
v podobě nemalé finanční výhry. Díky vašemu 
aktivnímu přístupu, nekonečné propagaci,  
ale především horlivému hlasování prostřed-
ním SMS získal neuvěřitelných 2.691 hlasů  
a zvítězil, čímž si vybojoval nejhodnotněj-

Přehled vítězů jednotlivých kategorií:
Vítěz bílých vín – MÜLLER THURGAU, ročník 
2016 * Zdeněk Hulcký, Moravany
Vítěz růžových vín – ABERNET SAUVIGNON 
ROSÉ, ročník 2016 * Vinařství Kachyňa, Velké 
Bílovice
Vítěz červených vín – RULANDSKÉ MODRÉ, 
ročník 2015 * Miroslav Mikulica, Velké Pavlo-
vice
Je velmi potěšující, že právě v kategorii červe-
ných vín, kterými jsou Velké Pavlovice proslulé 
a po právu se díky vyšlechtění mnoha novodo-
bých červených odrůd na půdě ŠSV, a. s. naše 
město pyšní přívlastkem „kolébka červených 
vín“, zvítězilo místní vinařství. Tím přidalo  
na prestiži nejen vlastní vinařské firmě, ale také 
celému městu, které takto vynikajícím způsobem 
propaguje a posiluje jeho věhlas. Vinařství Miku-
lica tak patří obrovská gratulace a upřímné podě-
kování.
Výstava vín ČZS se stala součástí celoročních 
oslav, kterými si Velké Pavlovice připomína-
jí 50 let od povýšení na město. V rámci tohoto 
významného kulatého výročí byl k předává-
ní cen a diplomů oceněných vinařství přizván 
vzácný host, Ing. Jan Hajda – senátor Senátu 
parlamentu České republiky za volební obvod 
Břeclav. Ceny předal úspěšným vinařům spo-
lu s panem Jiřím Otřelem – starostou města  
Velké Pavlovice.
Český zahrádkářský svaz Velké Pavlovice touto 

Oranžové hřiště vznikla hrací plocha, která na-
bízí ideální podmínky pro trávení volného času.  
Na uzavřeném prostoru se nachází dětský ko-
lotoč, mládežnická lezecká stěna, rodinná sklu-
zavka, masážní stroj pro seniory a bezbariérová 
trampolína. 
Vítáni zde budou všichni mezi 8:00 a 20:00 
hodinou (v době letního času); jenom upozor-
ňuji americky smýšlející rodiče, že zodpovídají  
za chování nezletilých dětí, aby nevznikaly škody, 
a že podle výrobců certifikovaných prvků hra-
jící si děti mladší šesti let vyžadují trvalý dohled. 

níková. Šampiona soutěže vybrala komise před-
sedkyň z pěti nejvíce bodovaných vín z jednotli-
vých komisí, a to Cabernet Sauvignon Barrique 
2015, výběr z hroznů ze Žádovic, z vinařství 
Štěpán Maňák, který se letos zúčastnil Meditriny 
poprvé, stejně jako loňský šampion André Stará 
réva ze Šlechtitelské stanice Velké Pavlovice.
V letošním ročníku vína soutěžila i o nová dvě 
ocenění, a to o nejlepší víno ženy enoložky a nej-
výše ohodnocenou červenou Frankovku, která 
získala cenu viceprezidentky Svazu vinařů České 
republiky.

Výsledky Meditriny 2017
Šampion soutěže a vítěz kategorie Červená ti-
chá vína suchá a polosuchá – Štěpán Maňák, 
Cabernet Sauvignon Barrique 2015, výběr z 
hroznů s počtem 88,00 bodů

ší cenu a to 150.000 Kč. Vlastníku památky 
bude tato částka předána v měsíci květnu 2017  
v rámci slavnostního vyhlášení na půdě orga-
nizátora soutěže, tedy na Krajském úřadě Jiho-
moravského kraje v Brně.
Jsme velmi šťastní, že se nám podařilo vyhrát  
a dotáhnout nepřehlédnutelnou opravu našeho 
kostela do natolik úžasného konce, o kterém se 
nám ani nesnilo. Vítězství v takové soutěži za-
ručuje našemu kostelu i městu ohromné zvidi-
telnění a propagaci, které si určitě zaslouží. 

Ještě jednou všem, kteří neváhali, poslali ze své-
ho mobilního telefonu SMSku a zahlasovali velmi 
děkujeme! Radujte se s námi!

Karolína Bártová

cestou děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způso-
bem podíleli na organizaci a zdárném průběhu 
akce. V neposlední řadě zdejší cimbálové mu-
zice Lašár za úžasný hudební doprovod, kte-
rým naprosto brilantním způsobem umocnila 
specifickou atmosféru tradiční vinařské akce  
a mnohé z degustujících zlákala ke zpěvu, mnoh-
dy i tanci.

Karolína Bártová

Za pomoc s  dopravou a instalací děkuji mnoha 
brigádníkům, protože jsme se snažili co nejvíce 
snížit výdaje.
V tuto chvíli se fara dostala do dlouho oče-
kávaného stavu, který umožní její využívání  
pro výukovou činnost v interiéru a odpočinko-
vou část v exteriéru. (A mně zůstane více času  
a sil pro duchovní aktivity.) Jelikož přísloví “prá-
ce jako na kostele” nevzniklo pro nic za nic, zů-
stává ještě řada drobností k dotažení v technické  
i zahradnické oblasti, a proto stále přivítám každou  
ochotnou ruku.

Vítěz kategorie Bílá tichá vína suchá a polosu-
chá – Ing. Miroslav Volařík, Ryzlink vlašský 
2015, pozdní sběr s počtem 90,20 bodů
Vítěz kategorie Rosé a klarety suché a polo-
suché – ZD Němčičky, Frankovka – Blanc de 

kOstel NANeBeVZetÍ PANNY mARie Ve Velkých PAVlOVicÍch 
je nejlépe opravenou památkou jmk za rok 2016

letOšNÍ VýstAVA VÍN ČZs OslAVilA PůlkUlAté jUBilem, 
konala se už po pětapadesáté

VZPOmÍNkA NA VelikONOce 
aneb na velký pátek zněly místo zvonů Hrkačky

Velkopavlovický kostel je nejlépe oprave-
nou památkou na jižní Moravě.

O vína 55. jubilejní Výstavy vín ČZS byl vel-
ký zájem, značka „Velké Pavlovice“ táhne.

Jak vidno ze spokojených úsměvů, byli 
účastníci letošního koštu nadmíru spokoje-
ni. Nejen oceněné vzorky zachutnaly  
a oslovily.

Velikonoční hrkání….

VelkOPAVlOVická fARA v novém kabátě

meditRiNA ZůstAlA s šAmPiONem u červenéHo vína

Meditrina patří krásným ženám…

Kněz Marek Slatinský



VelkopaVloVický zpraVodajVelkopaVloVický zpraVodaj

14 15

2

2017

2

2017

ranče stěhovavé či Potemník brazilský na jeho 
oříškové poslední cestě nabízel stánek hmy-
zích specialit u Vinařství Herzánovi. Nejvděč-
nějšími dobrotami byly však domácí poma-
zánky, guláše a grilované dobrůtky.
Během sobotního odpoledne akci prováze-
la „muzika bratrů Peňázových“ ve Vinař-
ství Helena, „Cimbálová muzika Jánošíček“  
ve Vinařství P & R Stávkovi, „Cimbálová mu-
zika Primáš“ ve Vinařství Novák a „folklórní 
soubor volného vystoupení“ ve Vinařství Bu-
kovský, a byla tak možnost strávit příjemný 
den s dobrou muzikou.
Celý den se nesl ve výborné náladě. Svědčily  
o tom spokojené úsměvy ve tvářích návštěvníků 
a pohoda, ale také loučení s četnými dotazy, kdy 
je příští nejbližší termín obdobné akce.
Z Velkých Pavlovic se do akce zapojila tato vinař-
ství - Vinium a. s., Vinařství V & M Zborovský 
v.o.s., Vinařství Buchtovi, Vinařství Reichman 
& Reichman, Vinařství Halm s. r. o., Vinařství 
Lacina, Rodinné vinařství Suský, Vinařství 
Helena, Vinařství Mikulica, Víno Zborovský 
Lubomír, Vinařství Michna a CH. C. ANDRÉ 
Šlechtitelská stanice vinařská a. s..

Ing. Přemysl Pálka

Ve dnech 25. - 26. března 2017 odstartova-
la turistickou sezónu našeho mikroregionu 
akce s názvem Otevřené sklepy Modrých 
Hor, a to v pěti obcích - Bořetice, Kobylí, 
Němčičky, Velké Pavlovice a Vrbice. Pořa-
datelem dvoudenní akce byl Dobrovolný 
svazek obcí Modré Hory. 
Mezi obcemi návštěvníky přepravovaly au-
tobusy firmy BORS, a. s.. V  Bořeticích bylo 
možné navštívit čtyři sklepy, v  Kobylí sedm, 
Němčičky otevřely pět sklepů, Velké Pavlovice 
dvanáct do tuctu a Vrbice půl tuctu. Celkem se 
tedy koštovalo ve čtyřiatřiceti sklepích.
Ty se veřejnosti otevřely úderem desáté hodiny 
dopolední, kdy se ve velkopavlovické sokolov-
ně začalo s prodejem vstupenek a vydáváním 
"startovacích balíčků". Každý platící návštěv-
ník dostal nejen vstupenku v podobě ID pás-
ku, ale také průvodce celou akcí s vinným 
lístkem, orientační mapkou, jízdním řádem, 
s kupóny na odběr vína u zapojených vinařů 
v hodnotě 200,- Kč, samozřejmě skleničku, 
kapsičku a nezbytnou propisku k případným 
poznámkám. Nechyběly informace o jednot-
livých vinařstvích, i to, kde bude co dobrého  
na zub. V ceně byla také autobusová doprava 
po zapojených obcích.

Návštěvníci si při této příležitosti nenechali 
ujít nabízené gurmánské speciality – např. 
věhlasné dobroty v Kobylí "U tetiček" - v míst-
ním muzeu mohli ochutnat přesňáky, šumaj-
str, různé druhy buchet a belešů a také polévky 
dle prastarých receptů místních babiček.
Neobvyklé pochutiny jako Cvrček stepní, Sa-

noir 2016, moravské zemské víno s počtem 
89,00 bodů
Vítěz kategorie Tichá vína polosladká – Víno 
Marcinčák, Pálava 2015, výběr z hroznů s po-
čtem bodů 87,40 bodů
Vítěz kategorie Tichá vína sladká – Víno Mar-
cinčák, Frankovka 2012, slámové víno s po-
čtem 85,60 bodů
Nejlepší kolekce – Ing. Miroslav Volařík, Mi-
kulov
Nejlepší víno ženy enoložky – Vinařství Vál-
ka – enoložka Milada Válková, Bc, Ryzlink 
rýnský 2015, výběr z hroznů s počtem 87,20 
bodů a VÍNO BLATEL, a. s. – enoložka Ing. 
Iva Šantavá, Muškát moravský 2015, pozdní 
sběr s počtem 87,20 bodů
Nejlepší zahraniční víno – Weinhof Gindl, 
Welschriesling 2016, Qualitätswein s počtem 
88,00 bodů
Nejvýše hodnocená červená Frankovka – Po-
hár viceprezidentky SV ČR – VINAŘSTVÍ 
POD HRADEM  s. r. o., Frankovka 2015, 
pozdní sběr s počtem 87,00 bodů
Nejvýše ohodnocené víno VOC – Vinařství 
Stávek Pavel a Radim, Svatovavřinecké 2015, 
VOC Modré hory s počtem 85,20 bodů
Večerní slavnostní vyhlášení
Slavnostní vyhlášení opět doprovázel program 
s ukázkou tanců absolventů kurzu taneční školy 
manželů Novosádových a taneční skupiny Just 
Machines, která společně s kapelou Junior band 

a všemi soutěžními víny skvěle rozproudila zába-
vu hostů. Soutěž podpořila nadaci Orin Panacea 
Ivany Christové.
O soutěži Meditrina
Soutěž Meditrina je mezinárodní soutěž vín, 
hodnocených pouze degustátorkami. Soutěž je 
otevřená všem vinařstvím, podmínkou účasti 
je zaslání přihlášky, poplatek 200 Kč a 3 lahve  
od vzorku. Počet vzorků je limitován na 250 cel-
kem, další limit je pro vinařství – maximální po-

čet je 8 vzorků od jednoho výrobce. Akce spojuje 
oborové setkávání s programem pro veřejnost. 
Cílem je přispět k popularitě vinařského a vino-
hradnického oboru. 
Meditrina 2017 v číslech
Počet přihlášených vzorků – 248 
Počet přihlášených vinařství – 47 
Počet udělených medailí zlatých – 39 
Počet udělených medailí stříbrných – 45

Pavla Škrabalová

Obdivuhodnou dávkou prozíravosti se projevili 
naši hasiči. Jako by tušili, že počasí nebude hrát 
v  úklidovou sobotu zrovna „košer“ hru, vypra-
vili se do terénu už v předstihu, a to do míst jim 
pravidelně přidělovaným. Tedy do okolí silnice 
vedoucí z Velkých Pavlovic směrem na Němčič-
ky. Zdejší příkopy vydaly takové poklady, nad 
kterými i otrlé a každoročním úklidem zocelené 
hasičské duše tiše žasly. Lidé jsou schopni od-
hodit z  okna či nepochopitelně, ačkoliv máme 
sběrný dvůr pomalu v  každé obci, vyvézt věci 
neskutečné. 
Všem, kteří se k jarnímu úklidu připojili anebo se 
ještě v náhradním termínu míní připojit, velmi dě-
kujeme! Další velký dík patří občanům, kteří odpad 
řádně ukládají na místa tomu určená, tedy do po-
pelnic a na sběrný dvůr, namísto jejich neomluvitel-
nému vyvážení do přírody!

Karolína Bártová

V letošním roce počasí už tradičnímu „Velkému 
jarnímu úklidu města Velké Pavlovice“ vůbec 
nepřálo. Naplánován byl na dopolední hodi-
ny soboty 18. března 2017, ale už od rána bylo  
při pohledu vstříc obloze zjevné, že to prostě ne-
půjde. Déšť monotónně bubnoval do okenních 
říms a pravidelným ťukáním nás ujišťoval, že si 
máme pro dnešek dát s čistým svědomím pohov. 
Tak tedy ano, ale už v ten okamžik bylo jasné, že si 
spolky budou muset zvolit náhradní termín. 
Jako první vyrazili ověšeni hráběmi, lopatami, 
metlami a s  kolečkem do ulic naši senioři. Vy-
smejčili veřejná prostranství na ulici Čechova,  
na autobusovém nádraží a na ulici Brněnská 
u křížku. Posbírali odpadky, vyhrabali trav-
naté plochy, zametli a veškerý odpad uložili  
do kontejnerů.
V závěsu za seniory se vydala uklidit naše město 
mládež z  Velkopavlovické chasy. Jejím rajónem 

se stala ulice Nádražní a Brněnská. Je jen velmi 
škoda, že se dostavily jen čtyři exempláře jindy 
tohoto tolik hojného uskupení. Chaso, v průvodu 
vás bývá vždycky „vo mrňousek“ víc! Příště by  
to chtělo přidat!
Dalšími tradičními „uklízeči“ jsou naši Přáte-
lé country. Nu což, jednu sobotu prostě a jas-
ně neprotancujeme, maximálně se smetákem  
či lopatou, co by tanečním partnerem! Na rozdíl 
od chasy v hojném počtu vyčistili tanečníci par-
čík s dětským hřištěm u vlakové zastávky, cyk-
lostezku od parčíku až po rozhlednu Slunečná.  
Na závěr se po zásluze odměnili křupavými špe-
káčky opečenými nad táborákem.
Nelenili ani rybáři. Na tyto jindy tiché pány, jež 
dnes a denně vídáme na břehu rybníka v obležení 
udic hypnotizujíce po hladině tancující splávky, 
je prostě stoprocentní spoleh. Jako rok co rok 
uspořádali brigádu v  rámci které očividně pro-
kouklo prostranství a louky okolo obou rybníků, 
jak na ulici Nádražní, tak i v biocentru Zahájka.
Do úklidu se dokonce pustila i mládež školou po-
vinná. Šesťáci a sedmáci pracovali pod dohledem 
a za vydatné pomoci svých vyučujících – paní uči-
telek Veverkové, Bukovské a pana učitele Slavíka. 
Zametli a pohrabali parčík před školou, umetli 
chodníky a s  vervou se zhostili zaneřáděné uli- 
čky mezi školou a budovou kina. Nutno podotk-
nout, že právě tato pověstná ulička hrůzy nezkla-
mala, školáci se měli co ohánět. Veškerý sesbí-
raný odpad byl v závěru úklidu uložen do pytlů,  
které poté odvezly služby města.

Mezi degustátory vín pro soutěž Meditrina nenajdete jediného muže.

Ruku k dílu při jarním úklidu města přiložili 
jako každoročně naši senioři.

S těžkou technikou a v hojném počtu vyjeli 
do terénu Přátelé country!

Nádherné prostory hustopečské provozovny Vinařství Baloun naše seniory přímo nadchly.

Svůj sklep milovníkům modrohorských vín 
otevřelo i rodinné vinařství pana Lubomíra 
Zborovského na Zelnicích.

OteVřeNé sklePY mOdRých hOR 
v jeden den se v pěti obcícH otevřelo čtyřiatřicet sklípků

tAké letOs jsme si Uklidili mĚstO,  
i když s námi počasí neHrálo košer Hru

SPOLKY A KOnÍčKY

Ve středu 15. února 2017 se členové Klubu dů-
chodců Velké Pavlovice vydali na další zajíma-
vý výlet. Tentokrát jsme vyrazili do nedalekých 
Hustopečí na exkurzi do výrobních prostor 
velkopavlovického vinaře Radomila Balouna.
Rozsáhlými sklepeními a výrobnou nás osob-
ně provedl sám pan majitel a seznámil nás 
nejenom s historií sklepů, ale i s technologií  
a výrobou vína. Po prohlídce následovala de-
gustace mnoha vynikajících vzorků vín.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu 
Balounovi za prohlídku i degustaci. Exkurze 
se všem členům Klubu důchodců moc líbila  
a poskytla nám spoustu nových zážitků  
a informací.

