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Vážení spoluobčané,
měsíc září je pro řadu z  nás spojen nejenom 
s vinobraním, burčákem, ale i krásným pod-
zimním babím létem. Letošní září se však 
ukázalo jako deštivé a chladné. A právě v tom- 
to období začala oprava střechy na tělocvičně 
základní školy. Očekávané, avšak opožděné 
babí léto se přihlásilo až s  ukončením této 
opravy. Doufejme, že si ho užijeme co nejdéle.
Letošní Velkopavlovické vinobraní bylo rovněž 
provázeno nepříznivým počasím. Myslím si, 
že se i přes chladné dny podařilo pořadatelům 
a účinkujícím vytvořit příjemnou atmosféru. 
Všem za jejich odvedenou práci a čas děkuji.
Deštivé období ztěžuje i právě probíhající 
práce na rekonstrukci vodovodu v ulici Sokol-
ská a Dlouhá, na výstavbě silnice a chodníku  
na ulici U Zastávky a také při výstavbě bytů 
pro seniory na ulici Bří Mrštíků.
Název stavby: II/421 Velké Pavlovice, prů-
tah. Je nejvíce sledovaná, nejvíce diskutovaná 
a svým rozsahem největší stavba probíhající 
v  našem městě, stavba Správy a údržby sil-
nic JMK. Začala s  tříměsíčním zpožděním 

(problémy s  projektovou dokumentací, delší 
výběrové řízení). S tímto zpožděním souvisí  
i změna harmonogramu prací na jednotlivých 
úsecích. Dokončení celé stavby je zatím stano-
ven na konec srpna 2018.
Jednotlivé úseky, kromě již výše zmiňova-
ného, jsou: 
•	úsek od státní silnice č. 425 Hustopeče – Břec-

lav, přes most nad dálnicí (zde bude prove-
dena rekonstrukce povrchu mostu) po vjezd  
do V. Pavlovic

•	úsek od železničního přejezdu na ulici Hodo-
nínská po začátek obce Bořetice 

•	úsek konec obce Kobylí – začátek obce Terezín.
Město se finančně podílí na vybudování chod-
níků, odstavných stání, veřejného osvětlení, 
osvětlení přechodů a okružní křižovatky v ce-
lém úseku průtahu městem a celkové náklady 
dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem firmou 
STRABAG a.s. jsou 5.264.000 Kč s DPH.
Nyní je jisté, že most přes říčku Trkman-
ku bude zprovozněn pro dopravu až v  mě-
síci květnu 2018 a plánovaná uzavírka  
do 8. 12. 2017 bude posunuta na rok 2018. Pů-

vodně se počítalo s průjezdem v jednom smě-
ru, jenže z  důvodu rekonstrukce celé nosné 
konstrukce došlo k úplné uzavírce. V období 
zimních měsíců, kdy nebudou probíhat práce, 
bude na mostě zhotovena lávka pro pěší. Dě-
kuji všem obyvatelům města, kteří tuto situa-
ci přijali tak, že se to za ty roky prostě udělat  
„musí“. Tato stavba komplikuje život a dění 
v našem městě opravdu všem, nejenom v mís-
tech dotčených objízdnou trasou.
Trestání neukázněných řidičů je věcí Poli-
cie ČR a naší Městské police. Od 1. 9. 2017  
do 11. 10. 2017 řešila Městská policie doprav-
ní přestupky porušením zákazu vjezdu, nebo 
jízdu motorovým vozidlem po cyklostezce,  
a to příkazem na místě, kdy bylo pokutováno 
celkem 33 řidičů, kterým byla udělena pokuta 
v celkové výši 7.400 Kč.
Závěrem k této stavbě jedna optimistická in-
formace. Ulice Brněnská i s kruhovým objez-
dem by měla být hotova do prosince 2017.

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:
•	 jednáním s vlastníky pozemku pod plánova-

ným prodloužením ul. Bří Mrštíků

•	návrhem smlouvy o spolupráci mezi městem 
a VSFL, která upravuje pravidla při využívá-
ní a provozu Vinných sklepů oběma subjekty, 
případně i organizacemi města a místními 
spolky

•	materiálem pro vypracování Strategického 
plánu, názory a návrhy občanů na rozvoj 
města materiál neodpovídá dokumentu 
„Program strategického rozvoje města“, ma-
teriál byl připomínkován 

•	možností vydat vyhlášku o veřejném pořád-
ku a rušení nočního klidu a opětovně se za-
bývala rušením nočního klidu ve městě, nej-
větším problémem je posezení turistů před 
ubytováním, případně před sklepy, a také 
zahrádky a posezení venku před restaurace-
mi, tito všichni by měli dodržovat noční klid, 
zveřejněna informace ve zpravodaji a roze-
slán dopis, že v případě rušení nočního klidu 
mají občané „okamžitě“ volat městskou poli-
cii nebo Policii ČR

•	nabídkami dvou finančních společností 
na úvěr pro financování bytů pro seniory  
od České spořitelny a od Komerční banky, 
výhodnější je Česká spořitelna 

•	 informací o provedených reklamačních pra-
cích v  bytech pro seniory týkajících se elek-
troinstalace, byly dodány i revizní zprávy, 
město nechá vyhotovit revize nezávislým 
revizním technikem

•	diskuzí ohledně objízdné trasy týkající se 
rekonstrukce komunikace v ul. Brněnská, je 
potřeba zajistit dopravní obslužnost v ulicích 
V  Sadech, Zahradní, Střední apod. (jízda  
do banky, na obědy, na poštu, k  rodičům 
apod.) vjezd je povolen obsluze, tj. firemním 
vozům, obyvatelům ulic apod., vjezd zákaz-
níkům k firmám je řešen individuálně 

•	hodnocením slavnosti Vinobraní 2017, 
stanovením termínu na příští rok  
– 14. – 15. 9. 2018

•	havarijním stavem komínů na budově byto-
vého domu, kde v přízemí sídlí pošta 

•	revitalizací prostor mezi bytovým domem  

č. 10 a č. 12 v ul. Tovární, kde se nachází skle-
py v havarijním stavu, zpracována kalkulace 
pro vybudování opěrné stěny a betonové des-
ky jako základ pro stavbu skladů. Zájemcům 
budou pozemky nabídnuty, nebudou po nich 
požadovány kompletní finanční náklady  
na revitalizaci prostor a výstavbu opěrné zdi.

Rada města schválila: 

•	pořádání a financování koncertu BROLN 
dne 21.10.2017 v sokolovně 

•	uzavření Příkazní smlouvy mezi městem  
a spol. BlueFort s.r.o., Bubenská 3, Praha  
na provedení dotačního managementu pro-
jektu „Pořízení velkokapacitní CAS Město 
Velké Pavlovice“

•	nabídku na dodávku a montáž plynových 
topidel na knihovnu a TIC, nejvýhodnější 
nabídku podala firma Štambacher V.P., cena 
96 tis. Kč 

•	zhotovení dvou podélných parkovišť u dom-
ků v ul. U Zastávky, parkoviště bude zhoto-
veno z rozebíratelného materiálu, na náklady 
žadatele

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
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•	členy školské rady – ZŠ Velké Pavlovice  
– Zborovský Lubomír, Ing. Jana Václavková 

•	členy školské rady - Gymnázium Velké Pavlo-
vice – Jiří Hanzálek, Ing. Dušan Bedřich

•	uzavření smlouvy mezi městem a ALIS, spol. 
s r.o., o poskytnutí práv k  užívání software: 
evidence hřbitovů, oceňování pozemků, ma-
jetek elektronické inventury, spisová služba, 
vazba na Czech POINT, vazba na konverzi 
z moci úřední

•	pořízení betonových nepřemístitelných lavi-
ček 

•	cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo 
se spol. Viadesigne Břeclav na provedení 
TDI Velké Pavlovice – ul. U Zastávky, místní 
komunikace za 30.250 Kč vč. DPH

•	uzavření smlouvy o pronájmu drtícího bub-
nu, síta a lisu na bioodpad s obcí Borkovany 
od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2020, cena 30 tis./rok

•	zadávací podmínky pro společné výběrové 
řízení (SÚS JMK a Město VP) na zhotovite-
le akce „Velké Pavlovice – vjezdový ostrůvek  
a chodník ul. Pod Břehy"

•	finanční dar 3.000 Kč pro dětský folklórní 
soubor Žižkovjánek 

•	finanční dar 5.000 Kč Českému svazu chova-
telů, konání Okresní výstavy králíků, holubů 
a drůbeže u příležitosti 50 let založení města

•	prodej traktorové sekačky za cenu 21.500 Kč

•	spolupořadatelství s Gymnáziem V. Pavlovi-
ce X. ročníku turnaje v malé kopané „O po-
hár starosty Velkých Pavlovic“ – 13. 10. 2017 

•	vyřazení opotřebovaných knih krásné li-
teratury pro děti a dospělé z  fondu měst-
ské knihovny dle seznamu a jejich prodej  
ve dnech 12.–13. 10. 2017 za 10 Kč/knihu

•	prominutí pohledávek místních poplatků  
za komunální odpad za roky 2012–2016 
v  celkové výši 2.325 Kč z  důvodu úmrtí  
poplatníka

•	opravu střechy BD Herbenova 16, bude pro-
vedeno položení tepelné izolace a hydroizo-
lační fólie za cenu 370 tis. Kč bez DPH sta-
vební firmou PLUS Hodonín

Rada města neschválila:

•	vyhrazení výlepových ploch politickým stra-
nám pro volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR, výlepové plochy nebudou pro 
politické strany starostou vyhrazeny

•	opětovně nájem pozemků za lisovnami  
a sklepy v ul. Zelnice a Starohorská, vybudo-
vání přístřešku na pozemku parc. č. 2258/1, 
k.ú. Velké Pavlovice

Zastupitelstvo města na svém XVIII/2017 
zasedání, které se konalo v úterý 29. srpna 
mimo jiné projednalo a schválilo:

Rozpočtové opatření č. 8/2017, provedené 
radou města dne 26. 7. 2017, celkové příjmy 
zvýšeny o 15.874,5 tis. Kč, celkové výdaje zvý-
šeny o 15.847,5 tis. Kč, celkové financování  
beze změny.

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Rozpočtové opatření č. 9/2017, provedené sta-
rostou města dne 8. 8. 2017, beze změn zůstaly 
celkové příjmy, celkové výdaje i celkové finan-
cování, změny byly provedeny u výdajů v rámci 
paragrafů a to do výše rozpočtové rezervy.
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Své příspěvkové organizaci Ekocentrum 
Trkmanka, IČO 72563001:
•	předložení žádosti o NFP za účelem reali-

zace projektu „Sysli pro krajinu, krajina pro 
sysly“ v  rámci výzvy na předkládání dotač-
ních projektů s  kódem INTERREG V-ASK-
CZ/2016/04, zabezpečení a podporu realiza-
ce projektu v souladu s podmínkami 

•	poskytnutí pomoci a zabezpečení finančních 
prostředků na spolufinancování 

•	realizovaného projektu ve výšce rozdílu cel-
kových výdajů projektu a poskytnutého 

•	NFP v  souladu s  podmínkami poskytnutí 
pomoci

hlasování: pro 13, proti 1 (Hádlík), zdržel se  
1 (Dostoupil)

Některé dotazy a připomínky členů zastu-
pitelstva města a občanů města, které byly  
na zasedání uplatněny:
Člen ZMě Ing. P. Procházka k  revitalizaci 
prostor za kostelem informoval, že spous-
ta občanů nesouhlasí se zmenšením plochy  
pro míčové hry. Dále uvedl, že se problema-
tika řešila již v  minulosti a bylo dohodnuto,  
že bude toto hřiště zachováno, doporučil RMě 
zabývat se pouze vylepšením okolí hřiště. 
Starosta J. Otřel k  problematice sdělil, 
že v současné době je zpracován projekt, který 
řeší návaznost prostor na restaurační zařízení, 
hřbitov i kostel. Dále uvedl, že výběrové říze-
ní na dodavatele stavby zatím zahájeno není  
a akce není ani v rozpočtu města. Jednal rov-
něž s  občany, kteří většinou se zmenšením  
hrací plochy nesouhlasí.