Za Klub důchodců Velké Pavlovice  
Otáhal Oldřich

seNiOři NAVštÍVili vinařství baloun
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Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov 
zvěře, jak si stále ještě dost lidí myslí, ale je to 
především péče o zvěř a velká snaha o zachová-
ní přírodního prostředí zvěře.
A právě v tomto období zaměřujeme svoji 
činnost na ochranu nových životů, pečujeme  
o klid v přírodě, bojujeme proti ztrátám  
na mladé zvěři, zlepšujeme životní prostředí 
zvěře. Myslíme na dostatečné zabezpečení kr-
miv pro zvěř na dobu strádání, kdy rozhoduje 
nejen kvantita, ale především kvalita a rozma-
nitý sortiment krmiv.
Úkol myslivce v přírodě je tedy velmi rozsáhlý  
a mohli bychom jej rozebírat ještě velmi dlou-
ho. Musíme si však uvědomit, že provoz mysli-
vosti není sport, kdy dělám to, co mě baví, a co 
ne, to vynechám. Myslivost je složitá hospodář-
ská činnost skládající se z celé řady povinností 
a rovněž i práv, jejichž dodržování slouží přede-
vším k zachování volně žijících živočichů (nejen 

Pokud s  některými fakty nebudete souhla-
sit, vězte, že jsme vše pečlivě opsali a zápisy 
z městské kroniky opravovat nelze.
Zažili jsme také krušné chvíle při pročítání 
jednotlivých čísel zpravodaje z  následujícího 
desetiletí, protože místo faktů jsou texty člán-
ků plné politických proklamací. Za faktické 
údaje proto především vděčíme pečlivému 
přístupu kronikáře města, pana Františka 
Laciny.

2. část * Léta 1977 – 1986
Předsedou MěNV byl v tomto období až do roku 
1981 Jan Forman.

ČeRVeN – měsíc myslivosti

50. VýROČÍ jmeNOVáNÍ velkýcH pavlovic městem

zvěře), ale také k zachování ekologické úrovně 
a rovnováhy naší krajiny. Ta, již tak výrazně 
poničená, by i v budoucnu měla zůstat hlavním 
faktorem přežívání člověka na této planetě. 
Tradice „Červen - měsíc myslivosti a ochrany 
přírody“, vznikla v roce 1959. Od té doby kaž-
doročně bývá tento měsíc takto prezentován.
V červnu nastává čas rodičovské péče o nové 
potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší 
péči a ochranu. Chovejme se právě v tuto dobu 
k přírodě ohleduplně, choďte přírodou poti-
chu a možná i vy uvidíte některá mláďata naší 
zvěře. Pokud se tak stane, rozhodně na mládě 
nesahejte (aby na něm neulpěl lidský pach),  
ale pouze se na něj krátce podívejte a co nej-
rychleji v tichosti místo opusťte, aby k němu 
mohla jeho máma.
Člověk svou činností svět přetváří, podmaňuje 
si čím dál více přírodu, ale zároveň působí svou 
činností i negativně na své životní prostředí. 

Nejvýznamnější investiční akcí roku 1977  
ve městě je stále stavba mateřské školy, v  akci 
„Z“ zde občané odpracovali 12 tis. hodin. Pří-
jmy města v  tom roce činily 3.468 tis. Kčs, vý-
daje města jsou v  kronice uvedeny pouze jako 
„obdobné“. Vedení města se usneslo, že bude 
investovat do ozelenění města minimálně  
15 tis. Kčs ročně a bude financovat ozelenění za-
hrádek mezi chodníky a silnicemi. Od roku 1976 
se dále budovala kanalizace v  ulicích Dlouhá  
a Starohorská, byly vybudovány chodníky v uli-
cích Zelnice a Bří. Mrštíků. Plenární zasedání 
města schválilo vybudování památníku s  nápi-
sem „Hrdinné Sovětské armádě – osvoboditelce 
– 1945 – věnují občané města Velkých Pavlovic“. 

Nastupující obnova života v přírodě, rašení  
a kvetení rostlin, probíhající tok ptáků a kla-
dení mláďat, to všechno jsou projevy, které 
naplňují duši lesníků a myslivců, pocitem 
uspokojení nad tím, že jejich práce pro přírodu  
není zbytečná.
Stejně příjemné pocity se setkání s živým 
mladým tvorem má asi také každý milovník  
a návštěvník lesa. Jenže právě období prvních 
týdnů života mláďat mohou návštěvníci lesa 
nechtěně ztěžovat, a to především hlukem, 
který plaší zvěř a neumožňuje ji v klidu setrvat  
na jednom místě a také umožněním volného 
pobíhání psů. Chovejme se právě v tomto obdo-
bí v lese, na polích a loukách tišeji a k přírodě 
ještě ohleduplněji než obvykle a věnujme také 
náležitou pozornost volnému pohybu psů.

Pavel Krejčiřík,  
Myslivci Velké Pavlovice z.s.

Během roku byla opravena fasáda hasičské 
zbrojnice a střelnice Svazarmu pod Floriánkem. 
Vodovodní síť ve městě byla vybudována v délce 
19 km, zásobováno bylo 2 309 obyvatel. V rámci 
péče o životní prostředí se zaznamenávala vý-
sadba zeleně v rámci celého města, v roce 1977 
bylo vysazeno 4 616 okrasných stromků, keřů  
a růží; dále 2 350 ovocných stromů. Pokud se 
týká velkopavlovických závodů, je v kronice za-
znamenána řada ekonomicko-hospodářských 
údajů, ale také informace, že šlechtitelská stani-
ce pracuje na šlechtění odrůd vinných hroznů, 
které by byly vhodné ke skladování v  mrazír-
nách. Je uvedeno, že stavební skupina JZD Rov-
nost měla v té době 39 zaměstnanců a toho roku 

VáženÍ SPOLuOBčAnÉ,
chtěl bych se na Vás obrátit s žádostí o toleranci k umístění plašícího odrazového zařízení proti zvěři, která migruje přes vozovky a dochází tak 
k častému střetu motorových vozidel se zvěří.
Po dohodě s Městským úřadem umístíme kolem vozovky od Velkých Pavlovic směrem na Němčičky odrazové zradidla. Tato zradidla fungují 
na bázi odrazu světla projíždějícího vozidla do prostoru pohybu zvěře. Jedná se o kůly, na kterých jsou umístěny odrazové fólie. 
V loňském roce došlo v našem katastru k šestatřiceti střetům zvěře srnčí s motorovým vozidlem a myslím si, že je v zájmu nás všech, aby se co 
nejvíce eliminovaly tyto střety s vozidly našich občanů.
Tímto žádáme všechny majitele a pronajímatele dotčených pozemků, kteří nesouhlasí s umístěním tohoto zařízení, aby nás kontakto-
vali a my toto zařízení přemístíme. V případě jakýchkoli dotazů nebo ohledně přemístění plašícího zařízení kontaktujte pana Josefa 
Ulicu na tel.: 724 243 711. Všechny dotčené majitele pozemků osobně vyrozumíme.
Chceme chránit Vaše zdraví a Váš majetek, a proto prosíme o neničení tohoto zařízení, jelikož pořízení bylo finančně i časově nákladné.

Tímto děkuji za Myslivce Velké Pavlovice z.s., Josef ulica – myslivecký hospodář

OHLÉdnuTÍ ZA MInuLOSTÍ

pracovala také na opravách pivovaru v  Břec-
lavi. Organizace Českého svazu včelařů měla  
86 členů ze sedmi obcí. V  kronice je zmíněno,  
že je „fušováno“ a služby jednotlivců jsou 
předražené (což nesvědčí o kladném sociálním 
cítění!). Někteří tak dovedou využívat nedo-
statků veřejných služeb. Kronikář zaznamenal 
i stížnosti na vandalismus (rozbitá okna na za-
stávkách, poničené dopravní značky a skládky 
odpadů venku i v obci).

Největší akcí v  roce 1978 bylo budování kana-
lizace na ulicích Dlouhá, Brněnská, Střední, 
Příční a Zahradní. Občané zde v  rámci akce 
„Z“ odpracovali 35 tis. hodin. Byla zahájena 
plynofikace ulic Dlouhá a V Pavlovičkách, ukon-
čení bylo plánováno na rok 1979. Byl zbudován  
po obou stranách chodník od školy k  cihelně 
– asi 350 m. Moravské vinařské závody pokra-
čovaly ve výstavbě nového závodu, v  daném 
roce postavily bytový dům se 6 byty nákladem  
1,064 tis. Kčs. Město mělo problémy s  předá-
váním vybudovaných kanalizací, některé si 
Jihomoravské vodovody a kanalizace nechtěly 
převzít z  důvodu závad. Je zapsáno, že nebylo  
v silách MěNV ani vodohospodářů tyto ne-
dostatky odstranit. Z  hlediska prostorového  
a estetického se nic nezměnilo v prodejnách Jed-
noty ve městě. Uvádělo se, že se počítá s výstav-
bou nového, moderního obchodního střediska. 
(Pozn.: Občané se dočkali až za více než 10 let.) 
V září také byly zavřeny městské jesle, díky ne-
souhlasu hygieniků nebylo možno je přemístit 
do JmDZ. Byly zaznamenány počty zaměstnan-
ců některých velkopavlovických závodů: JZD 
Rovnost mělo v tom roce 495 pracovníků (ve 3 
obcích), Oseva zaměstnávala ve městě 126 pra-
covníků, Šlechtitelská stanice vinařská 31 pra-
covníků. Zajímavé jsou meteorologické údaje. 
V daném roce byla nejnižší naměřená teplota ve 
Velkých Pavlovicích -22,9˚C. Poslední dny v mě-
síci březnu se oteplilo až na 20˚C. Za připome-
nutí stojí také informace o závodním stravování 
v JZD Rovnost. Denně se vařilo 589 obědů, čle-
nové JZD platili za oběd 4 koruny, ostatní stráv-
níci 9,20 Kčs.

Ve městě pokračuje v roce 1979 budování chod-
níků na ulicích Brněnská, Za Dvorem a Tovární. 
Dokončeny byly chodníky na hřbitově. Svaz cho-
vatelů začal s výstavbou chovatelské haly, členo-
vé Svazarmu za podpory města dokončili budo-
vání střelnice pod Floriánkem a také se budoval 
areál pro kynology u zastávky ČSD. TJ Slavoj 
s podporou místních závodů pokračuje v budo-
vání I. etapy výstavby sportovního areálu – za-
tím je to fotbalové hřiště. Největší událostí roku 
bylo otevření nově vybudované mateřské školy, 
otevírala se 1. června na Den dětí. V kuchyni MŠ 
se začalo vařit až 5. listopadu. Už 14. listopadu 
je však v MŠ karanténa. Tři děti jsou nakaženy 
žloutenkou typu „A“ a onemocněl také kuchař, 
takže se jídlo opět dováží ze ZDŠ. Žloutenka 
řádila na celém okrese, nejvíce však právě ve 
Velkých Pavlovicích. Občané města zatím mar-
ně čekali na nákupní středisko. Spotřební druž-
stvo Jednota mělo ve Velkých Pavlovicích 16 
provozoven, z toho 2 kantýny a 2 pohostinství. 

Dohlížecí výbor SD Jednoty pravidelně kont-
roloval obchody, zjistil dlouhodobý nedostatek 
teplé domácí obuvi, teplých ponožek, tepláků, 
žárovek, zubní pasty, svíček. Kronika Velkých 
Pavlovic zmiňuje některé ceny zboží ve městě 
v  roce 1979. Namátkou: pánský oblek 1.160 
Kčs, dětský zimní kabát 480 Kčs, pánská košile 
145,- Kčs, 1kg cukru 7,30 Kčs, litr odtučněného 
mléka 1,90 Kčs, 250 g másla 10 Kčs, 1 kg jablek 
5,50 Kčs. Důležitým tématem v  životě města 
je každý rok situace s  úrodou meruněk a vin-
ných hroznů. V daném roce byla zaznamenána 
vysoká výkupní cena, až 10 korun za kg. Takže 
kronikář, František Lacina, zapsal, že: „Kdo měl 
dobrou úrodu… hodně utržil“. Moravským vi-
nařským závodům se nepodařilo vykoupit tolik 
hroznů, kolik měli v plánu, protože byla špatně 
nastavena výkupní cena hroznů, a tak si pěstite-
lé hrozny zpracovávali sami. Stejně se zachovalo  
i JZD Rovnost. Šlechtitelská stanice provádí no-
vošlechtění na 6,2 ha půdy. Největší úspěch má 
André – kříženec Frankovky a Vavřineckého. 
Byly zaznamenány zajímavé meteorologické  
a statistické údaje. 31. prosince 1978 byla za-
znamenána teplota 12˚C, ráno 1. ledna 1979 to 
bylo -19,3˚C. Velké Pavlovice poprvé dosáhly  
3 005 obyvatel a poprvé tak překonaly hranici 
3 000. Ve městě žilo 20 osob, které tehdy byly 
vedeny v evidenci protialkoholické poradny. Jed-
nalo se však většinou o osoby, které se přistěho-
valy. V kronice města je zmíněna také knihovna. 
Byl vyhodnocen počet výpůjček za 10 let (tedy 
od 1970 do 1979) – čtenáři si půjčili přes 50 000 
knih. Ve městě se konala celosvazová výstava 
vín Českého ovocnářského a zahrádkářského 
svazu, představila 2 300 vzorků vín a mohla se 
pochlubit přízní 6 000 návštěvníků.
Nejrozsáhlejší akcí roku 1980 byla místní 
Spartakiáda. Přípravu řídil spartakiádní štáb 
a 8 komisí. Počasí akci v květnu ve městě ne-
přálo, nedalo se vstoupit na promočené hři-
ště, a tak 260 cvičenců předvedlo své sklad-
by před MěNV. Konaly se oslavy 35. výročí 
osvobození města, představily se především 
ZDŠ, sbor LŠU, harmonikový soubor LŠU, 
ženský pěvecký sbor a dechová hudba Sta-
rohorka. V  daném roce měl Český ovocnář-
ský a zahrádkářský svaz 170 členů, Český 
svaz chovatelů drobného zvířectva 41 členů.  
Ve městě dále působily další „společenské orga-
nizace“: Český rybářský svaz, Český myslivec-
ký svaz, TJ Slavoj, Svazarm, Dohlížecí výbor 
Jednoty, ČSL, Český svaz požární ochrany, 
Československý červený kříž. ČOZS pořádal na 
jaře 4. ročník okresní výstavy ovoce, zeleniny a 
květin „Plody Jižní Moravy“, ve městě se pre-
zentovaly i Okresní zemědělská správa Břeclav, 
OV ČOSZ Břeclav, Šlechtitelská stanice Břeclav  
i VŠZ v Lednici. V prosinci si požárníci připomí-
nali 90. výročí trvání PO ve Velkých Pavlovicích, 
téhož roku pořádali i tradiční Vinobraní. Rozpo-
čet města na rok 1980 činil 2 650 tis. korun, jsou 
zahrnuty především prostředky na přístavbu 
školy. Pokud se týká výstavby města, je zazna-
menáno, že probíhala výstavba vozovky na uli-
cích Dlouhá, Sokolská a Horní, částečné úpravy 
byly provedeny na ulicích Stará, Pod Školou  

a Trávníky. V hodnotě 2 mil. korun byly přistavě-
ny čtyři nové třídy ZDŠ a také provedena oprava 
střechy starší budovy školy. Investičními akcemi 
bylo budování komunikací na ulicích Zahradní, 
Za Dvorem a na ulici Tovární, 2 500 m rozvodů 
plynu, komunikace na ulici Starohorská. Okres-
ní správa silnic rozšířila komunikaci Pod Břehy. 
Byla provedena generální oprava místního roz-
hlasu, včetně zakoupení nové ústředny v  hod-
notě 80 tis. Kčs. Místní kostel se dočkal opravy 
fasády za celkové náklady 89.000 Kčs. MěNV 
řešil uvolnění fotbalového hřiště za Svodnicí  
pro MVZ, to se uskutečnilo za podmínky,  
že bude zbudováno nové fotbalové hřiště u kou-
paliště. Hřiště se budovalo do května, kdy bylo 
předáno pro místní Spartakiádu. Pokračovala 
také stavba chovatelské haly i kynologického 
cvičiště. Soukromí stavebníci prováděli výstav-
bu 39 rodinných domů na sídlišti Kopečky a bylo 
připraveno dalších 18 stavebních míst. Pro měs-
to bylo významné i to, že v  listopadu 1980 byl 
dán do provozu celý úsek dálnice Praha – Brno 
– Bratislava. V říjnu a v listopadu probíhalo celo-
státní sčítání lidí, domů a bytů. Velké Pavlovice 
měly 8 sčítacích obvodů, 8 sčítacích komisařů, 
2 náhradníky a 1 revizora. Je zaznamenáno,  
že ve městě žilo 1 390 ekonomicky činných osob. 
876 jich pracovalo v  místě bydliště, 382 v  jiné 
obci okresu, 112 v  jiném okrese, 20 v  jiném 
kraji. Ke dni sčítání mělo město 2 979 obyvatel,  
2 875 české národnosti, 96 slovenské, 2 ukrajin-
ské a 5 jiné národnosti. Ve městě bylo 779 trvale 
obydlených domů, 75 neobydlených pro nezpů-
sobilost k  obývání, občané vlastnili 385 auto-
mobilů (je uveden i údaj z roku 1970, kdy to bylo 
114 aut). Nejstarší občankou města byla Matilda 
Štikarovská, které bylo 97 let. Pokud se týká ze-
mědělství, JZD Rovnost zahájilo sklizeň meru-
něk 4. srpna, pracovalo na ní i 290 brigádníků  
a bylo sklizeno 1 520 tun ovoce. Žně prováděly 
2 osádky kombajnů Státního statku Velké Pavlo-
vice a 2 osádky z Jaroměřic. V celostátní soutěži 
kombajnérů se toho roku velkopavlovické osád-
ky umístily na 1. místě (osádka Pilarčík – Levčík 
a osádka Oujeský – Fukal). Kuchařky z  druž-
stevní kuchyně JZD Rovnost zvítězily v okresní 
soutěži v kuchařských dovednostech a obsadily 
1. místo ze 17 soutěžících týmů. Město toho roku 
řešilo otázku rozlohy neobdělané půdy, protože 
ve městě bylo 109 ha zemědělsky nevyužívané 
půdy. Byl vyhlášen I. ročník soutěže „Rozkvetlé 
ulice 1980“ pro soukromé předzahrádky, areály 
škol a závodů a pro veřejná prostranství. Začát-
kem dalšího roku byly vyhlášeny výsledky soutě-
že. Nejhezčí ulice: V Sadech, nejhezčí zahrádka: 
Josef Pláteník, V Sadech, nejhezčí veřejné pro-
stranství: v péči ZO ČSŽ, nejhezčí zeleň v závo-
dě: JmDZ.
V  červnu 1981 se konaly volby do zastupitel-
ských sborů všech stupňů. Občané města volili 
1 poslance do KNV, 2 poslance do ONV a nově 
40 poslanců městského národního výboru. No-
vým předsedou MěNV se stal Jan Štambachr. 
Rada měla po volbách 11 členů. Poprvé se před-
stavuje také Obvodní oddělení VB Velké Pavlo-
vice. Neustále probíhají jednání s LSD Jednota 
o vybudování nákupního střediska v rámci akce 