Člen ZMě Ing. P. Lacina sdělil, že se přiklání 
k  tomu, aby byl zjištěn názor většiny obyva-
tel, navrhuje pořízení mobilní ledové plochy  
za cca 5 mil. Kč, možno financovat z dotačních 
prostředků. 
Místostarosta P. Hasil uvedl, že diskuze  
na facebooku probíhala ke studii, která neod-
povídá projektové dokumentaci, dále uvedl,  
že se RMě na minulém jednání tímto zabývala 
a dohodla se, že proběhne jednání s projektan-
tem na rozšíření herní plochy pro míčové hry, 
studie revitalizace prostor byla zveřejněna 
na oficiálních webových stránkách města již 
v roce 2016 a nikdo ze zastupitelů ani občanů 
na toto negativně nereagoval. 
Členka ZMě Ing. M. Šmídová sdělila, že ne-
souhlasí se zmenšením hřiště a doporučuje 
umístit herní prvky na jiná místa. Navrhuje 
diskuzi k variantám revitalizace prostor. 
Člen ZMě Ing. L. Hádlík informoval, že pro-
jektovou dokumentaci zpracovávala odborná 
firma, která se zabývá obdobnými záležitost-

mi a domnívá se, že zmenšení hřiště nemá vliv  
na hru fotbalu a jiných míčových sportů. 

Občanka VP paní A. L. sdělila, že se  
na hřišti s  herními prvky za kostelem schází  
2, 4, 6 leté děti s maminkami a nezaznamenala 
žádné stížnosti na nedostatečný počet herních 
prvků, pouze připomínky na bezpečnost. 

Občanka VP paní T. T. uvedla, že bydlí vedle 
hřiště a dotázala se pana Hádlíka, zda se byl ně-
kdy na hřišti podívat, kolik že tam je dětí. Toto 
hřiště navštěvuje plno dětí. 

Ing. L. Hádlík odpověděl, že chodí kolem těch-
to prostor až kolem osmé, půl deváté hodiny 
večerní. 

Občanka VP paní A. H. se přimlouvá za po-
nechání hřiště ve stávajícím stavu, ve stávající 
velikosti. Její děti si hřiště pochvalují. 

Občan VP pan O. H. upozornil na chybějící 
krytky na šroubech na herních prvcích. 

Člen ZM P. Hasil požádal přítomné, aby v po-
dobných případech informovali pracovníky 
města ihned. 

Občanka VP paní P. S. uvedla, že by bylo  
na hřiště vhodné umístit svítidla veřejného 
osvětlení a že nesouhlasí se zmenšením hřiště 
pro míčové hry. 

Občanka VP paní M. B. se dotázala, jak bude 
zabezpečené parkování vozidel občanů v ul. Br-
něnská v průběhu rekonstrukce komunikace. 

Starosta J. Otřel uvedl, že bude záležet na prů-
běhu stavby a právě prováděné stavební činnos-
ti. Dále uvedl, že je pro parkování možné využít 
parkoviště u autobusového nádraží. Dále pro-
běhla diskuze o plánované opravě komunika-
ce, informace o uzavírkách budou zveřejněny 
ve zpravodaji.

Člen ZMě L. Zborovský se dotázal, zda již by 
vybrán projektant na zpracování kruhového 
objezdu. Starosta J. Otřel odpověděl, že niko-
liv. L. Zborovský uvedl, že spolek Víno z Vel-
kých Pavlovic stále počítá se spolupodílením 
se na realizaci kruhového objezdu v  podobě 
vinařské tématiky.

Zastupitelstvo města na svém XIX/2017 za-
sedání, které se konalo v úterý 3. října mimo 
jiné projednalo a schválilo: 
Snížení příspěvku pro rok 2017 vlastní příspěv-
kové organizaci: Základní škola o 500.000 Kč 
na částku 3.146.628 Kč. 

hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Procházka)

Zvýšení příspěvku pro rok 2017 vlastním 
příspěvkovým organizacím: Mateřská škola 
o 202.492 Kč na částku 1.531.168 Kč, Eko-
centrum Trkmanka o 600.000 Kč na částku 
3.863.212,58 Kč. 

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Zvýšení příspěvku pro rok 2017 Mikroregio-
nu Hustopečsko o částku 4.384 Kč na částku 
28.384 Kč.

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Rozpočtové opatření č. 10/2017, celkové pří-
jmy zvýšeny o 4.360,5 tis. Kč, celkové výdaje 
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zvýšeny o 2 260,50 tis. Kč, celkové financování 
sníženo o 2 100 tis. Kč. 
hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

Uzavření smlouvy práva provedení stavby, 
rozšíření vstupní chodby bytu o cca 3m2,  
v bytovém domě Tovární 8, Velké Pavlovice,  
na pozemku parc. č. 905/4, k.ú. Velké Pavlovice 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Prodej majetku města dle záměru o prodeji ne-
movitostí a výsledku jednání:
a) prodej pozemku parc. č. 2258/10 v k.ú. Velké 
Pavlovice o celkové výměře 11 m2, dle geomet-
rického plánu č. 2146-274/2016, vypracované-
ho Ing. Janem Hlávkou, Riegrova 60, Břeclav, 
ověřen katastrálním úřadem dne 21. 11. 2016, 
za účelem dořešení vlastnictví pozemku  
pod garáží za cenu 250 Kč/m2

hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

b) prodej pozemku parc.č. 1995/41 v k.ú. Velké 
Pavlovice o celkové výměře 10 m2, dle geomet-
rického plánu č. 2153-291/2016, vypracované-
ho Ing. Janem Hlávkou, Riegrova 60, Břeclav, 
ověřen katastrálním úřadem dne 15. 12. 2016, 
za účelem dořešení vlastnictví pozemku  
pod stavbou penzionu za cenu 250 Kč/m2

hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

c) směnu části pozemku parc. č. 8196 k.ú. 
Velké Pavlovice o výměře cca 34 766 m2, dle 
přiloženého zákresu a dle následně vypraco-
vaného geometrického plánu, ve vlastnictví 
Města Velké Pavlovice, za pozemky parc.č. 929/2  
o výměře 2 610 m2 a parc. č. č. 4623/5 o výměře  
14 773 m2, v k.ú. Velké Pavlovice, ve vlastnictví 
ČR s právem hospodaření SPÚ, za účelem by-
tové výstavby. O Podmínkách směnné smlou-
vy a jejím uzavření bude jednáno samostatně  
na příštích zasedáních ZMě.
hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Zastupitelstvo města na základě svého jed-
nání a po diskuzi neschvaluje:
záměr prodeje zemědělských pozemků v neza-
stavěné části města parc. č. 6481, 6479, 6533  

a 6472, k.ú. Velké Pavlovice.
hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

Některé dotazy a připomínky členů za-
stupitelstva města a občanů města, které 
byly na XIX/2017 zasedání zastupitelstva  
uplatněny:
Člen ZMě Ing. J. Benda se vrátil k již několi-
krát diskutovanému problému černé stavby - 
úprava polní cesty v lokalitě Stará Hora. 
Následovala diskuze, zda cesta byla průjezdná 
a zda sloužila jako přístupová cesta k sousední-
mu pozemku vlastníka p. Ing. L. Hádlíka.
Členka ZM J. Crháková se zeptala, proč jsou 
u parkovacích míst před KB umístěny kameny, 
při parkování do nich auta narážejí. 
Starosta J. Otřel odpověděl, že kameny byly 
umístěny z  důvodů množících se stížností, 
řidiči najíždějí až na provizorní chodníky  
a chodci, hlavně maminky s kočárky, nemohou 
projít, celková nová úprava prostranství bude 
provedena v souvislosti s průtahem města.
Paní A. C. upozornila, že v souvislosti s uza-
vírkami komunikací ve městě není možné přejít 
silnici na ul. Hlavní, bylo by vhodné zřídit pře-
chod pro chodce. Dále p. A. C. požaduje výmě-
nu povrchu silnice (kostky za asfalt). Přidala 
se paní S. B., upozornila, že na ul. Hlavní jezdí 
po chodnících cykloturisti a ohrožují chod-
ce, navrhuje umístit k  chodníku zákaz jízdy  
pro kola. Diskuze o výměně povrchu silnice  
na ul. Hlavní. 
Starosta J. Otřel odpověděl, že diskuze o vý-
měně povrchu silnice není na místě, tuto ne-
může provádět město, silnice je ve vlastnictví 
Jm kraje, dále informoval, že s přechody u soko-
lovny a ZUŠ je počítáno v projektu Mobility III.
Pan O. H. uplatnil připomínky k  dopravě  
na ul. Zahradní, autobusy se nemohou stočit  
a jezdí po chodnících, upozornil, že touto 
objížďkou jezdí také spousta aut, které tam 
mají zákaz, víc by zde měla hlídkovat Městs- 
ká policie.
Starosta J. Otřel odpověděl, že Městská policie 

ul. Zahradní kontroluje denně, kontroly prová-
dí i Policie ČR. Následovala diskuze členů ZMě 
i občanů o současné ztížené dopravní situaci  
ve městě v  souvislosti s  budováním průta-
hu města, rekonstrukce ulice U Zastávky  
a s tím souvisejícími uzavírkami a objížďkami 
ve městě.
Členku ZMě Ing. M. Šmídovou zarazila 
skutečnost, že EkoT nemá peníze na platy  
pro zaměstnance a zeptala se, zda TJ Slavoj pla-
til nájem sokolovny na Hody 2017. 
Člen ZMě Ing. R. Halm odpověděl, že ne. 
Ing. M. Šmídová informovala, že v průběhu 
zpracovávání PD na EkoT byla stanovena rada 
(Ing. Karber, PaedDr. Kavan, Jana Valouško-
vá…), která je nyní nefunkční a doporučila,  
aby byla zvolena rada nová. 
Ředitelka EkoT paní Z. Dvořáková informo-
vala, že rada měla pracovat pouze po určitou 
dobu a pomoci EkoT rozvíjet činnost a tvo-
řit programy, konkrétně fungovala po dobu  
2 let. Již 3 roky rada nepracuje, EkoT funguje  
samostatně.
Člen ZMě Ing. R. Halm navrhl kontrolu EkoT 
zřízeným finančním výborem ZMě. 
Člen ZMě Ing. P. Procházka sdělil, že kontro-
lu příspěvkových organizací by měli v souladu 
se zákonem provádět pověření zaměstnanci 
MěÚ starostou, taky by se spíš mělo jednat  
o sestavení skupiny odborníků, kteří by navrh-
li řešení, jak EkoT dál provozovat, aby nebylo 
prodělečné.
Ing. R. Halm vyzval členy ZMě, zda neznají 
takové odborníky a dále informoval, že se RMě 
bude zabývat vyhledáním odborné skupiny, 
která by provedla analýzu provozu EkoT.
Starosta J. Otřel vyzval zástupce místních 
spolků a organizací, aby na podatelnu MěÚ za-
slali žádosti o příspěvky na rok 2018 z důvodu 
přípravy rozpočtu na příští rok.

Jitka Krátká,  
tajemnice Městského úřadu  

Velké Pavlovice

Boj s větrnými mlýny. Rčení vyjadřující pře-
dem prohranou bitvu. Boj dokola s něčím, co 
se pořád opakuje a není možné to vyřešit. Ne-
jde nad „tím“ vyhrát ani vyzrát.
Končí měsíc říjen. Ve vinicích opadává listí 
zbarvené do mnoha barev, tu a tam jde vidět 
človíček z jiného regionu zvaný „turista“, kte-
rý si uzobává „martiňák“. Myslí si, že jej tam 
vinař zapomněl a už se pro něj nikdy nevrátí.
Mávnout rukou se může nad „martiňákem“, 
ale zobkat zrnka zdravých, vyzrálých hroz-
nů po celou dobu několikakilometrových túr  
v okolí vinic, už nemá s pohostinností jižní 
Moravy nic společného.
 A vzít si v srpnu celý, modře zbarvený hro-
zen z vinic, ze svahů tak vychvalovaných  

i za hranicemi naší republiky? Úžasné! Sen-
zační! Jedinečné!
Po uždibnutí zrníčka, končí celý střapec  
pod keřem, protože se huba křiví, jak po lo- 
kální narkóze u zubaře. Jak tomu zabránit? Je 
to boj s větrnými mlýny.
Ať chceme nebo ne, jsme v zemědělské oblas-
ti. Tažná zvířata na polích nahradily kilowa-
ty dieselových motorů fréz, traktůrků nebo 
mega moc velkých traktorů. A tady vzniká 
problém, kteří vozkové ani naši předkové  
neřešili. 
Zakroucené paragrafy hovoří jasně: „Řidič je 
povinen si očistit vozidlo tak, aby neznečišťo-
valo komunikaci.“

Přestože to zní logicky, je to vůbec možné? 
Když už se bláto na pneumatiky nalepí, do-
vedete si očistu představit? Klackem, noží-
kem, otkou, lopatkou, krumpáčem, kartáčem  
nebo čím?
Viděl někdy někdo někde někoho čistit pne-
umatiky traktoru jiným způsobem, než tak,  
že rychle projel polní cestou, aby co nejví-
ce bláta odpadlo dřív, než vjede do obce?  
A co potom to bláto na té polní cestě? Je to boj  
s větrnými mlýny.
Seschlá lebeda, halůzky ze stromů, brzy 
ostříhané réví ze dvora, také nějaké to kvítí. 
Co s tím? Co ze země vzešlo, lze vrátit do ní 
formou popela. Pálení není nikterak náročné  
a popel je hnojivo – jak je všechno jednoduché.