VelkopaVloVický zpraVodajVelkopaVloVický zpraVodaj

18 19

2

2017

2

2017

„Z“. Město získalo souhlas ONV ke zpracování 
studie. Intenzívní jednání se vedla také s  OSP 
Břeclav o výstavbě střediska služeb, s Jednotou 
dále o zlepšení úrovně prodeje masa, drogerie 
a obuvi. Byla prakticky dokončena plynofika-
ce města. Rozvod plynu byl proveden v ulicích 
Bezručova, B. Němcové, Trávníky, Ořechová, 
Nádražní, V  Údolí, Stará. Plyn nebyl v  té době 
zaveden pouze na ulicích Čechova, Pod Ško-
lou a Slepá, protože byly tyto ulice v  asanaci. 
Po dvou letech se mohli nastěhovat obyvatelé 
na sídlišti Kopečky do svých domovů, poněvadž 
zde byla konečně rozvedena elektřina. Město 
připravovalo projekty na stavbu tělocvičny ZŠ 
a nového hřbitova, včetně smuteční obřadní 
síně. Tehdejší ředitel ZDŠ prosazoval v  rámci 
nové tělocvičny to, aby byl v  suterénu vybudo-
ván plavecký bazén. Budova bývalých jeslí byla 
dána k  dispozici SSM a PO SSM. Bylo zazna-
menáno, že z  důvodu pozdních jarních mrazů 
byla velmi nízká úroda meruněk (pouze ¼ ob-
vyklé sklizně), stejně tak byly poškozeny vinice. 
MVZ nakoupily oproti plánu pouze 53% hroznů. 
V rámci terénních úprav zemědělské půdy v trati  
Nad Zahrady bylo odkryto několik naruše-
ných pravěkých objektů. Zásluhou Osvětové 
besedy byla obnovena tradice velkopavlovic-
kých krojovaných hodů, díky národopisnému 
krojovanému kroužku při OB se zúčastnilo  
16 krojovaných párů. Hody se konaly pod záštitou  
TJ Slavoj a za podpory JmDZ. V rámci hodno-
cení kultury bylo zaznamenáno, že na Myslivec-
ký ples přišlo 400 návštěvníků, na Ples SRPŠ  
570 lidí, na Krojovaný ples 450 a na Dětský 
karneval 230 osob. Při vyhodnocení II. ročníku 
soutěže „Rozkvetlé ulice“ byli za rok 1981 oce-
něni: nejlepší kolektiv – pracovníci MŠ, nejlep-
ší jednotlivci – Anděla Poráňová, ulice Horní. 
Městské koupaliště mělo v tomto roce 9 000 ná-
vštěvníků, město na výdaje spojené s provozem 
a údržbou koupaliště doplácelo asi 5 000 korun. 
Každoročně byla hodnocena také aktivita orga-
nizací a závodů. V roce 1981 mělo JZD Rovnost 
613 členů (ve všech 3 obcích). Spolupracovalo 
s městem na přístavbě školy a budování kanali-
zace. Český rybářský svaz měl 82 dospělých čle-
nů a 44 dětí. Svazarm 120 členů (střelecký klub, 
kynologický a automotoklub). Střelecký klub 
organizoval také střelecký kroužek pro 25 dětí. 
ZO Českého svazu žen měla 206 členek. Společ-
ně se Sborem pro občanské záležitosti zaštiťo-
valy působení Ženského pěveckého sboru Velké 
Pavlovice, který vedla Marie Pilařová a který 
v  těchto letech pravidelně vítězil na okresních 
soutěžních přehlídkách. Kronikář města se pra-
videlně věnoval také historii města a v roce 1981 
zmínil dvě zajímavé „perličky“. Připomínal  
100. výročí založení čtenářského spolku Osvěta 
ve městě. Spolek konal přednášky, organizoval 
divadelní představení, činnost pěveckého sbo-
ru, činnost dechové hudby Bukovského kapela, 
setkání občanů. Spolek působil v  obci do roku 
1918, v  době svého působení zabránil založení 
německé školy ve Velkých Pavlovicích. V srpnu 
pak je zmíněno 75. výročí narození a 50 let lékař-
ské praxe MUDr. Josefa Studničky, který jako 
praktický lékař působil ve městě od roku 1953 

a který byl jednak vynikajícím diagnostikem, 
jednat vynikajícím zpěvákem, amatérským ma-
lířem a skvělým šachistou. Běhen roku opět klesl 
počet obyvatel města pod hranici 3 000.
K 1. lednu 1982 bylo evidováno 2 986 obyvatel. 
Nejstarší občankou města byla paní Kateřina 
Jílková, bylo jí 97 let. Sbor pro občanské záleži-
tosti připravoval jako největší společenské akce 
roku setkání občanů a rodáků – padesátníků  
a setkání občanů – důchodců starších 75 let.  
Na veřejných schůzích byla stále kritizována 
úroveň služeb ve městě. Nedařilo se získat řeme-
slníky, kteří by pracovali v soukromých dílnách  
po své pracovní době . Místní provozovna sto-
lařství OPS Břeclav byla široko daleko jediná  
a tak byly dodací lhůty dlouhé. Sběrna obuvi  
a elektrospotřebičů byla umístěna v nevyhovují-
cích prostorech – byly malé. Celkový obrat prode-
jen Jednoty ve městě klesal, v prodejnách nebylo 
odpovídající zboží, které bylo běžně v okolních 
obcích. Stále chybělo tolik potřebné nové ná-
kupní středisko. Jak se píše v kronice: „Jednotě 
to nevadí, protože si lidé nakoupí v jejích prodej-
nách v jiných obcích.“ V roce 1982 však již probí-
haly přípravné práce na vybudování nákupního 
střediska Jednoty i na výstavbu tělocvičny ZDŠ. 
A také na vybudování Sdružené provozovny 
služeb na rohu Nádražní a Zahradní ulice. Byla 
vybudována nová vozovka na silnici II. tř. v prů-
tahu městem, provedeno rozšíření a odvodnění 
silnice na ulici Nádražní. Ve spolupráci s Osevou 
byly vybudovány odstavné a parkovací plochy  
na ulicích Brněnská, Dlouhá a Bří. Mrštíků, 
chodník na ulici Zahradní. Státní statek dokon-
čil svou stavbu posklizňové linky obilí a provedl 
rekonstrukce ve sklenících. Město vykoupilo  
12 zchátralých rodinných domů a tato plocha 
byla využita pro výstavbu bytových domů.  
Na místě zbořených rodinných domů na ulici 
Hlavní byly rozšířeny plochy veřejné zeleně. Ing. 
Kynický hodnotil 10 let trvání Moravských vi-
nařských závodů. Závod Velké Pavlovice byl v té 
době největším vinařským závodem, do okruhu 
působnosti patřilo 135 obcí. Vykupoval hrozny 
od 35 zemědělských závodů a 13 000 drobných 
vinařů. V roce 1981 byla zahájena poslední eta-
pa výstavby nového závodu – administrativní  
a sociální budovy. Od 1. 1. 1982 přešla mateřská 
škola pod správu JZD, které převzalo náklady  
na provoz a platilo 5,5 úvazku provozních 
zaměstnanců. Platy učitelek hradil ONV. Vy-
brané zajímavosti z  hodnocení školního roku 
1981/1982: 4 žáci neprospěli, 9 žáků dostalo 
dvojku a 1 dokonce trojku z chování za krádeže, 
zejména peněz. Žáci školy měli 47 neomluve-
ných hodin. Poslanci MěNV se zabývali také ne-
gativními jevy ve městě. Konstatovali, že velmi 
často dochází k odcizování materiálu, nástrojů, 
předmětů a zboží. Prostě: Krade se! Např. v JZD 
byly odcizeny kliky od dveří, vodovodní ventily, 
v  sociálních zařízeních mýdlo, ručníky. Dále 
byly odcizeny z  traktorů autobaterie, z  polí se 
ztrácejí čerstvě i déle vysazené stromky. Ovšem 
největší invaze zlodějů nastává v  době sklizně 
meruněk a hroznů. Kronikář města, Franti-
šek Lacina, jednal s radou MěNV o poskytnutí 
prostředků na vydání další části dějin města,  

ale nebyl úspěšný. Připomínal, že jedinou exis-
tující publikací jsou Dějiny městečka Velké Pav-
lovice od Ladislava Hosáka z  roku 1941. Byla 
vyhodnocena soutěž „Rozkvetlé ulice 1982“. 
Nejhezčí zahrádka: Alena Cendelínová a Marie 
Lutonská, ulice Sokolská, nejhezčí veřejné pro-
stranství: v  péči ZO ČSŽ, nejhezčí zeleň škol  
a závodů: zahrada v  péči zaměstnanců MŠ  
a ZO ČČK.
V  roce 1983 je vyhlášen už IV. ročník soutěže 
„Rozkvetlé ulice“. Byla dokončena projektová 
dokumentace na stavbu nákupního střediska 
a tělocvičny ZDŠ, kanalizace v  ulicích Čecho-
va a Trávníky. Během roku byla dobudována 
zahrada MŠ (pískoviště, chodníky, prolézačky, 
hřiště, bazén, výsadba stromů a keřů). Práce 
provedli rodiče brigádnicky, bazén vybudova-
lo JZD. Okresní bytový podnik modernizoval 
bytový dům č. 8 na ulici Tovární. Obyvatelům 
bylo nutno zajistit náhradní ubytování. Myslivci 
během roku upravili a dali do provozu odchovnu 
bažantů na Špitálku. ZO Svazu požární ochrany 
měla tehdy 51 členů + 20 dětí v  družstvu mla-
dých požárníků, byla vybavena požárním cister-
novým vozem CAS 25, požárním vozidlem DVS 
12 Avia a 2 přenosnými požárními stříkačkami 
PS 12. Český zahrádkářský svaz měl 89 čle-
nů, zajistili toho roku výsadbu 730 okrasných  
a 320 ovocných stromů. Šlechtitelská stanice 
vinařská měla v daném roce 28 stálých zaměst-
nanců, zahájila postupnou obnovu vinic, kterou 
plánovala dokončit do roku 1985. Bylo vybudo-
váno 10 ha klonové vinice, která sloužila jako 
produkční množitelská plocha. ŠSV se rozhodla 
množit pouze klony odrůdově charakteristické  
a zajistit výsadbu 107 tis. kusů sazenic. Provádě-
la sledování meteorologických podmínek oblas-
ti. Daný rok je hodnocen jako ten s nejlepší úro-
dou meruněk od roku 1974. Na sklizni pracovalo 
1 000 lidí, jenom ve Velkých Pavlovicích sklidilo 
JZD 1  610 tun meruněk, nejlepší výnos byl ze 
stromů v trati Ostrovec. Z důvodu dlouhotrva-
jícího sucha byl od července celookresní vyhláš-
kou omezen odběr pitné vody z veřejného vodo-
vodu: zákaz použití na mytí aut a zařízení, zákaz 
používání pitné vody na stavbách, zákaz kropení  
a zalévání, odběr vody ve městě celkově nesmí 
překročit spotřebu roku 1982. Ředitel ZDŠ, 
Miroslav Kapusta, se při hodnocení školního 
roku 1982/1983 zabýval „úrovní mravní kva-
lity žáků“. Škola měla 546 žáků, 53% vyka-
zovalo kladné mravní kvality, 33% průměrné  
a 14% negativní tendence k mravním kvalitám. 
13 žáků navštěvovalo náboženskou výuku. 
Naproti tomu uvedl, že nejlepší žákyní školy je 
Pavlína Lůbalová, nejlepší tehdejší třídou 5.C,  
za sběr odpadních surovin byl žák Zdeněk Grůza 
odměněn prázdninovým zájezdem do Jugoslá-
vie. Ve městě žilo v roce 1983 celkem 71 obča-
nů ve věku 80 až 90 let a také 9 občanů starších  
90 let. Na základě zákona z předchozího roku se 
poprvé objevuje možnost, aby MěNV udělil po-
volení k  poskytování služeb v  oblasti osobních 
služeb a řemeslnických prací. V  roce 1983 to 
byly ve Velkých Pavlovicích klempířské, pokrý-
vačské, malířské a natěračské práce, fotografo-
vání, knihařství, povoznictví a dlažební práce. 

Československá televize vysílala pořad „Měs-
ta našich dnů“ , Velké Pavlovice byly vybrány  
za Jihomoravský kraj. Natáčelo se v květnu a pak 
v období sklizně meruněk. Z kulturních souborů 
se natáčení zúčastnily dětský národopisný krou-
žek Vonička a Ženský pěvecký sbor. Byla vyhod-
nocena soutěž „Rozkvetlé ulice 1983“. Nejhezčí 
zahrádka: Anežka Bálková a Marie Damborská, 
ulice Horní. Nejhezčí ulice: V Sadech, nejhezčí 
veřejné prostranství: Oseva, státní semenářský 
podnik.
V  roce 1984 byl při MěNV zřízen stavební 
úřad, zpočátku pro Velké Pavlovice, Bořetice 
a Němčičky, později byla působnost rozšíře-
na na Kobylí a Vrbici. Při MěNV pracovalo  
14 komisí, bylo v  nich rozděleno všech 40 teh-
dejších poslanců. Byla dokončena projektová 
dokumentace na výstavbu nákupního stře-
diska, byla zahájena výstavba tělocvičny ZŠ 
v  akci „Z“, počítá se s  ukončením v  roce 1987. 
Připravovala se přístavba ČOV na rok 1985  
v předpokládané výši 10 mil. korun. Byla dokon-
čena asfaltová komunikace z  Velkých Pavlovic  
přes Hrůdky k  Vinárně Bořetice. Byla dokon-
čena kanalizace na ulicích Trávníky a Čechova, 
tím byla vybudována kanalizace v  celém měs-
tě. Byla dokončena komunikace na ulici Tábor  
a části ulice V Údolí, vybudovány chodníky  
na ulicích Střední, Bří. Mrštíků a Bezručova, 
byla rozšířena místní komunikace na ulici Za-
hradní a zpevněna místní komunikace v  ulici 
Pod Školou. Oseva dokončila výstavbu 2 osmi-
bytových domů, MěNV modernizoval budo-
vu se 4 byty na ulici Hlavní, vznikla zde i nová 
úřadovna pošty, stavební náklady si vyžádaly  
přes 1 mil. korun, přispělo i Krajské ředitelství 
pošt Brno. Před dokončením bylo 22 dalších 
bytů. Pracovalo se na rekonstrukci bývalého 
rodinného domu na ulici Hlavní pro městskou 
lidovou knihovnu. MLK měla v  roce 1984 cel-
kem 6  800 knih (v současné době je to téměř 
18 000 knih). Fotbalisté oddílu kopané TJ Slavoj 
se již těšili na dokončení nového hřiště, protože 
se všechny zápasy konaly na hřišti v  Bořeti-
cích. Oddíl kopané měl první družstvo mužů, 
B družstvo mužů, družstva dorostu, starších  
a mladších žáků. Družstvo dorostenců bylo 
toho roku chváleno za postup do krajského 
kola. V  soutěži „Rozkvetlé ulice 1984“ byla 
poprvé vyhlášena i soutěžní kategorie pro fo-
tografy. Výsledky soutěže roku 1984 – nejlepší 
zahrádka: manželé Havlíkovi, Pod Břehy, nej-
hezčí ulice: V Údolí, nejhezčí zeleň škol a závo-
dů: zahrada v  péči zaměstnanců MŠ. Výherci 
fotosoutěže: Miroslav Grégr – příroda města, 
Miroslav Hlávka – život dětí. Díky špatnému 
počasí byla sklizeň meruněk zahájena opož-
děně, až 30. července, sklizeň však byla velmi 
dobrá (1 685 tun), ovoce bylo velmi dobré kva-
lity. Průběh žní zajistil státní statek 11 vlastní-
mi kombajny a přijelo i 6 kombajnů z  Jihlavy  
a Jaroměřic. Nepříznivé počasí panovalo i v září, 
vinobraní proto bylo zahájeno až 1. října, dále 
se nedalo odkládat. Hrozny měly velmi nízkou 
cukernatost, např. Veltlín zelený měl pouze 100. 
Trvá kritický nedostatek vody, platí vyhláška 
o hospodaření s  pitnou vodou, toho roku ne-