Co ChCEmE A nIKdy ASI nEbudE
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A když už se pálí, spálí se všechno, aj to zelené 
dyňovisko a turkynisko. Že to nechce hořet? 
Čekat měsíc, než to uschne? Pomůžeme si 
olejíčkem, naftičkou nebo nějakou gumičkou. 
Že se chovám jako ekoterorista, je věc jedna,  
že obtěžuji další lidi dýmem, je věc druhá. Mně 
to nevadí - ty se přizpůsobíš. Je to boj s větrný-
mi mlýny. (Pozn.autora: Nejsem nepřítel pá-
lení, ale pálím s rozumem. Suché větve, suché 
réví, tak abych neobtěžoval půl ulice.)

Psí hovínka? O těch už ani psát nebudu. Je-
nom bych chtěl zmínit jeden fakt, který moje 
hlava nikdy nepobrala. Proč se rozmísťují 
sáčky na psí exkrementy po městech? To jako 
psíčkař spoléhá na to, že si je v průběhu pro-
cházky utrhne? Nezlobte se na mě, ale ten ige-
litový sáček vleze do kapsy každému a může 
si jej vzít z domu. Ale to je také boj s větrnými 
mlýny.
Pro uklidnění bych chtěl ubezpečit, že vše 

není tak hrozné, jak se jeví. Každá mince má 
rub a líc. Většina návštěvníků města jsou sluš-
ní lidé, jinak by ve vinicích nezůstalo nic. Ze-
mědělci či vinaři sice bláto vytahají, ale zase si 
jej někteří i uklidí. Od všech občanů města se 
sváží komunální odpad a pálení probíhá pou-
ze v ojedinělých případech u ojedinělých osob. 
A ty sáčky? Tak to nepochopím nikdy.

Petr Hasil, místostarosta města

JAk PokRAčUJÍ PRÁCE NA STAVbě II/421 TErEzín – VELKÉ PAVLOVICE

kTERAk SPRÁVNě PARkoVAT?

Jak již bylo řečeno dříve, celá stavba je rozdě-
lena na několik úseků. Na rozestavěném úse-
ku ve Velkých Pavlovicích na ulici Brněnská, 
byly odfrézovány asfaltové konstrukční vrstvy 
a byla vytěžena dlažební kostka. Po upravení 
pláně byla po obou stranách vozovky zřízena 
drenáž a byly vybudovány nové dešťové vpus-
ti (včetně nových přípojek do kanalizace) pro 
odvedení vody z vozovky. Zároveň byly zahá-
jeny zemní práce na budoucí okružní křižo-

V  tomto říjnovém čísle Velkopavlovického 
zpravodaje by chtěla městská policie znovu 
poukázat na správné parkování vozidel jak  
na chodnících, tak na veřejných komunika-
cích.
Spousta bezohledných řidičů přijede z  prá-
ce, z  výletu, z  obchodu a zastaví své vozidlo 
co nejblíže ke svému domu přes celý chodník  
a neuvědomí si, že vzniká nebezpečí prochá-
zejícím lidem, protože kvůli vašemu špatně 
zaparkovanému vozidlu jsou nuceni chodci 
vstoupit do vozovky.
Tak tedy ještě jednou - parkujte tak, aby ne-
docházelo k ohrožení chodce. Na chodnících 
s vyznačeným červeným pruhem nesmíte 
stát koly za označením. Městská policie je 
v tomto směru tolerantní, jelikož míst ke stá-
ní není mnoho. Dále dle zákona 361/2000 
sb. o provozu na pozemních komunikacích,  
při stání na veřejné komunikaci musí zůstat 
alespoň jeden volný jízdní pruh široký nej-
méně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení  

vatce u sýpky. Jsou prováděny přeložky, pří-
padně výměny kabelů nacházejících se v trase 
vozovky a odstavných stání.
V těchto dnech jsou naváženy nové kon-
strukční vrstvy vozovky ze štěrkodrtí a začne 
pokládka silničních obrub po obou stranách 
vozovky včetně budování okružní křižovatky. 
Pokládka asfaltových vrstev vozovky je pláno-
vána na měsíc listopad 2017.
Od 2. 10. 2017 byla zahájena rekonstrukce 
mostu evid. Č. 421-008 ve Velkých Pavlovicích 
přes potok Trkmanka. Při této rekonstrukci 
bude provedena výměna celé nosné konstruk-
ce mostu. Z toho vyplývá, že most je úplně 
uzavřen pro veškerý provoz. Po dobu uzavírky 
je objízdná trasa vedena přes obce Němčičky 
a Bořetice. V době po 8. 12. 2017, kdy se před-
pokládá začátek zimní technologické pře-
stávky, bude po tomto mostě umožněn pouze 
pěší provoz. Zprůjezdnění mostu by mělo být  
na jaře 2018 (předpokládáme v dubnu).
Zároveň se pracuje na úseku Terezín – Bru-
movice, kde na průtahu obcí Terezín je re-

na veřejné komunikaci musí zůstat volný ale-
spoň jeden jízdní pruh široký  nejméně 3 m  
pro oba směry jízdy.
Pojem zastavení – zastavit  znamená uvést 

konstrukce silnice již provedena, včetně nové 
obrusné vrstvy vozovky. Dále zde pokračují 
práce na rekonstrukci mostu evid. č. 421-002, 
na propustku pod silnicí a provádí se sanace 
krajů vozovky.
Opětovně bych chtěl spoluobčany požádat  
o shovívavost a trpělivost s tím, že bude líp.

ing. Ladislav Hádlík,  
Správa a údržba silnic JMK

vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou  
k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení 
přepravovaných osob anebo k neprodlenému 
naložení nebo složení nákladu. Pojem stát  

Nic se nedá dělat, „Musíme to opravit!“, 
včetně mostku přes Trkmanku na ulici 
Hodonínská, směr Bořetice.

Generální rekonstrukce se dočkala  
i ulice Brněnská.

Zákaz zastavení V 12c Zákaz stání V 12d  Zákaz zastavení,  
stání V 12a
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124 vzorků šestadvaceti odrůd révy vinné. 
Komise složené z vinařských odborníků udě-
lily devětadvacet zlatých a osm stříbrných me-
dailí. Vzorky mohli zájemci ochutnat v rámci 
programu Velkopavlovického vinobraní 2017.

Oprava vozovky a nový  
chodník na ulici U Zastávky
(18. 9. 2017)
V pondělí dne 18. září 2017 byla zahájena 
rekonstrukce vozovky a výstavba nového 
chodníku na ulici U Zastávky, v úseku od uli-
ce Hlavní po můstek přes Trkmanku. Stavbu  
v hodnotě díla 4.200.000 Kč zrealizovala fir-
ma STRABAG a.s. Současně s touto stavbou 
proběhla také rekonstrukce veřejného osvět-
lení na této ulici.

na AWc Vienna sklidili  
naši vinaři bohatou  
medailovou úrodu
(19. 9. 2017)
Velkopavlovičtí vinaři opět uspěli na prestižní 
světové soutěži AWC Vienna. Vídeň tradič-
ně českým a moravským vínům a vinařům 
přeje. Jednu zlatou, pět stříbrných medailí  
a tři ocenění dobré kvality si přivezl Pavlovín, 
spol. s r.o., šest stříbrných medailí a dvě oce-
nění dobré kvality Vinařství V&M Zborov- 
ský a jednu stříbrnou medaili a jedno oce-
nění dobré kvality Vinařství Turek&Šiška.  
Blahopřejeme!

TeLegRAficKY

Jeseteři, jeseni  
a vyza oživili jezírko  
u ekocentra Trkmanka
(4. 9. 2017)
Jezírko u ekocentra po kratší odmlce znovu 
ožilo. Tentokrát nebudou návštěvníci hle-
dat hojně chované Koi kapry, ale mohou se 
pokochat pohledem na majestátně plovoucí 
Vyzu velkou, Jesetera sibiřského, Jesetera 
hvězdnatého, Jesetera malého albína, Jeseny 
modré, Jeseny zlaté. V nejbližší době je ještě 
doplní malé hejno Ostroretek stěhovavých. 
V jezírku bylo instalováno výkonné čerpadlo, 
díky kterému již konečně zurčí voda v malém 
vodopádu. Věříme, že naši malí „rybí“ obyva-
telé potěší oko malého i velkého návštěvníka, 
a jezírko se nám podaří dlouhodobě udržovat 
v současném stavu. Jezírko je nově střeženo 
kamerovým systémem.

devadesátileté  
nezničitelné žulové kostky  
na ulici Brněnská 
(11. 9. 2017)
Letos, tedy v roce 2017, je tomu přesně 90 let, 
kdy byla bytelnými a takřka nezničitelnými 
žulovými kostkami vydlážděna příjezdová 
cesta do Velkých Pavlovic, současná ulice Br-
něnská. Shodou okolností se v současné době 
tato ulice opravuje. Po odkrytí svrchní části 
na nás vykouklo nemalé překvapení – původ-
ní kostky a navíc v obdivuhodně zachovalém 
stavu. Kdo neměl čas a prostor si ověřit naše 
tvrzení na vlastní oči, může tak učinit pro-

střednictvím přiložených snímků. Ty nám po-
skytl pan Oldřich Otáhal, kterému patří velké 
poděkování!

Šampionem se stal Modrý 
Portugal z vinařství Lacina
(12. 9. 2017)
Na pětadvacet vinařských firem a vinařů se 
zúčastnilo třináctého ročníku velkopavlo-
vické soutěže vín Forum Moravium 2017. 
Vítězem se stal Modrý Portugal z Vinařství 
Lacina Velké Pavlovice. Přihlášených bylo 

Jeseter malý, nový obyvatel jezírka v za-
hradě Ekocentra Trkmanka.

Ulice Brněnská v roce 1927…

Ulice U Zastávky – budování nové vozovky.

… a po 90 letech v roce 2017, v průběhu 
generální rekonstrukce.

– stát  znamená uvést vozidlo do klidu  
nad dobu dovolenou pro zastavení.
Ve Velkých Pavlovicích je a přibude nové žlu-
té vodorovné značení a to především v  ulici 
Hlavní a Vinařská u veterinární ordinace.  
U prodejny Hospodářských potřeb, Crháko-
vi je umístěno svislé dopravní značení zákaz 
zastavení, kdy je tedy třeba vždy při parko-
vání využít protějšího parkoviště nebo par-
kovat v  prostoru mezi prodejnou a základní 

školou. Dále jsou ve městě upravena svislou 
dopravní značkou další místa pro parkování, 
a to před prodejnou Vinařských potřeb Bureš 
kde je parkování v  prodejní době omezeno  
na 20 minut a dále před budovou Turistického 
a informačního centra a knihovny kde je rov-
něž parkování v  provozní době omezeno jen 
pro návštěvníky a zaměstnance TIC a knihov-
ny. Všechny uvedené omezení bude Městská 
policie sledovat a jejich porušení řešit. 

Dále upozorňujeme, že v  ulicích od Bří Mrš-
tíků, Ostrovecká, Horňasnkého, Růžová, 
Nová, Herbenová platí zóna 30 jejíž platnost 
je označena svislým dopravním značením  
na začátku ulice Bří Mrštíků a platí v  ní  
nejvyšší povolená rychlost 30km/h.

iva Rathouská,  
Městská policie Velké Pavlovice
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Opravený kříž u vinice  
Vinařství Buchtovi
(21.9.2017)
V trati „Nad Zahradami“ se u cyklostezky 
mezi kapličkou Sv. Urbana a rozhlednou Slu-
nečná nachází kříž. Byl vyhotoven v roce 1919 
na náklady manželů Františka a Marie Horáč-
kových.
Zubem času došlo ke splavení barvy z písma  
a kámen zašel. Manželé Eva a Jaroslav Buch-
tovi (Vinařství Buchtovi) se rozhodli, že zajis-
tí této památce návrat krásného vzhledu, jaký 
v době vzniku bezesporu měla. Děkujeme! 
Úpravu okolí křížku provedli zaměstnanci 
Služeb města Velké Pavlovice.