bylo napuštěno městské koupaliště. V  činnosti  
ZO Československého červeného kříže Velké 
Pavlovice byla nejvíce zdůrazněna skutečnost, 
že ve městě chybí pečovatelská služba, měs-
to nemělo ani profesionální pečovatelky, řada 
členek organizace prováděla pečovatelskou 
činnost zdarma. V  lednu 1984 obdržely Anež-
ka Krčmařová a Jiřina Suská vyznamenání 2. 
stupně za dobrovolné dárcovství krve. Při zahá-
jení školního roku 1984/85 bylo při hodnocení 
práce ZŠ jako jediný nedostatek školy uvedeno,  
že se nedaří získávat žáky ke studiu na vojen-
ských školách. Velkým problémem je absence 
žáků z  důvodu nemoci, každý žák v  průměru 
zamešká během školního roku 107 vyučovacích 
hodin. Obvodní odd. VB jako největší problém 
ve městě uvádělo krádeže kol a krádeže na chod-
bách bytových domů, byly zveřejněny důrazné 
instrukce a pokyny, jak si mají občané majetek 
zabezpečovat. V  září daného roku byly Velké 
Pavlovice vyhlášeny jako ohnisko nákazy vztek-
linou, byla vydána vyhláška nařizující povinnost 
okamžitého očkování psů, zákaz venčení psů  
a zákaz vypouštění domácích koček. Za aktivity 
roku 1984 získalo město 1. místo v okresní sou-
těži za výsledky neinvestičních akcí „Z“.
V  roce 1985 byla věnována péče především 
bytové výstavbě, občané vybudovali 74 rodin-
ných domků, rozestavěných bylo dalších 34. 
V  rámci družstevní a podnikové výstavby bylo 
rozestavěno dalších 34 bytů. Stavební úřad 
provedl kontroly u zkolaudovaných rodinných 
domů a zjistil, že řada závad nebyla odstraně-
na. Jednalo se hlavně o to, že nebyly udělány 
venkovní omítky, chyběly obklady, jako nejvíce 
nebezpečné byly označeny případy, kdy chy-
bělo zábradlí balkonů, teras, lodžií a vstupních 
prostor. Vzhledem k  tomu, že byla odložena 
stavba nákupního střediska, byly zajišťovány 
vhodné místnosti pro umístění prodejen Jed-
noty. Ve spolupráci s  Jednotou byla opravena 
prodejna potravin v  ulici Za Dvorem, byla ply-
nofikována prodejna potravin v ulici Bezručova  
a upraven dům na prodejnu drogerie v ulici Sta-
rá. Na dvoře MěNV bylo vystavěno nákladem 
100 tis korun sociální zařízení. V září byla ote-
vřena nová knihovna, rekonstrukce stála 200 tis. 
korun. Ve městě působila drobná provozovna 
MěNV, poskytovala následující služby: půjčová-
ní stavebního zařízení, nákladní dopravu, zemní 
práce rypadlem, zednické a obkladačské práce. 
Vázla výstavba tělocvičny ZŠ, v červnu chybělo 
odpracovat 40  000 brigádnických hodin akce 
„Z“. Geodézie Brno zahájila práce na nové kata-
strální mapě města a extravilánu, doposud pou-
žívaná mapa byla 150 let stará. Město, společně 
s požárníky, řešilo otázku městského koupališ-
tě. Trvá nedostatek vody, nesmí se využívat voda 
z  veřejného vodovodu. Řešením by byla voda 
z vlastích studní, pak ale nastával problém zajis-
tit nezávadnost vody. Koupaliště nebylo napuš-
těno. Ve městě byla velmi nízká hladina spodní 
vody, bylo uvedeno, že roční spotřeba vody z ve-
řejného vodovodu je 3× vyšší než v roce, kdy bylo 
koupaliště vybudováno. Činnost závodů ve měs-
tě byla hodnocena na schůzkách rady ředitelů 
s předsedou MěNV. Moravské vinařské závody 

se pyšnily oceněním „Závod vzorné jakosti“, 
v roce 1985 dokončily výstavbu nového závodu 
a zahájily trvalý dvousměnný provoz. V daném 
roce bylo nalahvováno 120 mil. litrů vína. JZD 
Rovnost bylo oceňováno za péči o zaměstnan-
ce: zajištěné závodní stravování, závodní lékař-
ská péče, družstevní sauna, 40% zaměstnanců 
absolvuje každoročně pobyt v  lázních, JZD za-
jišťuje zájezdy a rekreace, odvoz zaměstnanců  
na pracoviště vlastními autobusy. Značné nákla-
dy vynakládalo družstvo při správně 3 mateř-
ských škol. JZD od roku 1985 bylo také zřizova-
telem tanečního orchestru Chromatic, podílelo 
se na budování lyžařského vleku v Němčičkách. 
Konaly se 3 celoměstské akce: oslavy 40. výročí 
osvobození města, místní vystoupení Spartaki-
ády (ve Velkých Pavlovicích se veřejné vystou-
pení konalo v  květnu, cvičili nejmladší žáci, 
mladší a starší žáci, starší žákyně). Nejvýznam-
nější akcí byl v září 1985 Sjezd rodáků, na který 
se připravovalo celé město. a na který přijelo 
250 účastníků. Rodáci byli pozváni k prohlídce 
nového závodu MVZ. Kulturní akce organizoval 
SPOZ ve spolupráci se ZŠ, MŠ, LŠU, občanskou 
besedou, PO SSM, svazem žen a červeným kří-
žem. Zahrádkáři pořádali 15. jubilejní výstavu 
vín, konala se výstava fotografií Miroslava Gré-
gra, výstava rukodělných výrobků a neskutečně 
mnoho práce bylo vynaloženo na výstavu „Vel-
ké Pavlovice dříve a dnes ve fotografii a tisku. 
Organizátoři se snažili pro výstavu získat ma-
teriály ve stáří až 150 let (fotografie, novinové 
výstřižky, kopie dokumentů). Záběr výstavy 
byl neskutečně rozsáhlý, od budování města,  
před kulturní činnost, kroje, sport, činnost or-
ganizací, školství, fotografie branců, vojáků, 
účastníků obou světových válek, představitelů 
města, fotek nejstarších občanů atd. Byly vysta-
veny kroniky města i všech závodů a organizací, 
diplomy, vyznamenání, doklady o vědecké čin-
nosti občanů, vysvědčení, úřední listiny. V  jed-
notlivých číslech zpravodaje byly hodnoceny 
jmenovité úspěchy společenských organizací. 
ZO ČČK měla v  daném roce 74 dobrovolných 
dárců krve, předseda organizace, František 
Dostoupil, získal v  roce 1985 Zlatou plaketu  
dr. Jánského. ZO ČRS se mohla chlubit vyni-
kajícími výsledky v soutěži „Zlatá udice 1985“, 
velkopavlovické družstvo postoupilo až do ce-
lostátního kola a přivezlo si stříbrnou medaili. 
ZO ČSŽ byla chválena za uspořádání módní 
přehlídky v  listopadu, kterou nabízely celostát-
ní módní časopisy Žena a móda a Praktická 
žena. Rok 1985 byl sedmým nejchladnějším 
rokem za posledních 60 let (60 let se provádělo 
v  té době měření teploty na stanici ve Velkých 
Pavlovicích). 7. ledna byla naměřena teplota  
ve 2 metrech -26,7˚C, přízemní minimum 
-29,1˚C. Ještě 27. dubna byla naměřena ve dvou 
metrech teplota -2,5˚C. V mrazových kotlinách 
byla réva vinná zničena ve 100%, stovky hek-
tarů vinic se vyklučovaly na celé jižní Moravě.  
Ve šlechtitelské stanici nasbírali z  21 ha pouze 
179 kg hroznů. Úroda meruněk nebyla mrazy 
v takové výši postižena. Ke konci roku mělo měs-
to 3 093 obyvatel, nejstarší občankou byla Marie 
Kallusová z ulice V Údolí, bylo jí 95 let. Kronikář 
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pečovatelky, chybí dům s  pečovatelskou služ-
bou, není klub důchodců. Představitelé města 
v odpovědi uváděli, že se již zpracovává projek-
tová dokumentace na výstavbu domu s  pečo-
vatelskou službou, kde by byl klub důchodců, 
poskytování služeb stravování, kadeřnictví, 
pedikúry, zdravotní péče, zájmových kroužků. 
Právě pro nejstarší občany uspořádat SPOZ 
v prosinci besedu s kulturním vystoupením Sa-
dováčku, folklórního souboru Vonica a dětského 
pěveckého sboru.

na základě zápisů v kronice města  
a obsahu zpravodajů města připravili 

místostarosta Petr Hasil  
a Mgr. dana Růžičková

Omluva:

Redakce zpravodaje se tímto omlouvá příbuz-
ným bývalého předsedy MěNV, pana Stani-
slava Brady, jehož jméno bylo v minulém čísle 
zpravodaje z  důvodu tiskové chyby uvedeno 
chybně. 

města vyjádřil názor: „Velké Pavlovice rostou, 
ale stárnou“.
V roce 1986 se volby do zastupitelských orgánů 
všech stupňů konaly v  květnu. Plenární zase-
dání MěNV mělo po volbách nově 45 poslan-
ců, z toho 29 poslanců mladších 35 let. Novým 
předsedou MěNV se stal František Halm. K vo-
lebním urnám se dostavilo 100 % voličů. V listo-
padu navázalo město nově družbu s MNV Cífer 
v okrese Trnava. Byla dokončena hrubá stavba 
tělocvičny ZŠ. Byla dokončena komunikace  
na ulici Tovární a zahájena výstavba komunika-
ce na ulici Horní. JZD Rovnost zakoupilo zame-
tací stroj, zametalo i ulice města. Pro své zaměst-
nance zahájilo JZD výstavbu bytového domu  
na ulici Stará. Pokračovala výstavba sportovní-
ho areálu TJ Slavoj. Jako přípravu na žně uspořá-
dalo JZD 2 kurzy kombajnérů, kurzy pro sušiče  
a skladníky a kurz pro ekonomy hospodářství. 
Byla vynikající úroda meruněk, bylo sklizeno  
2  300 tun, – nejvyšší množství za dobu trvání 
JZD, při sklizni pomáhalo denně až 850 brigád-
níků. Jihomoravské drůbežářské závody slavily 

40 let, měly v té době 300 zaměstnanců a vyrá-
běly ročně zboží za 420 mil. korun. Závod vznikl 
v roce 1946 přebudováním cukrovaru. V rámci 
kultury bylo připomínáno 15. výročí trvání pů-
vodně smíšeného pěveckého sboru založeného 
manželi Jarošovými, ze kterého se postupně 
stal pouze ženský kolektiv. Za dobu svého trvání 
měl 86 veřejných vystoupení, včetně účinkování  
v Čsl. rozhlase a Čsl. televizi v Brně. Jsou zmíně-
ny také kroužky, které byly v MŠ: taneční krou-
žek Slováček, národopisný kroužek Vonička, 
kroužky tělovýchovný a pracovní výchovy. My-
slivecký svaz v roce 1986 měl 50 místních členů, 
honební revír o rozloze 1 352 ha. Svaz požární 
ochrany měl 68 členů, v listopadu uzavřela orga-
nizace družbu se slovenským sborem z Voderad 
v okrese Trnava. Na podzim 1986 připravila Ná-
rodní fronta akci „Den otevřeného dopisu“. Ob-
čané se měli držet témat rozvoj města, péče o ŽP, 
možnosti využití volného času. Přišlo 38 dopisů 
a v nich 107 připomínek. V největším počtu při-
pomínek se objevily nedostatky v péči o nejstarší 
občany města: není pečovatelská služba, nejsou 

U PřÍležitOsti 20. VýROČÍ ÚmRtÍ VĚNUjeme VZPOmÍNkU 
plukovníku letectva panu josefu pavelkovi

jARO PROBUdilO NAši škOlkU 
k nekonečné řadě různorodýcH činností

ZáPis dĚtÍ  
dO mAteřské  
škOlY pro školní 
rok 2017/2018

VZácNé A ZAjÍmAVé stROmY našeHo města

Na křídlech 311. bombardovací perutě RAF 
se proslavil jeden z nejznámějších velkopavlo-
vických rodáků plukovník letectva pan Josef 
Pavelka (nar. 23. 9. 1913 – zemř. 13. 3. 1997).
Pan Josef Pavelka se narodil 23. září roku 1913 
ve Velkých Pavlovicích v rodině krejčího Jana 
Pavelky a jeho ženy Marie. Vychodil obecnou 
školu, čtyři třídy měšťanky a než ho touha stát se 
pilotem přivedla k letectvu, pracoval jako kance-
lářský pomocník. V letech 1931-1933 absolvoval 
Školu pro odborný dorost letectva ve Vojenském 
leteckém učilišti v Prostějově a poté byl umístěn 
ke 2. leteckému pluku Dr. Edvarda Beneše v Olo-
mouci. Mnichovské události a příchod němec-
kých okupantů v březnu roku 1939 ho zastihly 
v hodnosti četaře délesloužícího u 5. leteckého 
pluku v Brně.
Touha stát se pilotem ho přivedla k letectvu. 
V letech 1939–1945 se aktivně zúčastnil boje 
proti nacismu v řadách československé zahra-
niční armády v Polsku, ve Francii a v Anglii.  
2. srpna roku 1940 se stal příslušníkem 311. čes-
koslovenské bombardovací perutě na nově při-
dělené základně britského královského letectva 
v Honingtonu.
Za dobu svého nasazení u královského letectva 
v letech 1940-1945 nalétal Josef Pavelka (podle 

Ve druhém březnovém týdnu navštívily 
postupně všechny naše třídy Ekocent-
rum Trkmanka, kde se pokusily sázením 
semínek, vyprávěním a dalšími pokusy  
přivolat jaro.
I my jsme jaro na zahradě naší mateřské 
školky netrpělivě vyhlíželi. Proto jsme 
spolu s  dětmi a jejich rodiči uskutečnili 
zábavné odpoledne s  názvem „Otvírání 
jarní zahrady“, kde děti plnily různé úkoly. 
Lepily kvítky zlatého deště, házely míčky  
do barevných kruhů, nosily velikonoční 
vajíčka, překračovaly potůček s  kachnami 

Čtvrtek 4. května 2017 od 14:30 do 16:00 ho-
din, budova Mateřské školy Velké Pavlovice 
Rodiče přinesou žádost o přijetí, rodný list 
dítěte a evidenční list potvrzený dětským lé-
kařem.
Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu 
vzdělávání v Mateřské škole Velké Pavlovice 
pro školní rok 2017–2018 jsou k dispozici rodi-
čům na webových stránkách školy pod adresou  
www.msvelkepavlovice.cz v odkaze Aktuality.

4. čáST – Líska turecká
(Corylus colurna L.)

Původ stromu je již ukrytý v jeho českém ná-
zvu, u nás je líska turecká známa od r. 1582,  

záznamů ve své kartě) 305 operačních hodin. 
Byl těžce zraněn. Následky zranění se ozývaly  
do konce jeho života. Svým vystupováním a jed-
náním v zahraničním odboji proslavil nejen sebe, 

anebo třeba chodily po překážkové dráze. 
Za splněné úkoly obdržely děti od zajíčka 
koledníčka omalovánky a zdravé mlsání.
Po této akci byla zaměstnanci Služeb města 
Velké Pavlovice provedena údržba zahrad-
ních herních prvků, pískovišť, laviček, sto-
lů a travnaté plochy. Děkujeme všem, kteří 
se na zvelebování zahrady MŠ podíleli!
Ve spolupráci s  rodiči jsme uskutečnili 
také čtvrté kolo ve sběru papíru „Třídíme 
s  Hantaláčkem“. Podařilo se nám nasbírat 
úctyhodných 3.240 kg tříděného starého 
papíru.

kdy byla do Vídně dovezena semena sesbíraná 
poblíž Istanbulu. Volně roste především na Bal-
káně, jinak v současnosti v celé střední a jižní 
Evropě až po Anglii. Pokrývá i celou oblast Asie  
až do Číny. Je nejvyšší ze všech známých lísek, 

ale i svou vlast, Československo. Svědčí o tom 
řada francouzských, anglických a českosloven-
ských vyznamenání.
Patřil mezi prvních 50 účastníků protinacistic-
kého zahraničního odboje, kterým prezident 
Václav Havel udělil 10. května 1991 Řád Mila-
na Rastislava Štefánika. Na sklonku života se 
Josefu Pavelkovi dostalo další velké cti, když se  
28. března 1996 na brněnské Nové radnici zú-
častnil, spolu s dalšími čs. veterány královského 
letectva, setkání s britskou královnou Alžbětou 
II., u příležitosti její návštěvy Brna.
Bývalý příslušník 311. československé bombar-
dovací perutě královského letectva plukovník 
v. v. Josef Pavelka zemřel ve věku nedožitých  
84 let v rodných Velkých Pavlovicích dne  
13. března 1997 a byl zde za vojenských poct 
pochován. Jeho činnost v zahraničním odboji  
byla oceněna mnoha medailemi a poctami.
Jeho životní odvahu připomíná pamětní deska, 
která byla ku cti pana plukovníka Josefa Pavel-
ky odhalena 15. dubna 2012 na budově Základ-
ní školy ve Velkých Pavlovicích. V místě, kudy 
procházela naše historie – v místě, kde se dnes,  
pro život a budoucnost, rozvíjí naše mládí!

dagmar Švástová

V divadle Radost v Brně shlédly děti pohádku  
„O perníkové chaloupce“, ve školce pak zá-
bavný pořad „Cesta kolem světa“. 
V  rámci projektu „Cestujeme vesmírem“ 
jsme do naší mateřinky pozvali pojízdné 
planetárium s pohádkou „Lední medvěd  
a tučňák“. Na základě získaných poznatků 
se děti zapojily do výtvarné soutěže „Cesta 
ke hvězdám a zpět“ vyhlášené velkopavlo-
vickým Ekocentrem Trkmanka.