Poděkování úrodě v kostele 
nanebevzetí Panny Marie
(16. 9. 2017)
Součástí Velkopavlovického vinobraní je i po-
děkování úrodě. To se koná každoročně v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie, který je vždy 
nádherně vyzdoben čerstvými plody právě 
dozrávajícího ovoce, zeleniny a květin. Ne 
jinak tomu bylo letos. Velké díky patří všem, 
kteří se na výstavě podíleli. Ať už dodáním plo-
dů ze svých zahrad, polí a vinic, nebo pomocí  
při instalaci. Výsledek byl přenádherný…

Známe termíny nejvýznam-
nějších kulturních akcí 

(25. 9. 2017)
V pondělí 25. září 2017 jednala v zasedací 

místnosti městského úřadu Komise pro kultu-
ru a sport. V programu bylo zhodnocení letoš-
ního Velkopavlovického vinobraní a příprava 
této akce na rok 2018, dále příprava Vánoční-
ho jarmarku a také se sestavoval kalendář kul-
turních akcí na rok 2018. Místní i návštěvníky 
Velkých Pavlovic bude určitě zajímat termín 
Velkopavlovického vinobraní – 14. a 15. září 
2018, za zmínku stojí určitě mírná změna ter-
mínu Vánočního jarmarku – 16. prosince 2018 
(4. adventní neděle vychází na 23. prosince)  
a můžeme se těšit i na Kateřinské dětské hody 
– 24. listopadu 2018. Velkopavlovické hody 
budou od 19. do 21. srpna 2018. Kompletní 
kalendář akcí na rok 2018 naleznete koncem 
roku 2017 na webu města Velké Pavlovice  
* www.velke-pavlovice.cz – odkaz Kultura  
a spolky – Kulturní kalendář – rok 2017.

Zlatý podzim  
ve Vinařství Mikulica 
(6. 10. 2017)
V září byly zveřejněny výsledky dvou význam-
ných mezinárodních soutěží vín. 
Tou první byla největší německá meziná-
rodní soutěž vín MUNDUS vini. Letošní již 
18. ročník hodnotil ústy více 164 vinařských 
profesionálů přes 4.300 vín z 42 zemí světa. 
Hodnocení soutěže MUNDUS vini je výraz-
ně přísnější, než je na mezinárodních soutě-
žích obvyklé. Zlatou medaili zde dostává víno  
s hodnocením nad 90 bodů a stříbrnou s více 
než 85 body. Proto je více než potěšující, že si 
velkopavlovické Vinařství Mikulica z této vý-
stavy odváží zlatou medaili za Pálavu, pozdní 
sběr 2016.
Tou druhou byla největší a nejprestižnější 
asijská soutěž Asia Wine Trophy, konaná  
v jihokorejském Daejeonu v rámci týdenní-
ho asijského festivalu vína. V ultramoder-
ním, skvěle vybaveném kongresovém centru  
v areálu někdejší světové výstavy EXPO ´93 
soutěžily na čtyři tisíce vín z celého světa.  

V Koreji získali velkopavlovičtí vinaři dvě zla-
té medaile. Jednu získalo Vinařství Mikulica 
za Pálavu, výběr z hroznů 2016 a druhou Vi-
nařství Baloun za Ryzlink rýnský 2015.

Stavbu bytů pro seniory  
mírně zbrzdily říjnové deště
(9. 10. 2017)
V ulici Bří Mrštíků ve Velkých Pavlovicích 
v  měsíci říjnu v  rychlém tempu pokračovaly 
práce na stavbě betonových základů výstavby 
II. etapy bytů pro seniory. V prvním kalendář-
ním týdnu tohoto měsíce potrápilo stavebníky 
nepříjemné deštivé počasí, kteří měli v plánu 
betonování základů stavby. Mokrý terén ne-
dovolil vjezd těžkým vozidlům. Práce se tedy 
mírně zdržely. Po nich budou následovat dal-
ší kroky – instalace odpadů a vylití betono- 
vé desky.

Rekonstrukce střechy  
sportovní haly ZŠ dokončena
(9. 10. 2017) 
Střecha školní sportovní haly získala díky 
v minulých měsících proběhnuvší opravě zce-
la nový povrch, pod kterým se nachází nová 
tepelná izolace. Ta bude bránit srážení páry 
v mezistropu a stékání kondenzátu na vnitřní 
stěny tělocvičny. (Tento problém se vyskytl  
po instalaci zateplení pod střechou haly.) Zbý-
vá dotáhnout pruh fasády pod novou střechou  
a nainstalovat hromosvod.
Pokládka speciální fólie na střechu není žád-
nou novinkou. I v našem městě máme ně-
kolik nemovitostí, kde byla tato technologie 

Kostel prozářilo a provonělo poděkování 
úrodě. Jako rok co rok v úvodu měsíce září.

Výstavba nových bytů pro seniory  
na ul. Bří Mrštíků – budování základů.

Střecha sportovní haly v závěru rekon-
strukce. Snad je již problém se zatékáním  
a vlhkostí jednou pro vždy vyřešen!

Opravený křížek mezi vinicemi září  
bělostnou novotou…
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Stavební úpravy  
pro prodejnu ovoce a zeleniny
Jak vyplynulo z  nedávno uskutečněného do-
tazníkového šetření, občanům Velkých Pav-
lovic citelně schází prodejna kvalitního ovoce  
a zeleniny. Tento nedostatek byl již k  radosti 
nás všech vyřešen. Začátkem listopadu 2017 
bude znovuotevřena prodejna ovoce a zeleni-
ny na autobusovém nádraží. Prodejnu najdete 
v  dřevěném domku, který je umístěn na no-
vém místě. Přípravu stanoviště včetně staveb-
ních prací realizovali pracovníci služeb města.

fotbaloví fanoušci  
se dočkali nových laviček
Koncem měsíce srpna, v  období zahajova-
cích zápasů fotbalové sezóny „Podzim 2017“, 
pustili do rekonstrukce tribuny pro diváky. 
První etapa spočívala v odstraněných starých  
a zničených laviček, druhá v opravě, ošetření  
a povrchovém nátěru jejich podpěr a závěreč-

ná v instalaci nových dřevěných laviček včetně 
ochranného nátěru.

Výměna vodovodního řadu  
na ulici dlouhá
Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice  
ve spolupráci s pracovníky VaK Břeclav, 
a.s. pracovali během měsíců září a října na 
výměně vodovodního řádu v ulici Dlouhá. 
Práce postupovaly ve směru od ulice Horní  

k tzv. Bálkové uličce.
V souběhu byly položeny přípojky k rodinným 
domům i hlavní řad. Napojení domů na nový 
vodovod však dojde až po všech potřebných 
zkouškách. Pokud bude přát počasí, mělo by 
to být do konce měsíce října.

Karolína Bártová  
& Věra Procingerová

Z činnOSTi SLUžeB MěSTA

Nátěr nově nainstalovaných laviček na tri-
buně hlavního fotbalového hřiště TJ Slavoj.

Výkop pro nový vodovodní řad  
na ulici Dlouhá.

PoZVÁNÍ Do EChENoNU,
nAšEhO frAnCOuzSKÉhO družEbníhO MĚSTEčKA
Milí přátelé, vážení spoluobčané,
během srpnové návštěvy starosty našeho 
města pana Jiřího Otřela v  družebním fran-
couzském městě Echenonu byly opět utvrze-
ny přátelské a družební vztahy mezi našimi 
obcemi. Zároveň jsme od prezidenta družeb-
ního komité pana Gilla Flageoleta obdrželi  
pro naše občany pozvání k návštěvě.
Jedná se zhruba o týdenní výjezd. Cestu au-
tobusem si hradí účastníci sami, ubytování je 
v hostitelských rodinách, kde je o nás postará-
no i co se týče snídaní a někdy i večeře. Pro-
gram pro nás zajišťují naši francouzští přátelé. 
Jedná se o společné výlety do okolí, návštěvy 
zajímavých míst, a také společně strávené 
večery. Zážitků je vždy mnoho, a především 
přátelská atmosféra i navzdory jazykové ba-

riéře v nás vždy zanechá příjemné vzpomínky  
a upevňuje naše vzájemné vztahy.
Uskutečnění výjezdu v  příštím roce (jed-
nalo by se pravděpodobně o začátek srpna 
2018) závisí však na zájmu z naší strany. Po-
kud byste tedy měli o výjezd zájem, prosím, 
abyste napsali buď na emailovou adresu: 
dobrucka@velke-pavlovice.cz nebo se ozvali  
na tel.: 732 135 063. Výjezdu se mohou účast-
nit i děti za doprovodu svých rodičů.
Pokud máte obavy z  jazykové bariéry a fran-
couzština Vám nic neříká, chtěla bych Vás 
povzbudit tím, že většina dřívějších účastníků 
francouzsky neuměla, a přesto prožili s fran-
couzskými přáteli nezapomenutelné dny. 
Máte také možnost naučit se základy fran-
couzštiny. Na ekocentru bude v případě zájmu 

otevřen kurz francouzštiny pro začátečníky. 
Bude probíhat jednou týdně a bude zaměřen 
na osvojení základní slovní zásoby (pozdravy, 
poděkování apod.).
Ještě malý, ale důležitý dodatek. Pokud se roz-
hodnete se výjezdu zúčastnit, počítá se s tím, 
že budete připraveni při návštěvě francouz-
ských přátel v  naší obci stát se hostitelskou 
rodinou, tzn. poskytnout ubytování, snídaně, 
někdy i večeři a věnovat jim také svou pozor-
nost a čas.
Věřím, že se najde dostatek zájemců, a že 
společně s našimi přáteli z Francie prožijeme 
v létě krásné dny.

Mgr. Martina dobrucká

použita. Např. na mateřské škole, na aule 
gymnázia, na klubovně kynologického klubu  
a bude také použita na opravě střechy bytové-
ho domu v ul. Herbenova 16.

Pokládka obrubníku  
na ulici U Zastávky
(9. 10. 2017)
Výstavba chodníku v ulici U Zastávky se ne-
obešla bez problémů. Ty se ukázaly až během 

samotné realizace díla. Linie obrubníků podél 
chodníku byla navržena částečně na vyvýšené 
betonové kanalizační rouře. Obrubníky bu-
dou tedy posunuty, aby se zajistilo řádné usa-
zení do betonu. Díky tomu bude ve výsledku 
chodník širší, než bylo původně v plánu.

Karolína Bártová  
& Věra Procingerová

Ulice U Zastávky – atypické budování 
chodníku nad kanalizační rourou.
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To JE bRNo, druhÉ Vydání KOnTrOVErzní
brOžury KE KOuPI nA TIC VE VELKýCh PAVLOVICíCh
Turistické informační centrum Velké Pavlo-
vice nabízí k zakoupení nové druhé a rozší-
řené vydání autentického průvodce TO JE 
BRNO, jehož první vydání způsobilo ne- 
malý poprask. První náklad byl rozebrán 
během několika dnů. Důvod? Neotřelé  
a nadmíru kontroverzní texty především  
o městech v okolí Brna, které byly ve většině 
případech vnímány jako přinejmenším ne-
vhodné, pro některé až urážlivé.
Z toho důvodu bylo rozhodnuto vydat druhé 
rozšířené vydání tohoto průvodce, do kte-
rého si texty dodala samotná okolní města. 
Svou propagaci zde má i město Velké Pavlo-
vice, naleznete ji na stranách 100 a 101.
Cena brožury TO JE BRNO činí 199 Kč  
a to včetně bonusu! Jak bylo již řečeno, jedná 
se o druhé vydání, kde už nenajdete zmíně-
né kontroverzní texty. Pokud si však u nás,  

na TIC ve Velkých Pavlovicích, brožuru za-
koupíte, dostanete k ní zdarma kopii pří-
spěvku o našem městě z prvního vydání! 
Zajímavá nabídka, co říkáte!?
Neváhejte a přijďte si brožuru zakoupit!  
Budeme se těšit.

Karolína Bártová

Brožura TO JE BRNO – druhé vydání  
bez na ostří nože vyhrocených příspěvků.

Z nAŠicH AKcÍ

VELkoPAVLoVICké VINobRANÍ RokU 2017
nAKOnEC VyšLO nA VýbOrnOu!
Velkopavlovické vinobraní roku 2017 je již mi-
nulostí. Jsme velmi potěšeni, že můžeme s úle-
vou říci – minulostí úspěšnou. Vrásky na tváři 
všem pořadatelům, protagonistům dvoudenní-
ho bohatého programu a samozřejmě všem na-
těšeným návštěvníkům přidávalo jediné – před-
pověď počasí. Ta se nejevila nikterak příznivě, 
ale nakonec se „vyšší moc“ slitovala a dopřála 
nám dva relativně příjemné dny, bez dešťových 

kapek či ledového povětří.
Letos, jak si mohli pravidelní účastníci akce 
povšimnout, zaznamenaly velkopavlovické 
slavnosti vína, burčáku a úrody jednu výraz-
nou změnu, a to ve volbě termínu akce. Ten byl 
z posledního prázdninového víkendu přeložen 
na polovinu září. Důvody jsou dva a oba na-
prosto prozaické. Prvním je přílišná kumulace 
kulturních akcí v měsíci srpnu. Jen považte  

– stavění hodovní máje, hody, za týden hodky  
a hned v závěsu Velkopavlovické vinobraní? To 
i ten nejotrlejší fanda folklóru jen stěží zvládá, 
nehledě na vítr v peněžence! Druhým důvodem 
posunu data konání slavnostní je burčák – smě-
le tvrdíme, že každoroční frontman vinobra-
ní. Koncem srpna jej mnohdy nebyl dostatek,  
ale už polovina září je zárukou pravého opaku. 
To jen potvrdil pohled na letošní vinařské měs-
tečko, kde se u stánků napěchovaných bílým  
i vzácným červeným burčákem řady odrůd révy 
vinné rojily početné davy mlsně vychutnávající 
pravý a nefalšovaný jihomoravský poklad.
Kromě klasického programu si mohli návštěv-
níci vinobraní užít netradiční, hlavně nečekané, 
předem neplánované a o to ve finále atrakti- 
vnější novinky. Snad jen týden před zahájením 
slavností se velkopavlovické radnici ohlásil 
pražský štáb Českého rozhlasu Dvojka, který 
každou sobotu vysílá živě, autenticky, přímo  
z místa dění, pořad Výlety s Dvojkou. Tentokrát 
jejich volba padla právě na Velkopavlovické 
vinobraní. Jednalo se o nabídku, která se ne-
odmítá. Vedoucí týmu Výletů, reportérka paní 
Světlana Lavičková, připravila čtyřhodinový 
scénář vysílání, který byl pro naše město skvě-
lou propagací! A cena? Zcela zdarma!
Za mikrofonem se s vyprávěním o našem 
městě, regionu Modré Hory, vinařství, víně, 
krojích, folklóru, hudbě, tradicích, scénce 
Zarážení hory, slavnostním průvodu městem, Petr Bende & Band s cimbálovou muzikou Grajcar.



VelkopaVloVický zpraVodaj

9

5

2017

cimbálové muzice Lašár a Ekocentru Trkman-
ka vystřídala řada místních občanů. Městskou 
radnici a vyprávění o Velkých Pavlovicích za-
stoupil místostarosta pan Petr Hasil, turisti-
ku, kulturu, folklór a region Modré Hory měla 
na starost Karolína Bártová z Turistického 
informačního centra, o víně a práci na vinici 
poutavě vyprávěl vinař Radek Krejčiřík, o kro-
jích paní Anna Veverková, ekocentrum patřilo 
paní Zitě Dvořákové, folklór Karlu Kosíkovi  
z cimbálové muziky Lašár a harmonikáři 
panu Jaroslavu Buchtovi. Jak bylo již řečeno, 
šlo o živé vysílání, které si posluchači rozhlasu 
mohli vyslechnout v přímém přenosu ve všech 
koutech naší republiky a samozřejmě i na ote-
vřené scéně u přenosového vozu na Velkopav-
lovickém vinobraní.
Toť novinky. Ostatní program slavností Vel-
kopavlovického vinobraní 2017 se odvíjel  
od zažitého a osvědčeného scénáře. Brány 
vinobraní se otevřely v pátek podvečer a uza-
vřely se až v neděli nad ránem. Vybírat bylo 
skutečně z čeho. Na své si doufejme přišli 
všichni, ať už vyznavači tradiční dechovky, 
cimbálovky i fanoušci alternativnějších či 
méně obvyklých žánrů. Poslechnout si bylo 
možné pel mel složený z dechovky Bílovčan-
ka, cimbálovky Lašár, bendu Petra Bendeho 
s cimbálovkou Grajcar, s Modrým cimbálem 
zazpíval rodák z Velkých Pavlovic Roman 
Veverka, na harmoniku zahrál pan Jaroslav 
Buchta, příznivci tvrdé hudby rozhodně ne-
pohrdli pozvánkou na vystoupení skupiny Ko-
žuch – Kabát revival, jako ve starých časech 
první republiky si připadali posluchači sku-
piny Melody Gentlemen, jazz zahrál oblíbený 
Flash Band, vystoupili verbíři, dětské folklór-

Když to ještě nejde po svých, tak to půjde 
aspoň na kolech. Ale nechat si utéct  
Velkopavlovické vinobraní? Neexistuje!

Starosta města Velké Pavlovice Jiří Otřel 
zahajuje nejočekávanější bod programu 
Velkopavlovického vinobraní – scénku 
Zarážení hory. Protagonisté letošního Zarážení hory, herci ochotníci.

Verbířské vystoupení.

Country večer se skupinou Colorado.
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ní soubory Sadováček a Floriánek z Velkých 
Pavlovic, Žižkovjánek z Moravského Žižkova, 
cimbálka OliNa z Hodonína, country muzika 
se skupinou Colorado vyhrávala na fotbalo-
vém stadionu, nechyběl slavnostní krojovaný  
průvod městem ani hřeb vinobraní – scénka 
Zarážení hory.
K tomu tekl burčák proudem, ochutnávalo se 
víno nesčetného množství odrůd, a to nejen 
v  samotném areálu slavností, ale také na vý-

stavě vín Forum Moravium v  prostorách Vi-
nařství Baloun, spousta gurmánských lákadel 
sladce i pikantně voněla snad ze všech světo-
vých stran. Především dětičky se rojily okolo 
stánků řemeslného jarmarku, který nabízel 
krásné rukodělné výrobky, šperky, hračky  
a spousty jiných překrásných nezbytností.
Vinobraní se vydařilo, což jednoznačně pod-
trhují reakce námi dotázaných návštěvníků 
místního infocentra. Ti se shodli, že na Vel-

kopavlovické vinobraní utíkají z megaloman-
ských akcí, jaké jsou kupříkladu v Mikulově 
či ve Znojmě, právě proto, že je u nás slavnost  
komornější, klidnější a užijí si zde do syta 
všeho, za čím je srdce táhne. A to je hlavně 
burčák, folklór a tradice. U nás najdou vše 
jmenované, devizou je klid, pohoda a vítaná  
absence davů.
Kéž vše u nás naleznou oni i vy také  
za rok, na Velkopavlovickém vinobraní 2018, 
které se uskuteční ve dnech 14. a 15. září.  
Již nyní srdečně zveme!

Karolína Bártová

oRANžoVý PÁTEk POd rOzhLEdnOu SLunEčná
Již pošesté zorganizovala městská knihovna 
za velké podpory a pomoci Centra volného 
času při ZŠ Velké Pavlovice odpoledne s oblí-
beným vyřezáváním dýní. Akci jsme před tře-
mi roky přenesli ze dvorku knihovny do areálu 

pod rozhlednu Slunečná, kde není třeba se  
o děti bát a kde si to děti i dospělí mohou 
opravdu užít.
Letos jsme dýňobraní uspořádali v pátek  
8. září, neboť dýně zrají rok od roku dříve. Nej-
více jich pro naše potřeby uzraje na zahradě 
Ing. Lenky Bukovské, což nám velmi usnad-
ňuje pořádání akce.
Je také nutno poděkovat maminkám a tatín-
kům, protože menším dětem musí s prací ne-
jen pomáhat, ale často musí úkol vlastně spl- 
nit za svého potomka či potomky. O to hezčí 
výsledné výrobky pak můžeme pod rozhled-
nou vystavovat. Ale bylo by nespravedlivé ne-
pochválit starší děti, které si, jako třeba Šimon 
Bank, opravdu své dýňové výtvory udělaly  
do poslední vlnovky zcela samy. 
Hezké je také propojení s cykloturistickou 
akcí, která se každoročně koná následující 
sobotu a tak se dýňovým uměním mohou po-
kochat desítky návštěvníků Velkých Pavlovic, 
kteří pod rozhlednou svou cyklotrasu začína-
jí. Ve svých foťácích si vzpomínky na naše vý-
tvory odvážejí do celé republiky.
Jako odměnu pro všechny, kteří pod roz-
hlednu v pátek přišli, připravili organizátoři 
ukázku rytířské výbavy a rytířských soubojů, 
které předvedli chlapci z břeclavské skupiny 
středověkého bojového umění. Děti jsou kou-
zelně spravedlivé, protože nemohly připustit, 

aby v rytířském klání zvítězil pouze Jakub  
nad Martinem. Souboj se musel opakovat, aby 
si své vítězství mohl vychutnat také Martin.  
Za odměnu si pak mohli všichni zájemci 
některé části brnění a výzbroje vyzkoušet  
a potěžkat.
Už tradičně jsme končili u ohýnku při opéká-
ní špekáčků, opravdu působivou hranici nám 
nachystali zaměstnanci služeb města. Tatín-
kové pomohli s jejím zapálením a dohledem  
nad ohněm, kterému se v podvečerním větr-
ném počasí opravdu dobře plápolalo. Tam, 
kde se společně na hezkém průběhu akce po-
dílejí organizátoři, vystupující, rodiče i další 
dospělí, je výsledkem ten nejlepší zážitek.

Mgr. dana Růžičková

Letošní dýňobraní zpestřili ukázkou rytíř-
ského souboje hoši Martin a Jakub z břec-
lavské skupiny středověkého bojovného 
umění. Děti byly nadšené!

Dýňáci, svítící podzimní strašidláci…  
Takových roztomilých krasavců se snad 
nikdo nemůže zaleknout.

Výstava vín Forum Moravium 2017.

Na slavnostech nechyběl ani Hanáckoslo-
vácký krúžek.
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SENIořI oSLAVILI SVůj VELKý dEn

ZA bURčÁkEm S VĚTrEM O záVOd

Členové místního Klubu důchodců ve Velkých 
Pavlovicích se v neděli 1. října 2018 aktivně 
zapojili do celosvětových oslav Mezinárodní 
den seniorů. Členové výboru, za významné 

Na letošní rok připadl jubilejní 10. ročník 
stále oblíbenějšího modrohorského PUTO-
VÁNÍ ZA BURČÁKEM. Dvanáct zastávek 
nabízelo ochutnávku různých druhů burčáku 
či vína, a když jste odolali a zdolali všudypří-
tomný a neúnavný vítr, mohli jste si pochutnat  
na tradičních krajových specialitkách.
Na oficiálním startu, v turistickém areálu  
pod rozhlednou Slunečná ve Velkých Pavlovi-
cích, byla v devět hodin za přítomnosti staros-
ty města Velké Pavlovice pana Jiřího Otřela, 
starosty obce Kobylí a předsedy svazku Mod-
ré Hory v jedné osobě pana Pavla Kotíka a ma-
nažera svazku Přemysla Pálky akce zahájena.
Ve Velkých Pavlovicích vedla trasa ze Sluneč-
né do vinného baru Vinium, kde byla možnost 
shlédnout také výrobní prostory této velké 
vinařské společnosti, dále do známého vinař-
ství V&M Zborovský a vinařství Reichman  
& Reichman, v Němčičkách vítalo Vinařství 
ZD Němčičky, v nedalekých Bořeticích Ro-
dinné vinařství Jedlička a Vinařství Novák, 
v Kobylí pak vinařství Herzánovi, vinařství 
Vajbar, rodinné vinařství Čotek a synové a mi-
nout jste nemohli vyhlášené zastavení U Teti-
ček v obecním muzeu.
Na Vrbici, kde putování končilo a poslední ra-
zítko čekalo ve Vinařství Bočko, byly pro pout-
níky otevřené sklepy, nejen (ne)vinná tombola 

podpory vedení města Velké Pavlovice, při-
pravili svým divákům na nedělní odpoledne 
bohatý kulturní program jako poděkování 
za společné celoroční aktivity v klubu, stejně 

a scénka Zarážení hory v podání Mužáků z Vr-
bice prokládaná krásnými písněmi. Na závěr 
nemohla chybět oblíbená a už tradiční beseda 
u cimbálu :-).
Děkujeme všem příznivcům za účast a těšíme se 
na další putování!

jako poděkování za vše, co starší lidé svým 
rodinám, svému městu i celé společnosti stále 
ještě přinášejí.
V programu účinkovaly dětské folklórní 
soubory Sadováček (MŠ Velké Pavlovice)  
a Floriánek (spolek Velkopavlovické tradice), 
Hanáckoslovácký krúžek Velké Pavlovice, 
ženský pěvecký sbor Jarabinky, který působí 
při klubu důchodců. Po přestávce pokračoval 
program vystoupením přátelského uskupení 
Country jízda z Velkých Pavlovic, v podání 
harmonikového souboru pavlovické základ-
ní umělecké školy zazněla Moravská beseda, 
slavné populární melodie zazpívala Barbora 
Grůzová za doprovodu Elišky Vomáčkové, 
posledními gratulanty kulturního odpoled-
ne byli mužáci z Presúzního sboru. Program 
uváděla knihovnice Dana Růžičková.
Všem účinkujícím v závěru poděkovat před-
seda Klubu důchodců Velké Pavlovice,  
Josef Hicl. Velké poděkování patří však pře-
devším těm seniorům, kteří nelitovali krás-
ného počasí babího léta a přišli si připravená 
vystoupení poslechnout a zhlédnout. Ačkoliv 
návštěvníků nebylo příliš mnoho, možná po-
ložili senioři ve městě základy k nové tradici. 
I kdyby příští rok probíhaly oslavy třeba něja-
kou jinou formou.