Jiřina Zigová,  
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

strom dosahuje výšky kolem 20 m, s  průmě-
rem kmene i 1 m. V plném zdraví roste strom 
až 200 let. Je vlastně nejbližším příbuzným 
habru obecného. Jako všechny lísky kvete 
v  našich podmínkách již na přelomu února 

Pan Josef Pavelka – plukovník letectva, 
příslušník 311. československé bombardo-
vací perutě britského královského letectva 
v Honingtonu.

Líska turecká u Janoškova kříže.

Velký výlet za kulturou do velkého města. 
Brněnské dětské Divadlo Radost, pohádka 
O perníkové chaloupce.

Hurááá, jaro je tu! A my ho s nadšením 
přivítáme, soutěžemi, hrami a dováděním 
v naší krásné zahradě!

ŠKOLnÍ OKÉnKO

a března dlouhými jehnědami. Je tedy důle-
žitým zdrojem pylu pro včely v  době, kdy ho 
bývá v přírodě nedostatek. Pyl včely potřebují, 
neboť je pro ně zdrojem bílkovin a tuků. Lísko-
vý pyl patří po výživové stránce mezi nejlepší, 
obsahuje 46 % stravitelných bílkovin. Brzy  
na jaře také zdobí strom již bohatě olistěná ku-
želovitá koruna.
Turecká líska je velmi přizpůsobivá, dobře 
snáší větší sucho a městské klima. Je vhod-
ná na výsadbu v  ulicích, hodí se i k  výsadbě  
do stromořadí. Je to strom, se kterým se bu-
deme ve městech stále častěji a více setkávat. 
Je vhodným i proto, že jeho dřevo i listy téměř 
nenapadá žádný hmyz. Ve Velkých Pavlovi-
cích roste na konci ulice Zelnice u Janoškova  
kříže.
Plody lísky turecké jsou oříšky jako z pohádky 
O Popelce, neboť sedí v hnízdečku po 3 až 4, 
v chomáčích v nápadném obalu, který připo-
míná ježka. Oříšky obsahují spoustu minerálů  

a vitaminů, mezi kterými nechybí B1, B2, 
C a E. Dále obsahují bor, chrom, draslík, 
fosfor, hořčík, kvalitní oleje, kyselinu listo-
vou a pantotenovou, mangan, měď, vápník, 
vlákninu, selen, zinek, železo a další orga-
nismu prospěšné látky. Konzumace oříšků 
působí jako balzám při psychickém i fyzic-
kém vyčerpání, dále pomáhají v prevenci  
a léčbě osteoporózy, zlepšují paměť, posilují 
srdce a oběhový systém. Strouhané lískové 
oříšky velmi prospívají diabetikům. Pokud 
někdo vydává hodně energie ať už při sportu, 
nebo při pracovním výkonu, mohou sáhnout 
po oříšcích, které deficit rychle doplní. U dětí 
se však začíná nejprve s malým množstvím, 
na oříšky se bohužel často objevují alergie.  
I když jsou lískové oříšky zdravé, mají vysokou 
energetickou hodnotu, nejsou tedy vhodné 
pro ty, kteří bojují s nadváhou.

Jan Havránek, Mgr. dana Růžičková
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Jak jsme si na podzim slíbili, vydali jsme se  
na Zelený čtvrtek 13. 4. 2017 znovu  
na Transfuzní oddělení FN Brno Bohunice. 
Míša už naštěstí krev nepotřebuje, ale mnoho 
jiných lidí ano. Náš velkopavlovický „registr 
dárců“ již tvoří přes 50 občanů a tentokrát 
se dokonce někteří zaregistrovali i jako dárci 
kostní dřeně. Oměnou nám byl úsměv na tvá-
řích lékařek a sester a jejich velký dík.
I tentokrát se za námi přijel podívat Míša, 
který se zotavuje z náročné léčby. S bráš-
kou Martinem nám dělali milou společnost.  
Paní doktorka ho za statečnost při léčbě vza-

la do laboratoří, aby viděl, kde se naše krev  
zpracovává.
Protože si Míša prošel velmi náročným rokem 
a vše trpělivě a statečně snášel, zasloužil si 
od nás drobné dárky. Jeden z dárků byl však 
trošku většího formátu. Protože velkou část 
našeho „registru“ tvoří hasiči, věnovali Míšo-
vi dárek vskutku originální. Až se Míša vrátí 
do školy, a doufáme, že to bude brzy, hasiči ho 
doprovodí na jeho první cestě za spolužáky. 
Takže, až uvidíte někdy kolem osmé hodiny 
ráno jet hasiče do školy, nehoří. To se jenom 
Míša vrací mezi nás!

Velké díky za pomoc při organizaci patří panu 
řediteli ZŠ M. Rilákovi, MěÚ Velké Pavlovice, 
Vinařství Baloun, Víno Lubomír Zborovský, 
Vinařství V a M Zborovský a panu Kurovské-
mu z restaurace U Kolíka.
No a my se na „naší transfuzce“ sejdeme opět 
v říjnu. Myslím, že tato tradice bude v naší 
obci patřit k těm, které pohladí srdíčko.

Za kolektiv ZŠ Mgr. dagmar Šmídová

zkušeností k  uklidnění přispět. „Pár lidí 
odešlo, přišli noví. Posílili jsme mužskou 
část sboru. Máme učitele i na prvním stupni 
– dnes je to asi rarita. Na post zástupkyně 
nastoupila nová, zkušená učitelka. Důležité 
je, aby si veřejnost školu spojovala s veřejně 
prospěšnou aktivitou. Pořádáme divadelní 
představení, sportovní akce, předvánoční 
dílny pro žáky, kdy otevřených dveří, výsta-
vy dětských prací, umožňujeme rodičům, 
aby se podívaly do výuky, máme pozitiv-
ní ohlasy. Spolupořádáme akce pro žáky  
i s okolními školami, třeba zájezdy do diva-
del, “ říká ředitel.
Na straně jedné je prezentace školy vůči ro-
dičům, vůči veřejnosti, na straně druhé pak 
ale přímá práce s žáky. Jak se jim vysvětluje 
prevence rizikového chování, finanční gra-
motnost, dodržování pravidel, když vědí,  
že bývalý ředitel je souzen pro zpronevěru, 
že údajně propadl automatům? „Bylo to slo-
žité po všech stránkách. Čtyři měsíce byla 

škola bez ředitele, při přebírání bylo nutné 
všechno velmi pečlivě zkontrolovat, rodiče 
i žáci pochopitelně tu napjatou atmosféru 
cítili. Možná navíc věděli, že bývalý ředitel 
po absolvování vyšetřování a hospitalizaci 
jezdí po školách a přednáší o gamblerství.“
Chápe, jak složité to teď jeho předchůdce 
má, ovšem školu dostal podle M. Riláka do 
velmi nepříjemné situace. „Nejen z hlediska 
pověsti, o které jsme mluvili, ale i z hlediska 
ekonomického. Škola dostala od bývalého 
vedení obce půjčku na platy zaměstnanců, 
protože i ty patřily mezi finance, které bý-
valý ředitel odčerpal. A nešlo o drobné,“ po-
znamenává M. Rilák.
Pozitivní je, že škola teď jede, šlape, fungu-
je, atmosféra se snad uklidnila, veřejnost  
i rodiče zase projevují důvěru. „Plánujeme  
i řadu akcí, aby škola plně získala svoji dob-
rou pověst zpátky. To je vždycky těžší než 
si ji udržet. Musíme investovat do údržby  
a rozvoje školy, měli bychom vracet půjč-

ku, scházejí peníze ve fondech, musíme še-
třit na provozu… Mluví se mi o tom těžko,  
ale podstatné je, že to nedopadá na žáky, 
že získáváme ztracenou důvěru zpět. Hod-
ně žáků k  nám dojíždí z  okolních obcí. Kus 
cesty jsme v tom už ušli, a ještě nás další kus 
čeká. ale cítím, že se situace zlepšuje. Ško-
la prochází velkými pozitivními změnami. 
Získali jsme také dotaci od Jihomoravského 
kraje na projekt „Revitalizace počítačové 
sítě“. Opravujeme šatny ve velké tělocvič-
ně, kde nám pomáhá výrazně i zřizovatel,  
bez jehož pomoci se škola neobejde. Pořáda-
li jsme také se spoluobčany města dobročin-
nou akci pro našeho těžce nemocného žáka 
– nelze se o tom nezmínit. Jak žákům, tak  
i škole pomáhá Domino – náš spolek rodičů  
a přátel školy. Snažíme se ale především 
sami. Nepříjemných situací tedy nebylo 
málo. Atmosféra se ale výrazně zlepšila, li-
dem se dobře pracuje, nežijí ve stresu, jsme 
dneska jinou školou,“ shrnuje optimisticky 
ředitel M. Rilák.

dAROVAli jsme kReV podruHé

Velkopavlovický „registr dárců“ včetně hlavního hrdiny s rodinou. Míša Bílek je bojovník. Jeho odvaha, odhodlanost, síla a víra je nám všem 
příkladem. Miško, držíme palce!

BOj O POVĚst – najít narušenou důvěru není práce na týden

…přesně takový název nese článek o vel-
kopavlovické základní škole, uveřejněný  
'v celostátním odborném časopise Uči-
telské noviny. Zajímavý příspěvek, který 
provází slovo ředitele školy Mgr. Michala 
Riláka si nyní můžete prostřednictvím 
Velkopavlovikého zpravodaje přečíst i Vy.
Základní škola ve Velkých Pavlovicích půso-
bí velmi upraveně. Ze školního náměstíčka, 
které je stranou centra obce, má člověk po-
cit klidu. Dneska se to může říci s  klidným 
svědomím. Před časem se o škole ale psalo 
v souvislosti s údajným gamblerstvím jejího 
bývalého ředitele. Dodnes se s tím musí ško-
la v kraji mezi vinicemi vyrovnávat.
Skutečnost, že škola stojí ve významné 
vinařské obci, jí přímé výhody nepřiná-
ší. Nicméně – obec zřizuje i ekocentrum, 
se kterým škola velmi dobře spolupracuje 
v rámci environmentální výchovy, jeho pro-
střednictvím se dostávají děti blíž k přírodě, 
mohou se s  ní systematicky seznamovat.  
„V minulosti nebylo výjimkou, že škola 
dostávala i relativně bohaté sponzorské 
dary. Teď už jsem ale dlouho takovou situ-
aci nezažil, menší dary ale škola dostává,“ 
konstatuje dnešní ředitel základní školy Mi-
chal Rilák. Nic méně je optimistou, znovu 
vytváří síť kontaktů na lidi, kteří by mohli  
škole pomoci.
Hezky česky logicky
I když na začátku rozhovoru zmínil ředi-
tel ekologické téma, vrtí hlavou, že nejde  
o jakousi specializaci, na kterou by se škola 
chtěla orientovat, jde pouze o jednu částeč-
ku působení na děti v rámci výchovně-vzdě-
lávacího procesu. Pokud by hledal nějakou 
odlišnost, asi by mluvil o angličtině, kterou 
mají žáci od první třídy, anglické družině… 
„Zvláštností naší školy je ale předmět, kte-
rý jsme nazvali Hezky česky logicky. Je to 
vlastně český jazyk kombinovaný s  mate-
matikou. V  něm v  podstatě nabízíme žá-
kům sedmých tříd ve zbylých dvou letech 
základky intenzivnější přípravu na budoucí 
přijímačky na střední školy. Pokud o to zá-
jem nemají, mohou si vybrat z dalších dvou 
volitelných předmětů, z nichž jeden je zamě-
řen právě na posílení cizích jazyků a druhý  
na rozvoj praktických dovedností, to je 
hlavně pro žáky, kteří směřují na střední od-
borná učiliště,“ vysvětluje M. Rilák. Škola 
má zachované dílny z dob, kdy byly běžnou 
součástí výuky, ředitel je chce postupně do-
vybavovat, aby odpovídaly současným po-
žadavkům. I v těchto činnostech se objevuje 
propojení s ekologií, žáci v dílnách vyrábějí 
například ptačí budky, které pak rozvěšují 
po okolí, kde je potřeba.
V posledních letech začali škole ubývat žáci, 
kteří předtím přicházeli do šestých ročníků 
z Bořetic, a ředitel, který nastoupil do funk-
ce zhruba před rokem hledá příčiny a uva-

žuje o opatřeních, kterými by trend obrátil. 
„Je potřeba, aby se o naší škole vědělo, aby ji 
lidé z  okolí lépe poznali a věděli, co nabízí, 
jak pracuje, nakolik je vstřícná,“ upozor-
ňuje. Za významnou součást života školy 
považuje ředitel také volnočasové aktivity 
– součástí školy je Středisko volného času  
– a sport. Pořádají tady turnaje, na které 
zvou žáky ze škol sousedních obcí. Od loň-
ského roku začala škola organizovat okresní 
kola matematické olympiády pro páté až de-
váté ročníky. Letos připravuje ve spolupráci 
ekocentrem také okresní kolo soutěže „Bib-
le a my“.
Peníze navíc na asistenta
Jako na každé škole, i tady se potýkají s tím, 
aby poskytli co nejlepší péči dětem se spe-
cifickými poruchami učení a chování, ře-
ditel se zmiňuje i o obtížné práci s  dítětem 
s  autismem. Spolupracují s  pedagogicko-
-psychologickými poradnami, s brněnským 
speciálně pedagogickým centrem, v jednom 
případě se obrátili při hledání řešení problé-
mů i na brněnské středisko výchovné péče 
a psychiatrickou léčebnu v  Bohunicích. 
Vyrovnávali se taky s  otázkou získání do-
statku finančních prostředků pro asisten-
ta pedagoga. Podle staré legislativy žádali  
o půl úvazek, v  souladu s  krajskými pravi-
dly dostali peníze na 0,36 úvazku, v posled-
ních měsících je tato částka ale posilována, 
pravděpodobně v  souvislosti s  navýšením 
financí na tuto oblast ze strany ministerstva 
školství. „Přestože tyto peníze celý půl úva-
zek nepokrývají, z  objemu nenárokových 
složek platů teď čerpáme podstatně méně 
než dřív,“ konstatuje M. Rilák. A těší se, 
že podle nových pravidel bude cesta k  asi-
stentovi pedagoga jednodušší. „Doufám, 
že bude, uvidíme,“ s trochou zdravé skepse 
říká opatrně.
Velkopavlovická škola patří mezi ty, v nichž 
se podařilo vytvořit i školní poradenské 
pracoviště. Škola má kvalifikovaného vý-
chovného poradce a také metodika preven-
ce. Tuto roli má zatím na starosti důchodky-
ně, škola však už má její nástupkyni, která 
začala předepsanou specializaci studovat. 
„Výhodou je, že současně tak získává i zku-
šenosti od své starší kolegyně. Externě za-
městnáváme i psychologa. Zaměstnat ho 
ale na plný úvazek, to je problém. Chtěli 
bychom ho však získat díky šablonám,“ vy-
světluje M. Rilák a dodává, že rodiče mají 
velký zájem o dyslektický a logopedický 
kroužek, které nabízejí.
Kromě budoucí metodičky prevence si 
v  současné době další kolegyně doplňuje 
kvalifikaci pro výuku anglického jazyka  
na druhém stupni. Zorganizovat rozvrh tak, 
aby bylo možné pracovníky, kteří dlouhodo-
bě studují, pravidelně podle potřeby uvol-
ňovat, není jednoduché. „Budeme se jim 

snažit sestavit rozvrh do méně dnů, nebo 
aby v některém měli méně hodin s vědomím 
toho, že je bude nutné čas od času odsuplo-
vat“ říká ředitel s tím, že se to zvládnout dá.
Náprava věcí minulých
Zmínil jsem se, že ředitel M. Rilák je  
ve funkci ředitele zhruba rok, předtím učil 
na gymnáziu, které tvoří s prvním a druhým 
stupněm zdejší základní školy jeden velký 
vzdělávací komplex. „Věděl jsem, že práce 
na gymnáziu a na základní škole je výrazně 
rozdílná, zatímco na gymnáziu je kladen 
důraz spíše na odbornost v  předmětech,  
na základní škole na odbornost ve výchovně-
-vzdělávacím procesu. Častěji se tu objevují 
výchovné problémy. A to je naše základní 
škola skutečně kvalitní a relativně v  porov-
nání s  ostatními i náročná, absolventi se 
dostávají jak na gymnázia, tak na maturitní 
obory ostatních středních škol. Když jsem 
učil na gymnáziu, o tomto problému jsem 
tolik neuvažoval, ale teď si myslím, že je 
možná lepší, když dítě projde celou základní 
školu a pak se rozhlíží, co je vhodné pro jeho 
další profesní cestu,“ poznamenává.
Být ředitelem chápal jako výzvu k  nakro-
čení na další profesní a kariérní stupínek. 
Do konkurzu na toto místo se ovšem hlásil 
za situace, která pro základní školu nebyla 
nijak příznivá. Jeho předchůdce sice obhájil 
po šestiletém období ředitelské místo, pak 
se přišlo na velké finanční nesrovnalosti, 
které údajně vznikly kvůli jeho patologické-
mu hráčství, a byl odvolán. Jménu školy její-
mu image to rozhodně nepomohlo a nápra-
va tohoto stavu patří k ústředním motivům 
aktivit nového ředitele.

„Být učitelem, byť na gymnáziu, a ředite-
lem, to je podstatný rozdíl, a to i když jsem 
předtím pracoval i jako metodik matemati-
ky v rámci okresu i kraje. Za ten rok jsem se 
musel naučit spoustu věcí, které jsem jako 
učitel nepotřeboval,“ přiznává. Administ-
rativa, předpisy, jednání s firmami, jednání 
s  lidmi, často složité rozhodování… Navíc 
připouští, že pověst školy byla skutečně 
hodně poškozena, kauza jeho předchůdce 
opakovaně prošla jak místními, tak celo-
státními médii. Možná právě skutečnosti, 
že z  pozice role metodika a gymnaziálního 
učitele nebyl M. Rilák neznámou osobnos-
tí ani v  obci, ani na kraji, přispěla k  tomu,  
že byl do pozice ředitele základní školy na-
konec vybrán.