Mgr. dana Růžičková

Velký dík patří našim sponzorům: Nadace Part-
nerství Brno, Vinaři Vrbice, Penzion U 3 růží 
Vrbice a v neposlední řadě Vinium a.s. Velké 
Pavlovice a Vinařství V & M Zborovský.

eva Bauerová, diS.

Na Dnu seniorů střídalo jedno krásné 
vystoupení druhé, na snímku akordeonový 
soubor při místní ZUŠ pod vedením pana 
učitele Roberta Zemana.

Našim babičkám a dědečkům zahrálo  
a zazpívalo oblíbené domácí duo Barunka 
Grůzová & Eliška Vomáčková.

Putování za chutí i vůní burčáku bylo zahájeno pod velkopavlovickou rozhlednou Slunečná. 
Právě z ní je možné zhlédnout celé Modré Hory jako na dlani.
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zAMyšLEní nAd hISTOrIí nEjEn nA VErnISážI K VýSTAVĚ
„SkRZ NAšE kořENY Až NA TVRZ“
V pátek 15. září 2017 v podvečerních hodinách 
byla ve výstavním sále Ekocentra Trkmanka 
vernisáží zahájena výstava „Skrz naše kořeny 
až na tvrz“. Tento projekt vznikl na základě 
myšlenky ve spolku Velkopavlovické tradice. 
Jak již sám název spolku napovídá, účelem je 
obnova a udržení tradic, které v naší obci byly, 
zanikly, nebo potřebují oprášit, ale v každém 
případě udržovat je pro budoucí generace.
Cílem tohoto projektu bylo seznámit veřejnost, 
zejména pak děti z našeho městečka, s historií, 
tradicemi a životem našich předků.
Katastr Velkých Pavlovic byl intenzivně osíd-
len už prvními zemědělci v neolitu, neboli 
mladší době kamenné, historie Velkých Pavlo-
vic – Gross Pawlowitz sahá až do roku 1252, 
první zmínka o tvrzi dokonce ještě o 400 let 
dříve. Což je docela dlouhá doba a určitě zají-
mavá pro bádání.
Naše představa je, že se jedná o první krok, prv-
ní akci tohoto typu a rádi bychom ve spolupráci 
s našimi občany, pátráním v muzeích a archi-
vech dále pokračovali a každý rok při příležitos-

ti Velkopavlovického vinobraní bychom se rádi 
pochlubili výsledky našeho pátrání.
Témat se nabízí mnoho – například jak se naši 
předkové oblékali, co nosili, kde a jak bydleli, 
jak se bavili, jaké zde byly slavnosti… myslíme 
si, že zajímavé práce před sebou máme více  
než dost.
Současná výstava formou několika starých fo-
tografií, dobových relikvií, nářadí, pomůcek, 
prezentovala život našich předků v průběhu  
již dvou století.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se do této 
činnosti zapojili, podpořili nás zapůjčením 
fotografií, nářadí, pomůcek, za aktivní přístup 
panu Oldřichu Otáhalovi, Stanislavu Prátovi, 
zaměstnancům Ekocentra Trkmanka a Městu 
Velké Pavlovice. Velký dík patří Mikroregionu 
Hustopečsko, který nám schválil a financuje 
tento projekt z programu na podporu regionu.

Bc. Zita dvořáková, MSc,  
předsedkyně spolku  

Velkopavlovické tradice

Čeká vás velké prádlo? Rozhodně to máte 
jednodušší než hospodyňky o jen několik 
málo generací zpět… A přesto byly naše 
babičky díky super moderní pračce nadše-
ny z obrovského pokroku !

PomoZTE hANÁCkoSLoVÁCkémU kRúžkU
VyTVOřIT dATAbázI VELKOPAVLOVICKýCh VýšIVEK

Hanáckoslovácký krúžek, navazující na od-
kaz nositelů lidové kultury ve Velkých Pav-
lovicích, prosí všechny příznivce folkloru  
i ty, kteří jen uchovávají krojové součásti  
po svých předcích, o poskytnutí náhledu  
na tuto mizející krásu.

Budeme vděčni za kvalitní fotografie výšivek 
např. na dámských „pracovních“ kordulkách 
(kolem výstřihu), na rukávech košil nebo vý-
šivek kapesníků, atd. Prozatím se soustřeďu-
jeme na dámské výšivky, v další fázi budou 

následovat pánské výšivky. 
Shromážděné materiály poslouží jako data-
báze typických velkopavlovických výšivek, 
kterou se budeme snažit dále rozšiřovat a po-
nechat tak návod pro další generace tvůrců  
a nositelů krojů, ale i Hanáckoslováckému krú- 
žku jako podklad pro tvorbu propagačních 
materiálů (logo).
Fotografie můžete zasílat e-mailem na adre-
su: infocentrum@velke-pavlovice.cz. Pokud 
nemáte kvalitní fotoaparát, můžete přinést 
přímo danou krojovou součást a my si ji sami 
nafotíme. U každého vzoru bude uvedeno jmé-
no majitele, příp. nositele a rok vzniku výšivky 
(pokud si to majitel nebude přát, není to nut-
né).
Kam přinést?
Turistické informační centrum  
Velké Pavlovice (Hlavní 9, tel.: 519 428 149)
Do kdy?
Nejlépe hned! Sbírka pro tvorbu databáze 
bude otevřená stále...

Zuzana Martínková

KULTURA

Velkopavlovický kroj v plné kráse, bohatě zdobený výšivkami.
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V sobotu 9. září 2017 oslavil čtyřicáté na-
rozeniny duchovní správce naší farnosti  
otec Marek Slatinský. 
Samotná oslava však proběhla v neděli. V je-
denáct hodin byla sloužena v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie mše svatá, kterou svou 
hrou a zpěvem doprovodila schola Boží děc-
ka. Na závěr vyslechl otec Marek blahopřání, 
převzal kytici, dort a darem dostal finanční 
hotovost, na kterou se složili farníci z Velkých 
Pavlovic. Ke gratulaci se také připojil za měs-
to Velké Pavlovice pan místostarosta a sbor  
Laudamus zazpíval Mnogaja ljeta.
Hlavní oslavy vypukly na farním dvoře ve tři 
hodiny odpoledne. Sešlo se na čtyři sta gra-
tulantů. Přišli domácí i z farností Němčičky 
a Horní Bojanovice. Přijížděli lidé z bývalého 
působení otce Marka i rodina přátelé z daleka. 
Někdo se zdržel jen chvíli, jiní zůstali déle. 
Na faře bylo vyžití pro všechny. Děti si moh-
ly zasoutěžit, zadovádět na herních prvcích, 

Z fARnOSTi

oTEC mAREk OSLAVIL žIVOTní jubILEuM

PoZVÁNÍ NA žEhNÁNÍ  
unIKáTní PůL TISíCILETí STArÉ SOšKy MAdOny
V našich spojených farnostech jsme si zvyk-
li, že většina dění se odehrává v místě sídelní 
fary. Tentokrát bych chtěl poukázat na krás-
nou výjimku a pozvat Vás do nejmenší farnos-
ti: do Horních Bojanovic. 
V pondělí 30. října 2017 v 18:00 hodin proběh-
ne v tamním kostele nevšední žehnání sochy 
Panny Marie. V tomto drobném kostelíku se 

totiž nachází neuvěřitelná památka: dřevěná 
Madona stará 500 let, tedy půl tisíciletí! Dlou-
há desetiletí byla bezplatně zapůjčená do Mo-
ravského zemského muzea v Brně a mezitím si 
farníci našetřili na její kopii.
Po vrácení originálu nastalo dilema, co se 
dvěma stejnými zobrazeními Ježíšovy mat-
ky? Rozřešili jsme to bravurně: památkově 

Milý otče Marku,
kdybyste se narodil jako malé izraelské miminko před asi 3500 lety v okamžiku, kdy Izraelité 
prchali z Egypta, dnes byste stál na prahu zaslíbené země, protože právě 40 let trvalo putování 
izraelského národa pouští. 

V Bibli se číslo 40 objevuje několikrát a jeho význam je symbolický. Je spojováno především  
s časem zkoušky nebo přípravy. 40 dní trvala potopa, 40 let vládli starozákonní králové David  
a Šalamoun, 40 dní byl Pán Ježíš zkoušen ďáblem na poušti a 40 dní se po svém zmrtvýchvstání 
zjevoval učedníkům.

Asi by bylo troufalé říct, že i Vy jste dnes, kdy slavíte 40. narozeniny, v zemi zaslíbené. Naše far-
nost je jen malý úsek na cestě do té opravdové země zaslíbené - do nebe, kam se snažíme všichni 
doputovat.

Jeden moudrý kněz řekl, že farář se dostane do nebe buď se svými farníky, nebo vůbec. Ten-
to úkol určitě není jednoduchý a já Vám přeji, aby Vaše další léta a čas, který Vám byl svěřen  
na této zemi, byl naplněn hojností Božího požehnání, zdravím a radostí z pastýřské práce, aby-
chom se jednou v tom nebi mohli všichni setkat. 

Přeji Vám jménem všech farníků vše nejlepší.

Jana Julinková

chráněný originál v kostele zůstane dřevěný, 
ale kopii vrátíme (kvůli propagaci) barevný 
vzhled. Takže jen v tuto mimořádnou chvíli 
vedle sebe uvidíte původní řezbářskou práci  
a nově rekonstruovanou polychromii.

Kněz Marek Slatinský

Jako poděkování za společnou oslavu  
a dary hostil otec Marek všechny gratulan-
ty na farním dvorku. Dokonce si společně 
s Kamilem Prokešem vyzkoušel dnes tolik 
populární sabráž.

Panu faráři otci Marku Slatinskému popřáli 
k jeho životnímu jubileu všichni farníci  
bez rozdílu věku.

zatančit na reprodukovanou hudbu, nechat si 
namalovat obrázek na obličej, nebo shlédnout 
více než hodinový animační program na téma 
Ledového království. Dospělí měli možnost 
posedět u kávy a zákusků. Přespolní hosté 
využili možnosti nahlédnout do farního skle-
pa a ochutnat skvělá vína velkopavlovických 
vinařů. Hladový se mohl zakousnout do grilo-
vané kýty a spláchnout vše čepovaným pivem, 
nebo míchaným koktejlem. A po tom všem 
se obdivovat mistru republiky v sekání sektů  
– sabráži. 
Celá oslava se velmi vydařila. Otec dostal 
spoustu dárků, drobných i velkých, a svůj  
vděk projevil pohostinností. Poslední hosté 
odcházeli v nočních hodinách.

Zbývá jen popřát do dalších let hodně štěstí, 
zdraví, Boží požehnání, hodnost darů Ducha 
Svatého a ochranu Panny Marie.