Jsme dneska jinou školou
Narušená důvěra mezi veřejností a školou, 
to je velká nepříjemnost. Na jedné straně je 
počet žáků, který výrazně neklesl, na stra-
ně druhé přece jen určitý odstup po nějakou 
dobu pociťoval. M. Rilák ale působí jako 
kliďas a jako sympaťák, což podle mého 
mohlo vedle jeho pověsti a pedagogických 
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Přijímací zkoušky pro uchazeče na střední 
školy jsou v letošním školním roce jednotné  
a jejich organizace má celostátní rozměr. Jsou 
vyhodnocovány CERMATem. Přesto naše gym-
názium připravilo pro uchazeče z 5. tříd přípravný 
kurz, který seznamoval naše nejmenší zájemce 
s možnými úkoly, postupem jejich řešením a zapi-
sováním do záznamových archů. Tento přípravný 
kurz trval dva měsíce a končil před Velikonocemi, 
těsně před přijímacími zkouškami.
Studentský parlament by měl působit jako zpět-
ná vazba v práci školy, řešit všechny problémy 
studentů, jeho úkolem by měla být také organi-
zace kulturních a sportovních akcí. Každá ško-
la by si měla volit zástupce tříd do parlamentu  
na začátku nebo na konci roku. Tito zástupci se 

pak domlouvají mimo jiné i na konání akcí, které 
zpestří všední dny ve škole.
Studentský parlament připravil na  úterý  
21. února akci  s názvem Duhový den. Předem 
si na setkání parlamentu zástupci tříd vybrali 
barvu, „do níž se obléknou“. Přestože šlo o akci, 
která se neváže k  žádné významné události,  
ale je pouze radostí nad třídní propojeností  
a chutí se pobavit,  podpořila ji velká většina 
studentů i učitelů. (Prima tak byla šedá, sekun-
da – tmavě modrá, tercie – zelená, kvarta – fia-
lová, kvinta – černá, sexta – světle modrá, sep-
tima - hnědá, oktáva – žlutá, 1. A – oranžová,  
2. A – bílou, 4. A – růžová.)
Ve středu 22. února se na Městském úřadě  
ve Velkých Pavlovicích konalo tradiční oblastní 
setkání recitátorů středních škol. Organizace se 
ujalo, podobně jako v  minulých letech, Gymná-
zium Velké Pavlovice, pro vítěze byly připraveny 
krásné knižní tituly. Do krajského kola se probo-
jovali studenti z  MěSOŠ Klobouky, Městského 
gymnázia Klobouky u Brna. Z  našeho gymná-
zia se do Brna „promluvila“ Tereza Slámová  
ze septimy se zajímavým přednesem textu Ray-
monda Queneaa spočívajícího v  různém podání 
stejného textu. Text tak byl přednesen botanicky, 
vulgárně i americky.
Školní kolo soutěže v ruském jazyce se na na-
šem gymnáziu uskutečnilo 14. února a zúčast-
nilo se jej celkem 16 studentů od nejmladších 
z  tercie až po maturanty z  oktávy. Své znalosti 
porovnávali v kategoriích ZŠ a víceletá G, SŠ II, 
SŠ III. Studenti soupeřili v  různých jazykových 
dovednostech – poslech, beseda na dané téma, 
interakce s  rodilým mluvčím – řešení jazykové 
situace, popis obrázku. Všichni soutěžící před-
vedli velmi pěkné a vyrovnané výkony, přidělené 
body v  součtu ukázaly mnohdy těsné výsledky, 
a tak nebylo lehké pro porotu, tentokrát doplně-
nou o rodilou mluvčí Angeliku Musilovu, vybrat 
ty, kteří obsazením prvního místa reprezentovali 
gymnázium v  krajském kole. V  krajském kole 
pak naše studentky opět „nezapadly“: v  kate-

gorii ZŠ a víceletých gymnázií obsadila Radka 
Valná z tercie 3. místo. V kategorii SŠ II obsadila 
Viola Krausová z  oktávy 1. místo a postoupila  
do ústředního kola v Praze. V  kategorii SŠ III 
obsadila Taisiya Voytenko z  kvinty 1. místo  
a rovněž postoupila do ústředního kola. V ústřed-
ním, celostátním kole Viola opět zvítězila, Taja 
skončila na krásném druhém místě. Děvčata byla 
opět velmi úspěšná včetně jejich vyučující Mgr. 
Lorenzové. Naše kolegyně se nedlouho po tomto 
celostátním klání zúčastnila své soutěže učitelů 
ruštinářů celého světa a byla vybrána mezi 20 
nejlepších ruštinářů, kteří se zúčastní v srpnu ce-
losvětového setkání v Artěku.
Ve středu 8. března se žáci gymnázia a 2. stup-
ně základní školy setkali v  místní sokolovně  
na vzdělávací akci Seznam se bezpečně. Opět 
k  nám přijel Martin Kožíšek, manažer pro in-
ternetovou bezpečnost Seznam.cz, a společně 
s  Benem Cristovao komentovali vlastní doku-
ment týkající se nástrah internetu. Martin Ko-
žíšek se zabývá sledováním zvláštního chování  
na internetu a díky mediální tváři Bena chce 
mladé lidi přimět k  zodpovědnému pohybu  
ve virtuálním prostoru. Celá akce chce také upo-
zornit na nebezpečné situace, které mohou nastat, 

Naši recitátoři se ani v ohromné konkuren-
ci okresního kola neztratili!

Zlatá Viola Krausová (zcela vpravo) a 
stříbrná Taisiya Voytenko přebírají ocenění 
z finálového kola ruskojazyčné soutěže. 
Studentky doprovodila paní učitelka Mgr. 
Jana Lorenzová, která taktéž triumfovala, 
v mezinárodním klání učitelů vyučujících 
ruský jazyk.

Vítězové recitační soutěže Wolkerův Pro-
stějov. Na snímku Tereza Slámová (první 
dívka zleva) a Valérie Veselá.

GYmNáZiUm ve víru akcí

Dne 22. března 2017 si vítězové školního kola reci-
tační soutěže jeli změřit své síly do Břeclavi, kde se 
už několikátým rokem pořádá okresní kolo Dětské 
scény. Naši školu reprezentovali dva malí recitátoři  
s obrovským talentem: Patrik Paštika (3.A) a Ja-
kub Havlík (5.A). Z těch starších se o co nejlepší 
umístění pokusili: Tadeáš Huličný (7.A), Natálie 
Morozjuková (9.A) a Soňa Nečasová (9.A).
Okresní kola, ať už jsou z jakéhokoliv předmětu, 
jsou velice stresující. Jinak tomu nebylo ani tady. 
Všichni z nás se snažili podat ten nejlepší výkon 
a samozřejmě dosáhnout co nejlepšího umístění. 
Stres se ale podepsal na každém z nás. Všich-
ni jsme před svým vystoupením cítili, jak nám 
buší srdce, jak se nám vytváří ten známý knedlík  
v krku, nebo už jen to, jak se nám třese papír, kte-
rý držíme v rukou.
Výkony reprezentantů naší školy byly neskuteč-
né, ale konkurence byla bohužel opravdu veliká. 
Já sama bych nebyla schopná mezi všemi těmi 

talentovanými dětmi vybrat jen tři nejlepší.  
Do školy jsme se ale přece jen nevrátili s prázd-
nou. Nově se na recitační soutěži zavedla katego-
rie „Diváka“. Diváci mohli posoudit, kdo by si po-
dle nich zasloužil vyhrát a mohli zcela anonymně 
hlasovat. Po sečtení všech hlasů jsem se umístila 
na druhém místě, což pro mě byla obrovská čest.
Tímto bych chtěla jménem nás všech moc 
poděkovat našemu doprovodu, paní učitelce  
Mgr. Boženě Zborovské, která nás podporovala 
a snažila se nás alespoň trošičku udržet v klidu,  
i když to s námi nebylo jednoduché. Zároveň 
bych chtěla moc pogratulovat vítězům všech 
kategorií a vzdát obrovskou poklonu Patrikovi, 
Jakubovi, Tadeášovi a Natálce, protože všichni 
byli opravdu úžasní a vydali ze sebe maximum.

Soňa nečasová, žákyně třídy 9.A  
Základní školy Velké Pavlovice

OkResNÍ kOlO RecitAČNÍ sOUtĚže – dětská scéna

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
Dne 6. dubna 2017 jsme v  Základní škole  
ve Velkých Pavlovicích přivítali budoucí prvňáčky.  
Ve slavnostně vyzdobených třídách 1. stupně 
se sešly děti s rodiči a vyučujícími. Věříme, že si 
děti z prvního setkání se školou odnesly pěkné 
zážitky a všem nastávajícím školákům přejeme,  
aby vstup do první třídy byl šťastným krokem 

v jejich životě.

divadlo Radost
V úterý 28. února 2017 se vypravili žáci  
1. až 4. ročníku do brněnského divadla Radost, 
kde je okouzlilo představení „Jája a Pája“.

Plavání žáků 2. a 3. tříd
Žáci 2. a 3. ročníků zahájili výuku plavání  
v Plavecké škole v Hustopečích. Děti byly rozděle-
ny do čtyř družstev podle aktuálních plaveckých 
schopností. Pod vedením zkušených instruktorů 

si zdokonalují jednotlivé plavecké styly.

Hudbou proti drogám
Dne 24. března 2017 se žáci I. a II. stupně postup-
ně zúčastnili preventivního programu s názvem 
Hudbou proti drogám, který se konal v malé tě-
locvičně.

ekocentrum Trkmanka
Po jarních prázdninách se žáci čtvrtých  
a prvních tříd vydali do Ekocentra Trkmanka. 
Řada dětí prázdniny strávila na cestách, a tak jim 

ze základní školy teleGRAfickY

Zápis do školy, jedna za nejvýznamnějších 
událostí v životě našich dětí.

Plavání, každoroční zpestření hodin těles-
né výchovy žáčků druhých a třetích tříd.

Návštěva ekocentra není pro děti pouhou 
zábavou, ale hlavně velkým poučením.

V letošním školním roce 2016/2017 pořá-
dala Základní škola ve Velkých Pavlovicích 
66. ročník okresního kola matematické 
olympiády i pro kategorie 6. roč., 7. roč.  
a 8. ročníků.
Celkem se těchto 3 kategorií zúčastnilo  
20 škol z našeho okresu včetně všech  
5 gymnázií a soutěžilo v nich 51 žáků,  
z toho bylo 28 úspěšných řešitelů, což je  
cca 55%. Úspěšným řešitelem byl ten žák, 
který dosáhl alespoň 9 bodů z 18 možných.
Z našich žáků reprezentovali školu v ka-
tegorii 6. ročníků Jáchym Kosík a Martin 

Matematika je jedna velká zábava, jen se 
nebát vniknout do jejich tajů, nebo spíše 
jednoduchých pravidel.

kRálOVNA OlYmPiád kORUNOVáNA skVĚlým BRONZem 
aneb marťa Hádlík počítat umí!

Bílek, v kategorii 7. ročníků Martin Hádlík, 
který obsadil skvělé 3. místo. Všem třem 
našim žákům tímto děkuji za vzornou re-
prezentaci naší školy.
Okresní kola matematické olympiády, kte-
rá je královnou olympiádou a všech soutěží, 
jsou také výraznou propagací naší školy. 
Těch škol, které pořádají okresní kola olym-
piád a různých soutěží, není mnoho a jsme 
za to velmi rádi.

Mgr. Michal Rilák,  
ředitel ZŠ V. Pavlovice, předseda okres-

ní komise Matematické olympiády

Sotva zaklepalo jaro, přskákal do naší školy klo-
kan s mezinárodní soutěží Matematický klokan. 
ZŠ Velké Pavlovice se jako každoročně podílela 
na tomto velice zajímavém soutěžení.
Žáci pracovali ve čtyřech kategoriích. 1. ka-
tegorie – 2., 3. třída, 2. kategorie – 4., 5. třída,  
3. kategorie – 6., 7. třída a 4. kategorie – 8., 9. 
třída. Při zdolávání úskalí úkolů se velice snažili,  
za což jim patří obrovský dík. 
Pro zajímavost uvádím trojici nejúspěšnějších 
žáků v každé kategorii podle umístění: 
1. kategorie – Samuel Horák (3.A), Matyáš Hád-
lík (2.A), Viktor Fůkal a Matyáš Havlín (3.A), 
2. kategorie – Jitka Hádlíková (5.A), Miroslav 
Osička (4.A), Beáta Čejková (5.A), 3. kategorie  
– Viktor Nezhoda a Martin Hádlík (7.A), Jan Pham 
(7.A), Matěj Kocmánek (7.A) a Barbora Hiclová 
(6.B), 4. kategorie – Matěj Klementa (9.A), Tomáš 
Fridrich (9.A), Simona Hasilová (9.A)
Věříme, že spousta zajímavých příkladů žáky 
obohatila a za rok se těšíme na nové nápady  
při řešení. Taktéž velké díky vyučujícím za čas vě-
novaný soutěži i zpracování výsledků.

Mgr. Jiří Slavík

mAtemAtický klO-
kAN na naší škole

téma exkurze „Cesta kolem světa“ a „Z kytičky 
na kytičku“ nebyla zdaleka cizí. Děkujeme všem 
lektorkám z ekocentra a těšíme se na další setká-
ní v krásném prostředí s neméně zajímavými vý-
ukovými tématy.

Kolektiv vyučujících  
Základní školy Velké Pavlovice
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V úterý 28. března 2017 uspořádal pan učitel 
ZUŠ Velké Pavlovice Mgr. Jan Míchal absolvent-
ský koncert své žákyně a zároveň i neteře Aničky 
Drápalové, která v letošním školním roce ukon-
čuje sedmiletý I. stupeň studia ve hře na zobco-
vou flétnu.
Absolventka předvedla přítomnému publiku 
sestavenému z rodinných příslušníků, přátel  
i pedagogů ukázky různých hudebních stylů: 
barokní sonáty vystřídaly populární písně i směs 
známých písniček českého skladatele Jaroslava 
Ježka.
S Aničkou na jejím na koncertě spoluúčinkovali 
klavíristé Ondřej Míchal a Ondřej Sláma a flét-
nový soubor Abonenti, se kterým si zamuzící-
roval na basovou zobcovou flétnu a kytaru i pan  
učitel Míchal.
Pan učitel Míchal vyučuje na naší ZUŠ již neu-
věřitelných 20 let a vychoval již spoustu skvělých 
muzikantů, kteří působí v dechovkách našeho 
folklórně zaměřeného regionu. Velkou zálibou 
pana učitele je sestavování žesťových a flétno-
vých souborů, které často vystupují na akcích  
v našem městě i okolí.

Závěrem koncertu ředitelka ZUŠ Milena Kar-
berová poblahopřála Aničce k pěknému absol-
ventskému výkonu, všem vystupujícím poděko-
vala za jejich vystoupení, panu učiteli Míchalovi  
za jeho práci s dětmi i mamince Aničky za mno-
haletou podporu své dcerky ve studiu.
28. březen, Den učitelů, výročí narození Jana 
Ámose Komenského, nás nutí k zamyšlení  
nad posláním a významem učitelského povolání, 
které je krásné nejen proto, že žáci se učí něčemu 
novému a získávají postupně během let znalosti 
a dovednosti v nejrůznějších oborech, ale i proto, 
že mezi pedagogem a žákem vznikají při dlouho-
leté spolupráci přátelské vztahy, které mnohdy 
trvají celý život, učitelé podporují své žáky v jejich 
snažení, musí je neustále podněcovat k činnosti  
a k vytrvalosti, těší se z jejich úspěchů a tím se 
sami učí více myslet na druhé než na sebe.
Drazí přátelé, rodiče, prarodiče i pedagogové, 
ZUŠ Vám všem děkuje za spolupráci a těšíme se 
na setkání s Vámi na dalších koncertech a besíd-
kách naší školy.

Milena Karberová, ředitelka  
Základní umělecké školy Velké Pavlovice

Poslední březnová neděle patřila mladým, šikov-
ným zpěváčkům, nádherným krojům a neméně 
krásným lidovým písním.
V neděli 26. března 2017 se v kulturním sále  
v Kobylí uskutečnil další ročník pěvecké 
přehlídky "O malovanú pantličku Augusty 
Šebestové", které se zúčastnily žákyně z pěvecké 
třídy Barbory Grůzové – sestry Adélka a Baru-
nka Herůfkovy a rodačka z Velkých Pavlovic 
Barunka Urbánková.
Všechny děti za doprovodu cimbálové muziky 
Vonica předvedly krásné výkony a zaslouží si 
náš velký obdiv a dík, že se tradice jižní Moravy 
a lidové písničky i jejich zásluhou uchovávají  
po další generace.
Děvčátkům za skvělou reprezentaci Základní 
umělecké školy Velké Pavlovice děkujeme!

Barbora grůzová diS.,  
ZuŠ Velké Pavlovice Zpěvačka Barunka Urbánková na soutěži „O malovanú pantličku Augusty Šebestové“ v Kobylí.

Čerstvá absolventka Anička Drápalová 
přebírá gratulace a krásnou kytici růži  
od paní ředitelky ZUŠ Mileny Karberové.

ZPĚVáČci Ze ZUš Velké PAVlOVice RePReZeNtOVAli NAše  
mĚstO V sOUtĚži "o malovanú pantličku augusty šebestové"

flétNistkA ANiČkA dRáPAlOVá další úspěšnou absolventkou zuš

případně ukázat, jak je možné je řešit a na koho se 
obrátit.
V rámci Jarního srdíčkového dne, který pro-
běhl  24.  března, se podařilo našim studentům 
prodat dárkové předměty v celkové částce  8.147 
Kč. Výtěžek sbírky pro nadaci Život dětem bude 
určen  na pomoc těžce handicapovaným dětem, 
které jsou odkázány stabilně na domácí péči svých 
rodičů, a to na zakoupení rehabilitačních a zdra-
votních pomůcek, kterou si jejich stav vyžaduje. 
Srdečně děkujeme za pomoc všem, kteří přispěli.
Jarní období je pro žáky náročné i kvůli přípravě 
na velké množství olympiád: biologické, mate-
matické, fyzikální, chemické, dějepisné, z českého 
jazyka, z  ruského jazyka, z  anglického a němec-
kého jazyka. Gymnázium organizuje okresní 
kolo fyzikální olympiády. Do krajského kola FO 
postoupil Michal Andrlík z  kvinty. Dějepisného 
krajského kola se zúčastnila Daniela Ulrichová, 
krajského kola olympiády z českého jazyka se zú-
častnila Klára Pejchlová z  tercie, krajského kola 
matematické olympiády se zúčastnil Lubomír Peš 
z kvarty.
Divadelní Mumraj je krajská přehlídka student-
ských souborů, který  proběhl na konci března 
v  Domě kultury Hodonín. Divadelní přehlídky 
se zúčastnil i náš divadelní soubor Škrpálek s na-
studováním hry Marca Camolettiho Na správné 
adrese. Ve Velkých Pavlovicích a okolí jsme měli 
možnost hru v  podání našich studentů vidět ně-
kolikrát. Pokaždé se dočkala velmi příznivého 
diváckého ohlasu, což se potvrdilo i v Hodoníně. 
Divákům se prostě komedie v režii Mgr. Petra Ka-
dlece a studentky oktávy Kateřiny Poláčkové líbí. 
Hra nás rychle vtáhne do děje a seznámí s tím, co 
může nastat, když čtyři ženy žijící ve stejném bytě 
si podají čtyři různé inzeráty se stejnou zkratkou 
P.P.S. Co zkratka znamená, se všichni dozvídají 
velmi netradičním způsobem…
Jarní prázdniny jsme podobně jako v minulých 
letech využili na stavebně technické práce spojené 
s modernizací zázemí školy. Za vydatné pomoci 
pracovníků stavební skupiny služeb města, vodo a 
topenářské firmy Zborovský a za přispění našich 
provozních pracovníků se se nám podařilo v krát-
ké době zrekonstruovat sociální zařízení pro pra-
covníky školy a vyměnit osvětlení v kmenové třídě.
Dětská scéna je recitační soutěž pro žáky základ-
ních škol a nižšího stupně gymnázia. Okresního 
kola se v Břeclavi zúčastnily 4 studentky našeho 
gymnázia. Do krajského kola, které se koná na 
konci dubna, postoupila Emma Balunová z kvar-

ty.
Atletický areál gymnázia hostil účastníky Běhu 
o velkopavlovickou meruňku na konci března. 
Soutěžily zde mladší ročníky běžců. Je hezké 
vidět, že si soutěž získává své příznivce, a proto 
se zde sešlo téměř tři sta běžeckých nadšenců a 
spousta jejich fanoušků.
V pondělí 27. března měli možnost žáci gymnázia 
zhlédnout ve výstavním sále MěÚ komponovaný 
kulturně vzdělávací pořad o Boženě Němcové. 
Projekt herečky Národního divadla Brno Moniky 
Maláčové nazvaný „Divadlo z knih“ je návratem 
ke klasické literatuře. Spisovatelka Božena Něm-
cová vyšlapala cestičku dalším ženám k uvědomě-
ní si sebe sama, k důležitosti prosadit si své názory 
a životní postoje. Její lásky ji stály nejedno utrpení, 
a to včetně lásky k češtině a českému lidu. Moni-
ka Maláčová připomenula žákům poselství, které 
tato významná spisovatelka pro nás zanechala.
Trio studentů ve složení Vojta Antoš, Pavel Ko-
sík a Ondra Sláma  potvrdilo svou formu a ze 
skvělého druhého místa znovu postoupilo do 
celostátního kola  Dějepisné soutěže studentů 
gymnázií. Letošní ročník byl zaměřen na období 
let 1949 až 1967 a nesl podtitul „Naděje a zklamá-
ní“. V  aule Biskupského gymnázia se  krajského 
kola  se pod záštitou hejtmana Bohumila Šimka 
účastnilo 23 gymnázií Jihomoravského kraje. 
Z  nich podle pozměněných pravidel pouze dvě 
školy mohly přímo postoupit do kola celostátní-
ho, jež se bude konat v západočeském Chebu 23. 
listopadu již po šestadvacáté. Konkurence je rok  
od roku větší a počet škol přihlášených do nejpres-
tižnější dějepisné soutěže českých i slovenských 
škol roste. O to je postup našich žáků cennější.
V pátek 7. dubna proběhl již šestý ročník cha-
ritativního Aprílesu. Nejdříve byly připraveny 
hry pro malé děti. K zahájení hlavní části progra-
mu si moderátorka Bára pozvala paní Kateřinu 
Doležalovou z Nadace Krtek, která představila 
práci nadace i práci svoji. Katka je zázračná žena, 
která se stará o malé pacienty dětské onkologie 
i jejich rodiče. Pomáhá například zajistit nocleh 
maminkám v blízkosti nemocnice nebo přímo 
v ní, podporuje je a hlavně kolem sebe neustá-

le šíří velmi pozitivní energii. Svůj příběh přišla 
představit i Stanislava Bílková, maminka malé-
ho Míši z Velkých Pavlovic. Míša má už velkou 
část léčby za sebou a jeho rodina je důkazem, že 
pomoc Krtka je opravdu účinná a potřebná. Ka-
pela Tremolo, jejíž zpěvačkou je naše kolegyně  
Mgr. Jana Zavadilová, zahájila hlavní část progra-
mu. Aby všichni tanečníci načerpali inspiraci k 
dalším tanečním krokům, vystoupil Daniel Vojtě-
šek ze sexty se svojí taneční partnerkou Karolínou 
a předvedli ve dvou blocích ukázky standardních  
a latinskoamerických tanců. Velkobílovický Ba-
lanc pak předvedl taneční vystoupení z jiného 
soudku s příhodným názvem Good vibes. Dob-
rými vibracemi se to na Aprílesu jen hemžilo. To 
se projevilo především při dražbě. Lubomír Krů-
za moderoval napínavé přihazování od prvního 
okamžiku, které ve finále vyneslo neuvěřitelných 
17.863 Kč! Nejsilnějším zážitkem bylo dražení 
daru pana učitele Vašíčka, který vlastnoručně 
upekl krtkův dort. Rodina Míši Bílka přihazovala 
do poslední koruny. Když to ale vypadalo, že už 
zvednout nabídku nemohou a dort získá někdo 
jiný, začalo se na dort skládat osazenstvo sálu. 
Peníze padaly dokonce i z „nebe“, to když přiha-
zovali studenti sedící na galerii. Společné dílo se 
podařilo a Míša Bílek získal dort za neuvěřitelných  
4.044 Kč! Pak už pódium patřilo Václavu Lebedo-
vi alias Voxelovi. Na závěr programu ještě zahráli 
Šroti, a pak už byl čas tuto charitativní akci ukon-
čit. Po celý večer byl otevřen stánek s propagační-
mi předměty Krtka.
Bítls je muzikál Městského divadla v Brně zpra-
covávající téma mladíků z  Liverpoolu. Zcela ne-
tradičně ho propojuje s  moravským prostředím, 
což způsobuje množství vtipných situací, kterými 
tento muzikál hýří od začátku.
Studenti sexty a 2. ročníku dokončují ročníkové 
práce, které jsou podmínkou k ukončení přísluš-
ného ročníku. Jak jsme již psali v  loňském roce, 
kdy jsme tuto práci zavedli jako povinnou, po-
drobnější zpracování vybraného tématu připra-
vuje žáky k systematickému bádání i k pozdějšímu 
studiu na vysoké škole, kde je psaní seminárních 
prací častým výstupem. Prezentace těchto roční-
kových prací proběhne ve druhé polovině června 

jejich obhajobou.
Ve středu 19. dubna se třídy septima a 3. A zú-
častnily zájezdu do Agrostroje Pelhřimov. 
Na počáteční otázku, zda si chtějí v  budoucnu 
vybrat strojírenský obor, odpověděli vyhýba-
vě. Výuka na gymnáziu je náročná, obsáhlá, 
ale příliš teoretická. Žáci nemají možnost vidět 
práci v  závodech, továrnách, a proto je jejich 
rozhodování v  maturitním ročníku mnohdy 
jednostranné, protože nemají povědomí o mož-

nostech budoucího života. Žáci byli prohlídkou 
strojírenského závodu nadšeni, měli spoustu 
dotazů, zajímala je technika, počítačem řízené 
stroje. Návštěva jim usnadnila rozhodování,  
v tom co je v budoucnu výhodné studovat a kde 
naleznou uplatnění.
V dubnu se tradičně konají přijímací zkoušky a 
letos navíc nastala změna v  psaní státní matu-
ritní slohové práce z českého jazyka. Maturitní 
práce se psaly již v úterý 11. dubna a byly zaslány 

CERMATu k opravě, která neprobíhá již na škole, 
ale hodnotí ji vybraní vyučující z celé republiky,  
k niž patří i naši kolegové.
Čas nezastavíme a tak maturanti vstupují do po-
sledních studijních dnů na gymnáziu. Jistě budou 
školu zdobit jejich zajímavá tabla. Přejeme si, aby 
uzavření pololetí, ale i jejich maturitní zkoušky 
na začátku i konci května proběhly úspěšně.

Paeddr. Vlastimil Kropáč,  
ředitel gymnázia Velké Pavlovic

Studentský parlament uspořádal Duhový den. Přestože se jedná o akci ryze dobrovolnou, 
účast byla téměř stoprocentní.

Apríles 2017 s nadací Krtek – na snímku 
pořádající třídy sexta a 2.A.
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ČÁK & NEJLEPŠÍ VELKOPAVLOVČAN-
KA. V kategorii NEJLEPŠÍ VELKOPAV-
LOVČANKA zvítězila Jitka Michnová (roč. 
1982), stříbrnou placku si na krk pověsila 
Karolína Bártová (roč. 1977) a bronzovou 
pak Lenka Levčíková (roč. 1973). V kate-
gorii NEJLEPŠÍ VELKOPAVLOVČÁK se 
stal zlatým mužem Lukáš Kynický (roč. 
1997), na druhém místě skončil Lukášův 
otec Radek Kynický (roč. 1972), kteří 
si oproti loňsku pouze prohodili pořadí,  
a na třetím Vlastimil Kropáč (roč. 1991).
Letošní II. ročník běhu zaznamenal jed-
nu atraktivní novinku, a to doprovodný 
program závodního dne. Před vyhlášením 
výsledků hlavních kategorií vystoupily  
ve sportovní hale jumperky JUMPINGU 
Velké Pavlovice pod vedením sesterského 
dua Moniky a Lucie Crhákových. Skáká-
ní na trampolínkách vystřídal street dan-
ce v podání tanečního dorostu skupiny 
N.C.O.D. Všem protagonistům posíláme 
touto cestou velké poděkování!
Atmosféru sportovního klání si do našeho 
města přijeli vychutnat i dva političtí ma-

tadoři. Zastupitel Jihomoravského kraje  
Ing. Stanislav Juránek a poslanec Parla-
mentu České republiky Mgr. Jiří Mihola, 
Ph.D.. Oba dva politici jsou vášniví běžci 
a mají za sebou několik desítek běžeckých 
závodů. Pan Juránek se postavil k závodu 
dle očekávání aktivně a zaběhl si jej v ná-
ročné osmikilometrové trase. Pan poslanec 
Mihola byl námi pozvaným čestným hos-
tem, a tak mu byla starostou města panem 
Jiřím Otřelem a místostarostou města 
panem Petrem Hasilem doporučena ná-
vštěva místních škol za doprovodu ředitelů.  
Ve školách se pan poslanec se cítí jako 
doma, poněvadž je bývalý učitel, a i v sou-
časnosti přednáší na Pedagogické fakultě 
Masarykovy univerzity Brno.
Všem zúčastněným závodníkům II. roč-
níku BĚHU O VELKOPAVLOVICKOU 
MERUŇKU z Velkých Pavlovic, a to nejen 
těm, kteří dosáhli na stupně vítězů, patří 
obrovská gratulace a zároveň upřímné 
poděkování za podporu rozjíždějící se  
a do budoucna doufejme tradiční velko-
pavlovické sportovní akce!

Velké díky patří také všem organizátorům 
běhu v čele s Městem Velké Pavlovice a Bě-
žeckým klubem Hodonín – Základní škole  
a Gymnáziu V. Pavlovice, Ekocentru Trkman-
ka V. Pavlovice, místnímu Klubu důchod-
ců, Službám města V. Pavlovice, vystupují-
cím v doprovodném programu, fotografům  
a všem dobrovolníkům, kteří si ochotně 
ukrojili ze svého pohodlí a volného času  
a přišli pomoci.

Děkujeme našim sponzorům!

RPS logistic, s. r. o. Velké Pavlovice 
Vinařství Suský Velké Pavlovice

Běhu zdar a za rok na startovní lajně  
na shledanou!

Karolína a Radek Bártovi,  
Pavel Bíla, Petr Hasil

Organizátoři II. ročníku Běhu  
o velkopavlovickou meruňku 2017

II. ročník BĚHU O VELKOPAVLOVIC-
KOU MERUŇKU, který se uskutečnil  
ve Velkých Pavlovicích v sobotu 25. března 
2017, se nesl v duchu hattricku rekordů. 
Prvním rekordem byla účast všech závodní-
ků. Letos si vychutnalo výstřel na startovní 
čáře celkem 294 závodníků, což je oproti 
premiérovému loňskému ročníku nárůst  
o 13 běžců. Druhý a třetí rekord byly traťo-
vé. Ty se podařilo překonat v obou katego-
riích, tedy v mužích i ženách. Traťovou re-
kordmankou roku 2017 se stala stejně jako 
loni Irena Pospíšilová – čas 19:06, 5 km 
(AK Drnovice, roč. 1983), rekordmanem 
je pak nováček na velkopavlovické star-
tovní listině Jirka Kalus – čas 26:54, 8 km 
(EKOL TEAM, 1993).
Závodu přálo i počasí, které nenechalo ni-
koho na pochybách, že jaro už je tu, a to  
v plné síle. Březnové slunce zatápělo, co 
to dalo, a tak se teploty na vyhřátých mís-
tech šplhaly pomalu až k příjemné dvacítce. 
Běhu si pak užívali nejen samotní běžci,  
ale také fanoušci. Ti se pospolu sešli v do-
poledních hodinách na školním 150 m 
dlouhém tartanovém oválu, aby zde moh-
li zakusit euforickou atmosféru závodu  
dětských kategorií.
Mladí závodníci, kteří již zvládají taktiku 
se zde mohli vyřádit. Některým trenérům 
to sice trochu cukalo s nervy, ale prostě 
děti závod prožívají po svém. Byly to sou-
boje až do posledních metrů a někdy až 
za hranicí vlastních sil. A těm, co vydrželi  
až do poslední dětské kategorie na 50 m 
zůstane navždy v paměti až neuvěřitelná 
bojovnost zdravotně postiženého tříleté-
ho Garička Válka z Velkých Pavlovic. Ten 
bojoval s tratí s pomocí chodícího vozíčku 
s takovým zápalem, že i rozhodčím Bě-
žeckého klubu Hodonín šly slzičky do očí.  
A i když se mu podlamovaly nožičky, do-
kázal s nádherným úsměvem projít cílem,  
za ohromných ovací dojatých diváků.
Hlavní závod měl start a cíl před městským 
úřadem a na trať závodu se přesně ve 12 ho-
din vydalo početné pole 149 startujících.
Ženské kategorie na trati dlouhé 5 km opět 
po roce vyhrála Irena Pospíšilová, navíc, 
jak bylo již zmíněno v novém traťovém re-
kordu (19:06). Že roste na Záhorácku, ne-
jen do krásy ;-), parádní běžkyně, dokázala 
svým umístěním na druhém místě teprve 
patnáctiletá Zuzka Švejdová (19:59). Třetí 
ženou v cíli byla současně i vítězka katego-
rie Ženy 45 Kateřina Doubková (20:09).
Muži absolvovali 8 km, v novém traťovém 

rekordu vyhrál český reprezentant v triatlo-
nu Jiří Kalus (26:54). Až neuvěřitelnou for-
mu má čerstvý veterán kategorie Muži 40 
Luděk Durďák. Druhé místo a čas 27:29, 
to je zlepšení oproti loňskému roku o 1:30! 
Na třetím místě doběhl mladičký Dan Fiala 
(28:33).
Běh o velkopavlovickou meruňku je sou-
částí seriálu běhů MORAVSKO-SLO-
VENSKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU 
2017 (více na http://bkhod.webnode.cz), 
ale současně je určen běžcům hobíkům  
z řad široké veřejnosti. Pořadatele velmi 
těší rostoucí zájem a hojná účast velkopav-
lovických, kterých se po celkovém součtu 
všech kategorií, od dětí až po veterány, vy-
pravilo na tratě různých délek a obtížností 
rovných 63 (loni 43).
V dětských kategoriích běželo 37 závodní-
ků z Velkých Pavlovic (loni 18), 26 hochů 
a 11 děvčat. Úspěšní byli především chlap-
ci, hned tři si odnesli stříbrnou medaili  
za druhé místo a jeden bronzovou za mís-
to třetí. Tomáš Pecháček (roč. 2006)  
– 2. místo, kategorie Přípravka hoši, Ště-
pán Prokeš (roč. 2002) – 2. místo, katego-
rie Starší žáci, Mikuláš Prokeš (roč. 2012) 

cHuť vyběHat si VelkOPAVlOVickOU meRUŇkU roste!