Staňka Bílková
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Z VinnÉHO SKLÍPKU

GALERIE VÍN V PENZIoNU STARÁ hoRA
– nOVý CíL PrO MILOVníKy A znALCE VínA

SrdEčnÉ POzVání nA TRADIčNÍ SVěCENÍ mLADýCh VÍN

V pátek 29. září 2017 jsme slavnostně otevřeli 
GALERII VÍN STARÁ HORA, kde nabízíme 
k degustaci více než 70 vín od nejlepších vina-
řů z Moravy.
Při přípravě galerie jsme se volně inspirova-
li myšlenkou Salonu vín ve Valticích. Chtěli 
jsme vytvořit prostor, kde budou moci lidé 
zavítat kdykoliv během roku a ochutnat zde 
vína z blízkých vinařských oblastí. Vážíme 
si toho, že se nám do galerie podařilo zapojit 
významné vinaře z okolních obcí. V součas-
né době máme v nabídce zastoupeno okolo  
20 vinařství.
Cílem je vytvořit místo, kde se schází lidé, 
kteří mají rádi dobré víno, jídlo a společnost. 
A zároveň jim přiblížit opravdovou chuť naše-
ho kraje. Celý koncept je zaměřen na místní 
gastronomii. Ve sklípku budou degustovat ta 
nejlepší vína z Moravy, na vyhlášený velko-
pavlovický chleba namažou luxusní paštiky  
z blízké paštikárny a ke kávě ochutnají dezer- 
ty od místních cukrářek.
Návštěvník si u nás zakoupí časově omezenou 
vstupenku a bude mít možnost ochutnat kte-
rékoliv z vystavených vín. Množství vzorků, 
které sami ochutnáte tak závisí pouze na Vaší 
chuti. Velkou výhodou je, že uložené lahve si  
u nás mohou návštěvníci rovnou zakoupit.
Součástí galerie je vinný bar s kavárnou, kte-

Stalo se již dlouholetou tradicí, že se míst-
ní vinaři a příznivci vín schází po svátku  
Sv. Martina – patrona vinařů, aby nábožen-
ským obřadem poděkovali Bohu za úrodu  
ve svých vinicích a ochutnali první vína nové-
ho ročníku.
ČZS ZO Velké Pavlovice zve všechny milov-
níky vína k již tradičnímu Svěcení mladých 
vín, které proběhne v  neděli 19. listopadu 
2017 v prostorách Vinných sklepů Františ-
ka Lotrinského.
Slavnostního požehnání se ujme PeaDr. Ma-
rek Slatinský. K dobré náladě zahraje cimbá-
lová muzika Lašár a zazpívají velkopavlovičtí 
mužáci z Presúzního sboru.

Jan Havránek

rý nabízí místo pro posezení u vína s přáteli,  
ale také prostor pro pořádání oslav, rautů, 
školení atd. Areál zahrnuje i devět ubytova-
cích apartmánů.

Těšíme se na vaší návštěvu!

Nová GALERIE VÍN STARÁ HORA – tyto poklady se skrývají u bývalé cihelny na konci ulice  
Pod Břehy ve Velkých Pavlovicích.

GALERIE VÍN STARÁ HORA 
Pod Břehy 74, 691 06 Velké Pavlovice 

telefon: 608 111 778 
e-mail: info@stara-hora.cz 

web: www.stara-hora.cz
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hASIčI MOhOu jEzdIT S nOVýM AuTEM bEz ObAV,
AUTU bYLo PožEhNÁNo
Když se pořizuje hasičům vozidlo, řeší se  
na zbrojnicích dvě věci. Kdy se auto přive-
ze (kdy bude hotové) a kdy jej zkropí kapky 
svěcené vody z rukou pana faráře. Velkopav-
lovičtí hasiči si dali na čas, slavnostní akt se 
uskutečnil dva měsíce po převzetí vozidla  
– v neděli 27. srpna.
Místní pan farář Marek Slatinský požehnal 
hasičské cisterně u velkopavlovické radnice 
přesně v jedenáct hodin, jak bylo plánová-
no. K přítomným promluvili i pozvaní hosté  
Ing. Miloslav Plešinger za HZS JMK, ÚO 
Břeclav a Leona Žárská za Okresní sdružení 
hasičů Břeclav.
Přátelského posezení u radnice se zúčastnili 
také členové okolních sborů, kteří veřejnosti 
předvedli svá hasičská vozidla. Některá nověj-
ší, některá starší.

Slovo velitele jednotky, místostarosty města:
„V lednu roku 2016, kdy se začalo mluvit o do-
tacích na velkokapacitní cisterny, jsem tomuto 
příliš pozornosti nevěnoval. Až kluci hasiči mi 
naznačili, že bychom byli hloupí takovou šanci 
nevyužít. (Spíše mi tedy řekli, že bych byl v.., 
kdybych si to nezkusil na úřadě prosadit .)

Pravda, oni viděli auto v garáži (mimo jiné,  
do které se toho času nevešlo), já jsem viděl pa-
pírování, přestavbu garáže a další papírování… 
(Mimochodem, to papírování ještě neskončilo  
a bude pokračovat následujících pět let.)

Dotační prostředky dle mého názoru kazí spo-
lečnost, ale jak je momentálně vše nastaveno 
víme všichni. Navíc 90 % dotace jsou jedny  
z těch nejvyšších a byl jsem postupně přesvěd-
čen, že to auto tady, ve Velkých Pavlovicích, 
bude k něčemu. Že nebude jenom na okrasu  
a nebudeme ho používat jak onu slavnou Máňu 
pouze na svatby, pohřby apod.

Během slavnostního žehnání Tatry se někteří 
přítomní pozastavovali nad poškrábaným la-
kem na desetiletém MANovi, někteří si možná 
všimli lepeného zrcátka nebo chybějícího plas-
tového krytu na přední masce auta. Jóó, kdyby 
to auto stálo v garáži a nehasilo v polích, lesích,  
u vinohradů, na mezích, a nejezdilo po uzouč-
kých polních cestách zarůstajících keři a stro-
my, bude pořád jako nové. Do podobného stádia 
jednou dojde i nová Tatra. Nebudeme se tak 
za pár let dívat na nablýskanou karoserii, na-
blýskaný interiér kabiny, ale budeme se dívat 
na auto, které bude sloužit pro nejtěžší práci  
v náročných podmínkách – a věřím, že bude 
sloužit dobře a když bude potřeba, velkopavlo-
vické kluky podrží.“

Závěrem:
Větší finanční prostředky by nikdo neinvesto-
val do nefungující společnosti – do nefunkční 
skupiny lidí. Věřím tomu, že zastupitelé měs- 
ta Velké Pavlovice odsouhlasili pořízení cis-
terny také proto, že si ji velkopavlovičtí hasiči 
zaslouží. Je na ně spolehnutí a nenechají niko-
ho ve štychu – to teď nemyslím jenom při po-
žárech a jiných kalamitách. To myslím i mimo 
profesní život dobrovolného hasiče,… kluci to 
prostě mají v srdíčku.
Pořízení nového auta může být bráno i jako 
taková odměna – odměna pro hasiče. To ano, 
ale určitě je to dobrá volba pro celou společ-
nost!

Petr Hasil 

Slavnostní obřad žehnání nového hasičského vozidla CAS velkopavlovickým farářem,  
Otcem Markem Slatinským.

Sladká replika! CAS chutnal na jedničku.

SPOLKY A KOnÍčKY
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mLADÍ hASIčI SI Z VLASATIC PřIVEzLI STříbrnÉ MEdAILE

GrILOVAčKA CO by TEčkA ZA PRÁZDNINAmI NAšICh SENIoRů

Na poslední soutěž této sezóny se v  sobotu 
dne 9. září 2017 vydali velkopavlovičtí mladí 
hasiči. Tentokrát se soutěžilo ve Vlasaticích, 
kde se každoročně v tuto dobu koná memoriál 
Jana Valenty. A soutěž to byla velmi úspěšná!
Naši mladí hasiči si odvezli stříbrné medaile 
za druhé místo, navíc si vylepšili svůj rekord 
na 17,37 a završili tak svou nejúspěšnější se-
zónu v novodobé historii, ve které získali tři 
zlaté a čtyři stříbrné medaile.
Nyní čeká mladé hasiče zimní příprava, bě-
hem které budou trénovat na uzlovací štafety, 
a poté je opět čeká sezóna požárních útoků, 
ve které budou mít na co navazovat.

Michal Procinger

Stejně jako prázdninové období zahájili, tak 
jej i ukončili… Babičky a dědečci z velkopav-
lovického Klubu důchodců využili posledních 
slunných a teplých letních dnů konce srpna  
a pustili se do letošního závěrečného grilování 
s posezením pod širým nebem.
Za tímto účelem se sešli ve středu 30. srpna 
2017 na nádvoří Ekocentra Trkmanka, na-
žhavili gril, naladili strunu a v dobré náladě 
poseděli.
Nechyběly nezbytné do křupava propečené 
klobásy, čerstvý voňavý chlebík a protože 
jsme na jihu Moravy, samozřejmě víno a v této 
takřka podzimní době už i burčák. 
Nutno podotknout, že grilované uzeninky 
byly vynikající jako vždy předtím, i když je 
nepřipravoval jako obvykle pan Schnirch,  
ale tentokrát se blýskl ve své velké oficiální 

Huráááá, jsme druzí! A navíc s osobním rekordem.

Pan Josef Horáček, nový mistr grilu  
velkopavlovických seniorů.

premiéře pan Horáček. Spokojení strávníci 
nešeřili chválou! Jak by ne, pan Horáček se 
ukázal jako skvělý ostřílený kuchař a skrytý 
talent!
A tak se od ekocentra linula nejen libá vůně 
grilovačky, ale také zpěv, štěbetání a plánová-
ní podzimních výletů…
První z  nich se uskutečnil jen za pár dnů,  
ve středu 6. září 2017. Naši důchodci, aktivní, 
duchem vždy mladí a nekonečně optimistic-
ky naladění, se vypravili na střední Moravu.  
Cílem jejich zájezdu byly Hostýnské vrchy, 
mariánské poutní místo Svatý Hostýn a Květ-
ná zahrada v Kroměříži. Díky skvělé organiza-
ci, dobře zvolené lokalitě a v neposlední řadě  
také díky příjemnému počasí se výletní den 
parádně vydařil.

Karolína Bártová

Když to nejde po dvou, tak to jde po čtyřech ! Trošku náročný terén…
Jak mu kuchařské umění svědčí? Při pohle-
du na tento snímek netřeba komentáře!
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NA koLE ZA NAPoLEoNEm I PřES VELKÉ PAVLOVICE
Přes Mikroregion Hustopečsko, s významnou 
zastávkou ve městě Velké Pavlovice, vede nově 
značená cyklotrasa. Ta spojuje Lednicko-val-
tický areál se Slavkovským bojištěm. Je dlou-
há 68 kilometrů, startuje v Ladné a celkem 
zahrnuje šestnáct obcí.
Realizaci dvouetapového projektu zastřešil 
Mikroregion Hustopečsko. „Nejdříve jsme ře-
šili studii. Naplánovali jsme, kudy trasa pove-
de, která města a obce se do ní zapojí. Potom 
přišla řada na konkrétní značení v terénu,“ 
uvedla tajemnice Mikroregionu Hustopečsko 
Radka Raflová. Finančně značení trasy pod-
pořil Jihomoravský kraj.
Cyklotrasa propojuje několik regionů, které 
ukazují své zajímavosti. „Každý ten region 
nabízí trošku něco jiného, i když všechny 
mají něco podobného. Spojuje je samozřejmě 

vinařství a také historie spojená s Napoleo-
nem,“ doplnila Raflová.
Trasa vede přes šest obcí z okolí Hustopečí. 
Jsou to Velké Pavlovice, Kobylí, Bořetice, Klo-
bouky, Brumovice a Borkovany. „Já jsem vel-
mi ráda, že to vede přes těchto šest obcí, které 
možná dodnes byly neprávem opomíjeny v tu-
ristickém ruchu. A přitom jsou to obce, které 
jsou z krajinného hlediska v té nejzajímavější 
části našeho mikroregionu. Je to taková ta les-
natější a kopcovitější část, kde se nabízí nád-
herné výhledy,“ dodala Raflová.
Pokud Jihomoravský kraj podpoří i navazující 
projekt, získá cyklotrasa i posezení a infor-
mační tabule o nejhezčích místech.

Zdroj: www.hustopece.cz

Logo nové „Napoleonské“ cyklostezky. 
První pruh zleva červený, druhý žlutý (stej-
ně jako podklad klasických cyklistických 
turistických cedulek), třetí modrý.