– 2. místo, kategorie Nejmladší chlapci  
a Šimon Hejl (roč. 2012) – 3. místo katego-
rie Nejmladší chlapci.
Velkopavlovická základna kategorie JUN-
DOR (Junioři – Dorostenci) letos značně 
posílila své řady a vynesla našemu městu 
úžasnou a zároveň jedinou zlatou medaili 
II. ročníku závodu. Získal ji Martin Horák 
(roč. 2000), který zvládl 1.500 metrů dlou-
hou trať v čase 5:29! Celkem za místní Juni-
ory vyrazilo 7 běžců, 4 hoši a 3 dívky. Loni 
to byli pouze 3 hoši.
Kategorie dospělých běžců byla v roce 2017 
zastoupena celkově 149 běžci. Výživnou 
„pětku“ si dalo 54 závodnic a závodníků, 
ještě výživnější „osmičku“ pak 95 závod-
níků. Z toho bylo 19 závodníků z Velkých 
Pavlovic – 7 žen (5 km) a 12 mužů (8 km). 
U mnohých místních běžců je patrno, pře-
devším u mužů, že významně potrénovali. 
Řada z nich si oproti loňsku vylepšila vý-
sledky. Ale bohužel ani tak se nikomu z do-
morodců nepodařilo vystoupat na nejvyšší 
stupínky oficiálních kategorií.
O sladkou chuť vítězství však ochuzeni ne-
byli! Užili si ji díky speciálně vyhlášeným 
kategoriím NEJLEPŠÍ VELKOPAVLOV-

SPORT

Euforie a radost poslední metry před cílem… (manželé Karolína a Radek Bártovi).

Vítězové kategoerie NEJLEPŠÍ VELKOPAVLOVČÁK  
– 1. místo Lukáš Kynický, 2. místo Radek Kynický,  
3. místo Vlastimil Kropáč.

Vítězky kategorie NEJLEPŠÍ VELKOPAVLOVČANKA  
– 1. místo Jitka Michnová, 2. místo Karolína Bártová,  
3. místo Lenka Levčíková.
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Ještě před pár lety ve Velkých Pavlovicích téměř nikdo badmintonu příliš neholdoval. Díky mladým úspěšným hráčům je dnes  
u nás tento sport pojmem.

Junior Martin Horák (vpravo) vybojoval 
v přeboru MRS v rybolovné technice  
3. místo. Blahopřejeme!

V neděli 12. března 2017 se v tělocvičně vel-
kopavlovické základní školy uskutečnil již 
tradiční Halový přebor Moravského rybář-
ského svazu v rybolovné technice. Ve třech 
terčových disciplínách soutěžilo celkem  
51 závodníků: 37 z ČR a 14 ze Slovenska.
V nejsilněji obsazené kategorii mužů zvítě-
zil součtem 593 bodů Karel Kobliha z Jihla-
vy, hned za ním se umístil další reprezen-
tant České republiky Jan Bombera, který 
závodí za domácí Klub sportovních rybářů 
a třetí skončil slovenský reprezentant Karol 
Michalík z Prešova. Na dalšího domácího 
závodníka Jiřího Šulu tentokrát zůstala 
pouze nepopulární medaile bramborová.  
V ženách zvítězila Zuzana Plachá z Ostra-
vy, před zvolenskou věkem ještě juniorkou 
Michaelou Brodnianskou.
V kategorii juniorů vyhrál Radek Zavadil 
z Kroměříže, hned za ním skončil Tomáš 
Gaál z Bratislavy a skvělé 3. místo vybojo-

Velké PAVlOVice OPĚt hOstilY jARNÍ hAlOVý PřeBOR 
moravskéHo rybářskéHo svazu v rybolovné tecHnice

val domácí Martin Horák. V žácích zvítě-
zil Jakub Ondruch z Kroměříže, druhý byl 
Ondra Stehlík ze Znojma a třetí skončil 
Ivo Žák z Hodonic. V kategorii žákyň brala 
zlato v konkurenci osmi závodnic bratislav-
ská Vanessa Staršicová, stříbro vybojovala 
domácí závodnice Julie Šulová a bronz zno- 
jemská Martina Mullerová. Mezi nejmlad-
šími žáky do 12-ti let zvítězil Ondra Hon-
zírek z Kroměříže před svým oddílovým ko-
legou Robertem Trajem a domácím Janem 
Bomberou mladším.
V samostatně hodnocené disciplíně MUL-
TI SKISH zvítězil v šestičlenném finále Jan 
Bombera před Karolem Michalíkem a Kar-
lem Koblihou. V juniorech byl nejlepší Ján 
Gaál z Bratislavy.
Na závěr musím vysoce ohodnotit práci 
všech rozhodčích a pořadatelů.

Ing. Jiří Šula, ředitel soutěže

tři medAile z jarníHo turnaje v HustopečícH

V sobotu 8. dubna 2017 se zúčastnilo devět 
hráčů z  Velkých Pavlovic Jarního badmin-
tonového turnaje v Hustopečích, ze kterého 
si přivezli 3 medaile. Jakub Herzán vybojo-

val zlato v kategorii U13, Viktor Fůkal zís-
kal stříbrnou medaili v kategorii U11, po-
věstnou smolnou "bramboru" bral ve stejné 
kategorii Samuel Horák. Eliška Konečná 

dosáhla na stříbrnou medaili mezi dívkami 
v kategorii U15.

 Jiří Huslík

V sobotu na „Apríla“ jsme uspořádali v pavlo-
vické hale celodenní badmintonové soustředění. 
Pod taktovkou trenéra Mgr. Tomáše Vovse, se 
tohoto jednodenního campu s wellnessem, zú-
častnil výběr 16-ti dětí z Velkých Pavlovic a Brna. 
Program byl zahájen v ranních hodinách team-
buildingem na rozvoj týmového ducha, a pak 
už se mladí hráči pustili do samotného tréninku 
badmintonových úderů.
Dva dopolední bloky jsme se věnovali rozehráv-
ce na síti a obraně smeče. Cvičení byla prokládá-
na upravenými zápasy. Po obědě zakončeném 

jedNOdeNNÍ BAdmiNtONOVé sOUstředĚNÍ  
se svč velké pavlovice

sladkou tečkou jsme si zahráli zkrácený zápas 
basketbalu.
Odpolední blok byl zaměřen na čtyřhru. Ta hráče 
možná bavila ještě víc a sehrávali se vcelku zdat-
ně. V průběhu dne byly ještě několikrát zařazeny 
prvky podněcující hráče ke spolupráci. Úplný zá-
věr badmintonového tréninku skončil náročnými 
přeběhy na šířku tělocvičny. Pak už měla přijít je-
nom zábava v podobě volné hry, střílení na bránu 
fotbalovým míčem, basketbalová střelba na koš, 
házení si s frisbee a řada dalších her. Tréninkový 
den jsme zakončili shrnutím a strečinkem.

Následně na bazénu v Hustopečích jsme se mla-
dí badmintonisté jen tak máčeli a rozplavávali  
před očekávaným mačem vodního póla mezi 
Brnem a Pavlovicemi. Na poločasy tento přátel-
ský zápas skončil remízou, ale na góly s velkou 
převahou zvítězily Pavlovice s drtivým útokem  
v přečíslení. V půl sedmé se hráči rozloučili a od-
jeli domů.
Badmintonové soustředění tohoto typu SVČ 
uskutečnilo ve Velkých Pavlovicích již podruhé  
a mezi mladými hráči je oblíbené.

Jiří Huslík

O víkendu 1. dubna 2017 závodila velkopavlovic-
ká plavkyně Lucie Varmužová v silně obsazeném 
klání “O cenu Brněnského draka“ na bazénu 
Brno – Lužánky. Všechny disciplíny odplavala 
v osobních rekordech a vyhrála pohár v krau-
lařském čtyřboji (50 m, 100 m, 200 m a 400 m  
kraula).
V neděli 2. dubna 2017 se sestry Anna a Lucie 
Varmužovy zúčastnily mezinárodních závodů 
"34. Internationales Triumph-Meeting 2017"  
ve Wiena – Neustadt, kde u všech závodů pla-
valy v osobních rekordech. Lucie se v hlavním  
městě rakouských sousedů zúčastnila kraulař-
ské štafety 8x50m, kde si vyplavala bronz.
Lucii a Anně patří obrovská gratulace a přání,  
ať se jim i do budoucna daří jako doposud.  
Držíme palce a těšíme se na zprávy o dalších vy-
nikajících výsledcích.

Ing. Radek Varmuža  
& Karolína Bártová

PlAVkYNĚ lUcie A ANNA VARmUžOVY 
posbíraly další medaile v brně a ve vídni

Úspěšná mladá plavkyně Lucie Varmužová.

Jak si možná vzpomínáte, již několikrát jsme vás 
prostřednictvím Velkopavlovického zpravodaje 
a nebo městských webových stránek informo-
vali o úspěších v současné době třináctileté Anny 
Procházkové ve střelbě ze vzduchové pušky.  
Na začátku školního roku 2016/2017 se k Anně 
přidala i její o rok mladší sestra Emma (obě stu-
dentky Gymnázia Velké Pavlovice) a postupně 
získává zkušenosti a výkonnost.
Ve Velké ceně SSK Slatina obsadila Emma děle-
né 6.-7. místo, v poháru RSCM, který Anna letos 
i v loňském roce vyhrála, se jen těsně nedostala 
do finále.

Ve dnech 25. a 26. února 2017 se opět konalo jed-
no finále, a to Krajské střelecké ligy Královehra-
deckého a Pardubického kraje 2016–2017. Opět 
se střílelo na 30 ran vleže a z celkem pěti závodů 
se počítaly 3 nejlepší výsledky. Anička zvítězila 
s maximálním nástřelem 900 bodů (tj. 90× de-
sítka) a Emička byla těsně pod bednou, čtvrtá. 
Vzhledem ke zdravotním potížím, se kterými se 
toho času musela začínající závodnice poprat, je 
to více než skvělý výsledek.
Za obdivuhodné výkony patří oběma sestrám 
obrovská gratulace a přání dalších úspěchů!

Iva Procházková  
& Karolína Bártová

dUO ANNA & emmA bodovalo v krajské střelecké lize  
královeHradeckéHo a pardubickéHo kraje

Sesterské střelecké duo Anna & Emma 
Procházkovy.
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InZeRce

PROVÁDÍM 
INŽENýRSKOU ČINNOST, STAVEBNÍ DOZOR A 
ODBORNÉ VEDENÍ STAVEB ČI ZASTUPOVÁNÍ 

INVESTORA NA PROVÁDĚNOU STAVEBNÍ 
ČINNOST STAVBy, AUTORIZOVANOU 

OSOBOU VE STAVEBNICTVÍ V OBORU 
VODOHOSPODÁŘSKýCH STAVEB  

A POZEMNÍCH STAVEB.

cena dle dohody.

Ing. Vladimír Herůfek, tel.: 777 181 338

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPy 2017
Sobota 6. května 2017, od 11:00 hodin, 
vstupné 800 Kč 
* Vinné sklepy vinařů spolku  
Víno z Velkých Pavlovic 
* www.vinozvelkychpavlovic.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

VELKOPAVLOVICKý GULÁŠFEST 
2017
Sobota 13. května 2017, od 10:00  
do 17:00 hodin, zahájení ochutnávky  
od cca 12:30 hodin 
* Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1 
* www. www.ekocentrum-trkmanka.com, 
www.velke-pavlovice.cz

KRAJEM VÍNA 2017: MÁJOVÉ PUTO-
VÁNÍ OKOLÍM MODRýCH HOR
Sobota 20. května 2017, registrace  
účastníků od 9:00 do 11:00 hodin,  
startovné 120 Kč 
* Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1 
* www.vinarske.stezky.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

MODRÉ HORy V PÍSNI NA SLUNEČNÉ
Sobota 20. května 2017, od 18:00 hodin 
* Areál pod rozhlednou Slunečná 
* www.modrehory.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

COUNTRy BÁL
Sobota 20. května 2017, od 20:00 hodin, 
vstupné 100 Kč, hraje country kapela 
CV YKR 
* Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1 
* www.velke-pavlovice.cz

Disco Club Millenium pořádá v sobotu 
20. května 2017 od 21:00 hodin první 
rockový koncert v Summer Areně Mille-
nium v roce 2017
KONCERT SKUPINy ARGEMA
Sobota 20. května 2017, od 21:00 hodin 
* Summer Arena Millenium  
Velké Pavlovice, Nádražní 35 
* http://millenium-pavlovice.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

HRAVÉ ODPOLEDNE KE DNI DĚTÍ
Pátek 26. května 2017, od 16:00 hodin 
* Městská knihovna, Hlavní 6 
* www.velke-pavlovice.cz

KONCERT ZUŠ OPEN
Úterý 30. května 2017, v 18:00 hodin  
* Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1 
* www.velke-pavlovice.cz 
* www.zus-velkepavlovice.cz 
Vystoupí soubory ZUŠ – flétnové, žesťové, 
pěvecké i cimbálová muzika.

MEZINÁRODNÍ WORKSHOP PRO 
AMATÉRSKÉ FOTOGRAFy  
„Architektura měst a památek“
Sobota 3. června 2017, od 9:00 hod. 
* Městský úřad Velké Pavlovice,  
Náměstí 9. května 40 
* www.velke-pavlovice.cz

X. JUBILEJNÍ ROČNÍK FESTIVALU 
DECHOVEK MIRKA PLÁTENÍKA 
Neděle 4. června 2017, 15:00 hodin 
* Plac za sokolovnou, Hlavní 1  
* www.velke-pavlovice.cz 
Vystoupí Moravanka a velkopavlovická 
dechovka MgA. Z. Bílka.

SVATOJÁNSKÁ NOC
Sobota 17. června 2017, od 16:00  
do 20:00 hodin, vstupné dobrovolné 
* Nádvoří Ekocentra Trkmanka,  
Nádražní 1 
* www. www.ekocentrum-trkmanka.com, 
www.velke-pavlovice.cz 
Tradice, tvoření, soutěže,  
kulturní vystoupení, ohně

VEŘEJNÁ STŘELECKÁ SOUTĚŽ NA 
LOVECKÉM KOLE O POHÁR MĚSTA 
VELKÉ PAVLOVICE
Neděle 18. června 2017, od 8:00 hodin  
* Myslivecká střelnice pod Floriánkem  
* www.velke-pavlovice.cz

EXPEDICE KRAJEM ANDRÉ
Sobota 24. června 2017, start od 9:00  
do 12:00 hodin, startovné 100 Kč 
* Formanka v Hustopečích, cyklostezka 
Krajem André 
* www.velke-pavlovice.cz 
* www.hustopecsko.net

PO STOPÁCH PyTLÁKA FLORIÁNA  
– DĚTSKý DEN
Neděle 25. června 2017, ve 14:00 hodin 
* Areál myslivny 
* www.velke-pavlovice.cz

STUDENTSKÁ AKADEMIE
Středa 28. června 2017 od 18:00 hodin, 
vstup volný 
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz 
* www.velke-pavlovice.cz
Program bude tradičně tvořen hudebním 
a komickým pásmem za přispění jed-
notlivých tříd našeho gymnázia, kterým 
se studenti rozloučí se školním rokem 
2016/2017.

KOLEM HOREM DOLEM aneb  
Po vinařských tratích  
na horských kolech
Sobota 1. července 2017,  
start v 11:00 hodin  
* Od rozhledny Slunečná  
* www.velke-pavlovice.cz

VELKOPAVLOVICKÉ  
MERUŇKOBRANÍ
Sobota 1. července 2017, od 11:00  
do 16:00 hodin, vstupné 60 Kč  
(děti do 150 cm zdarma) 
* Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1 
* www.ekocentrum-trkmanka.com 
* www.velke-pavlovice.cz

VÍNO V ORANŽOVÉM
Sobota 1. července 2017,  

od 17:00 do 24:00 hodin 
* zahájení a prodej vstupenek na radnici 
města Velké Pavlovice (zasedací místnost), 
Nám. 9. května 40, dále vinné sklepy míst-
ních vinařů 
* www.velke-pavlovice.cz 
* www.vinozvelkychpavlovic.cz

KALENDÁRIUM – FARNOST  
Velké Pavlovice  
Období od 14. května  
do 2. července 2017
MŠe S HudeBnÍM dOPROVOdeM 
SBORu cORO d'ORO 
Neděle 30. dubna 2017, v 11:00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠe S I. SVATýM PřIJÍMánÍM děTÍ
Neděle 14. května 2017, 11:00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

VýuKA SPRáVnÉHO cHOZenÍ  
nORdIc WALKIng
Neděle 28. května 2017, od 15:00  
* Fara

nOc KOSTeLů
Pátek 9. června 2017, od 17:00 hodin 
(výstava a hudební program v kostele, 
workshop Víno v Bibli na faře) 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie, fara

MŠe S BOžÍTěLOVýM PROceSÍM 
Neděle 18. června 2017, v 10:00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

AdORAčnÍ den fARnOSTI 
Pondělí 26. června 2017, od 7:00 do 18:00 
hodin

MŠe S HudeBnÍM dOPROVOdeM 
SBORu LAudAMuS 
Neděle 2. července 2017, v 11:00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

KALENDÁŘ AKCÍ, květen, červen, červenec 2017

Podrobné informace k veškerým výše 
uvedeným akcím naleznete na webových 
stránkách města Velké Pavlovice  
* www.velke-pavlovice.cz, v hlášení městské-
ho rozhlasu na v informačních vitrínkách 
spravovaných TIC – na budově TIC  
a Městské knihovny a na ulici Hlavní  
u budovy 2. stupně ZŠ.
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Máte zájem o inzerci  
v příštím vydání  
Velkopavlovického 
zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontak-
tujte redakci – Karolína Bártová, tel.: 519 428 149, 
777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz

* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje  
3/2017 – 14. června 2017

* termín vydání a distribuce Velkopavlovického 
zpravodaje 3/2017 – 30. června 2017

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém  
zpravodaji * rok 2017
Upozornění – inzerce bude vždy zveřejněna pouze  
v černobílém provedení, barevný tisk neprovádíme!

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.

Těšíme se na Váš zájem!