OHLÉdnUTÍ ZA MinULOSTÍ

50. VýRočÍ jMEnOVání VELKýCh PAVLOVIC MĚSTEM
5. část * Léta 2007 – 2011
Rok 2007
•	Rada města zpracovávala dlouhodobou 

strategii rozvoje města, prioritou byla pod-
pora bytové výstavba a podnikání

•	rozpočet města pro daný rok činil  
61.200 tis. korun

•	jednou z  největších investičních akcí roku 
bylo odbahnění rybníka, v historii rybníka 
to byl největší zásah do této stavby, nákla-
dy představovaly téměř 9 mil. korun

•	město vybudovalo nové chodníky a par-
koviště na ulicích Nová a Horňanského, 
dále chodník na ulici Tovární a chodník  
na ulici Bří. Mrštíků pod MŠ, v nově vzni-
kajících ulicích byly současně vysázeny 
mladé javory

•	během prázdnin probíhala výměna oken 
mateřské školy, nevšední a zajímavou po-
dobu dostalo s  novými hracími prvky hři-
ště za kostelem

•	městu byla poskytnuta dotace ve výši  
1.440 tis. korun pro další inženýrské sítě 
na Padělkách, což znamenalo novou vý-
stavbu bytových domů v této lokalitě

•	Ministerstvo obchodu a průmyslu dalo 
kladné vyjádření k  převodu pozemků  
na ulici Hodonínská o výměře 8 ha pro vy-
budování podnikatelského parku určeného 
pro zpracovatelský průmysl

•	město vyhlásilo architektonicko-urbanis-
tickou soutěž na projekt vytvoření nového 
centra města v  areálu u sýpky, architekti 

zaslali do finále 21 návrhů
•	  na počátku svého zrodu byl projekt Modré 

Hory, zaměřený na podporu vinařské turis-
tiky, na vybudování společné cyklostezky, 
založení spolku obcí

•	od února do dubna probíhalo ve městě 
omlazování vzrostlých stromů, šlo pře-
devším o lípy na ulici Hlavní, u zastávky 
ČD byla vysazena nová topolová alej, cel-
kem vysadili zaměstnanci služeb města  
přes 300 nových stromků podél polích cest

•	v květnu byla zahájena II. etapa rozsáhlých 
prací v  parku u zastávky ČD, součástí vý-
stavby je i kynologické cvičiště

•	ve městě byl v  dubnu v  parčíku před Rad-
nicí vysazen v rámci Dne Země první stro-
mek oskeruše – jeřábu domácího ve 21. sto-
letí, vzácný ovocný stromek byl přivezen 
z Tvarožné Lhoty jako symbol moravského 
Slovácka

•	podniky ve městě zaměstnávaly pouze  
265 pracovníků

•	Vinium a. s. získal nový vlastník, skupina 
Prosperita, majitel Českých vinařských zá-
vodů Praha

•	budova Jednoty prošla rozsáhlou rekon-
strukcí, nově otevřena v dubnu jako Super-
market Jednota

•	počátkem července byla slavnostně otevře-
na cyklostezka Modré Hory, konalo se prv-
ní cyklistické putování po Modrých Horách

•	řadou slavnostních koncertů svých žáků 
si základní umělecká škola připomínala 

50. výročí úmrtí svého zakladatele, Karla 
France

•	v říjnu byla připomínáno 110. výročí zpro-
voznění železniční tratě Hodonín-Zaječí, 
oslava 40. výročí povýšení Velkých Pavlo-
vic na město se konala počátkem listopadu

•	18. ledna bylo ve Velkých Pavlovicích na-
měřeno 15,4 °C, toho dne to byla nejvyš-
ší teplota v  ČR vlivem extrémně teplého 
počasí rozkvetly v  okolí města mandloně 
už v  únoru; červencové počasí provázela 
úmorná vedra, 20. července dosáhla teplo-
ta rekordních 36 °C ve stínu

•	ZO Českého svazu chovatelů Velké Pavlo-
vice slavila v roce 2007 50. výročí založení 
spolku, chovatelé se během roku předsta-
vili na řadě výstav

•	v  jarní soutěži fotbalové sezóny mělo nej-
větší ambice družstvo „A“, po ukončení se-
zóny bylo na 3. místě tabulky; po podzimní 
části sezóny se fotbalový oddíl TJ Slavoj 
potýkal s  nedostatkem trenérů, hráčů  
i s problémy ve vedení

•	ze stránek zpravodaje zcela zmizela rub-
rika společenská kronika, důvodem byla 
ustanovení zákona na ochranu osobních 
údajů

•	k  1. 1. 2007 měly Velké Pavlovice  
3.069 obyvatel, nejstarší občankou byla 
paní Ludmila Komosná, v  září 2007 se 
v dobrém zdraví dožila 100 let

Rok 2008
•	během léta byla provedena generální opra-
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va tělocvičny ZŠ, pokračovaly práce v  le-
soparku, služby města dokončily modelaci 
terénu, vytyčily cestní síť, zasadily dalších 
25 vzrostlých stromů (platany, jasany, jer-
líny, javory)

•	dílčí opravy probíhaly také na kuchyni ZŠ, 
v budově ZŠ i gymnázia

•	zaměstnanci služeb města prováděli úpra-
vy na konci ulice Zelnice: byl upraven pro-
tizáplavový val, vybudovány dešťové vpusti 
a vysazena alej 50 stromů 

•	v létě probíhala generální oprava chodníku 
na ulici Herbenova, odborným dodavate-
lem byla provedena bezvýkopová rekon-
strukce kanalizačního řadu na ulici Hlav-
ní, Pod Břehy a V Údolí, akce byla hrazena 
z dotačních fondů, generální oprava probí-
hala v části ulice Nová

•	vybudováním přípojek plynu ke 2 dvoj-
domkům na ulici Hodonínská je po deseti-
letích ukončena plynofikace města

•	od ledna se matrika městského úřadu sta-
la místem služeb Czech POINT, vystavuje 
ověřené výstupy 

•	na své ustavující schůzi se členové Klubu 
sportovního rybářství dohodli, že nadále 
bude fungovat jako sportovní klub TJ Sla-
voj

•	dechová hudba ZUŠ s  vedoucím  
MgA. Zbyňkem Bílkem oslavila 5. výročí 
svého působení

•	v říjnu se konal slavnostní koncert k 90. vý-
ročí vzniku Československé republiky

•	v  březnu začali rybáři se zarybňováním 
nově vyčištěného rybníka

•	„O pohár Modrých Hor“ v  sálové kopané 
hrála mužstva bývalých fotbalistů z Velkých 
Pavlovic, Ždírce, Kobylí a slovenské Senice  
a Modry, domácí fotbalisté zvítězili

•	díky velmi teplému počasí rozkvetly me-
ruňky ve Velkých Pavlovicích už v březnu

•	na podzim byl zprovozněn bankomat Čes-
ké spořitelny a. s. na budově sokolovny

•	koncem dubna začaly služby města s  vý-
stavbou kaple sv. Urbana, která bude také 
vyhlídkovým místem nad městem, sochu 
světce vyřezal umělecký řezbář Jaroslav 
Buncko, kaple byla dokončena během mě-
síce, slavnostně byla vysvěcena 11. května 
brněnským kanovníkem Václavem Slou-
kem, na výstavbě se podílely Město Velké 
Pavlovice, Český zahrádkářský svaz Velké 
Pavlovice, o. s. Forum Moravium, Víno 
z  Velkých Pavlovic a Šlechtitelská stanice 
vinařská a. s.

•	konal se I. ročník jarního putování po Mod-
rých Horách“, který pořádal DSO Modré 
Hory jako turistickou a cykloturistickou 
akci

•	v  červnu se u ŠSV konal slavnostní vzpo-
mínkový večer při příležitosti 70. výročí 
úmrtí Aloise Václava Horňanského

•	na dubnový Den Země pracovali studenti 

gymnázia na úpravách životního prostře-
dí ve městě: natírali poškozenou fasádu 
zastávky ČD, provedli evidenci okrasných 
stromů ve městě, na hřišti za kostelem vy-
sadili 3 platany; Den stromů si studenti 
gymnázia připomínali 22. října, oslavili ho 
vysazením oskeruše u Kaple sv. Urbana 

•	počátkem prosince byla podepsána kupní 
smlouva mezi městem a firmou Berend-
sen, nově vybudovaný závod by měl zahájit 
provoz na podzim 2009

•	s  počátkem roku měly Velké Pavlovice 
3.046 obyvatel

Rok 2009
•	v lednu, mezi dvěma plesy proběhla rekon-

strukce sokolovny, za pouhých 16 dnů byly 
rekonstruovány přísálí a sociální zařízení, 
s městem spolupracovaly i místní firmy, re-
konstrukce stála 1.200 tis. korun

•	opravy kanalizace v rámci projektu „Čistá 
Dyje“, jehož investorem byla a. s. Vodovo-
dy a kanalizace, stály celkem 45 mil. korun

•	stavební firma Mikulica zahájila v  únoru 
výstavbu dvou bytových domů v lokalitě 
Padělky, jednalo se 16 bytových jednotek

•	počátkem ledna mohla díky počasí fungo-
vat ledová plocha pro bruslaře na hřišti za 
kostelem, nicméně v posledních lednových 
dnech kvetly ve velkopavlovických zahrád-
kách sněženky

•	svazek obcí Modré Hory financoval poe-
tický video-dokument Miroslava Grégra 
„Krajinou Modrých Hor“ s  nezapomenu-
telným průvodním slovem herce Ladislava 
Lakomého, dokument byl představen na 
březnové mezinárodní konferenci „Mož-
nosti cestovního ruchu ve vinařských ob-
lastech“

•	v  březnu byla zahájena výstavba areálu  
pro rozhlednu v  lokalitě Nad Zahrady, za-
čínalo se přívody elektrické energie, na zá-
kladě hlasování občanů získala rozhledna 
jméno Slunečná

•	rozhledna byla slavnostně otevřena  
8. května, stala se významnou turistickou 
atraktivitou regionu a současně odpočin-
kovým místem pro občany města, její areál 
je v  současné době také velmi oblíbeným 
místem svatebních obřadů

•	ve stejné době byla zahájena výstavba ry-
bářské klubovny u rybníka, projekt zpra-
coval Josef Veverka, hrubá stavba byla do-
končena v prosinci

•	intenzívně probíhaly práce na vybudování 
inženýrských sítí pro podnikatelskou zónu 
na ulici Hodonínská, město pro tuto akci 
uvolnilo 22 mil. korun

•	v lokalitě Na Špitálku byla zahájena výstav-
ba nového moderního sběrného dvora, akce 
v  hodnotě 15 mil. korun byla realizována 
v rámci projektu „DSO Čistý jihovýchod“

•	zasloužených oprav se dočkaly některé 
místní komunikace, živičný povrch dostaly 

ulice Tovární a Růžová, ulice Vinařská ješ-
tě navíc i chodník ze zámkové dlažby

•	v  červnu byly zahájeny práce na opravě 
krovů a střechy kostela Nanebevzetí Panny 
Marie

•	v  září byla zahájena výstavba cyklostezky 
spojující Velké Pavlovice a Bořetice, cyklo-
stezka byla slavnostně otevřena 17. listopa-
du, což bylo vlastně první konání Podzimní 
šlapky

•	koncem roku probíhaly jednak další práce 
na budování lesoparku, jednak prošel ge-
nerální opravou železniční přejezd směrem 
na Velké Bílovice

•	letecký klub Nad krajem André Velké Pav-
lovice otevřel v  polovině roku letiště pod 
Kraví horou v Bořeticích

•	Základní umělecká škola ve Velkých Pav-
lovicích oslavovala před koncem školního 
roku 60. výročí svého vzniku

•	v  červnu se konaly volby do Evropské-
ho Parlamentu, ve městě zvítězila ODS  
(25 %), druhá byla ČSSD (21 %)

•	Myslivecká jednota Velké Pavlovice po-
řádala už 5. ročník střelecké soutěže  
„O pohár města Velké Pavlovice“, součas-
ně připravila dětské odpoledne „Po sto-
pách pytláka Floriána“

•	koncem června zvolila TJ Sokol novu sta-
rostku, stala se jí Ing. Jana Václavková, 
také se podařilo znovu obnovit činnost již 
stoleté sportovní organizace Orel

•	dnes již tradiční setkání mužáckých sborů 
pod rozhlednou Slunečná se poprvé konalo 
v předvečer velkopavlovických hodů

•	po odchodu dr. Antonína Kavana do 
důchodu se novým ředitelem ZŠ stal  
RNDr. Ludvík Hanák

•	velkopavlovičtí hasiči obdrželi během jed-
noho roku ocenění poslance Parlamentu 
ČR Mirka Topolánka, dále ocenění hejt-
mana Jihomoravského kraje Stanislava 
Juránka i poděkování občanů Bořetic  
za obětavou pomoc při odstraňování škod 
po přívalových deštích

•	koncem října byla uvedena do provozu v are-
álu TJ Slavoj nová přetlaková tenisová hala

•	v roce 2009 nechali Myslivci poprvé v kos-
tele sloužit slavnostní Svatohubertskou 
mši

•	na charitativním předvánočním koncertu 
vystupoval před zaplněným sálem Tomáš 
Kočko s  Orchestrem a Presúzní sbor, vý-
těžek koncertu ve výši 5.000 korun byl při-
dán k  prostředkům sbírky pod vánočním 
stromem a věnován Dětskému domovu  
v Mikulově

•	ke konci roku mělo město 3.031 obyvatel

Rok 2010
•	zaměstnanci služeb města během roku 

pracovali na modernizaci a úpravách 
interiérů, přístupových prostor i okolí 



VelkopaVloVický zpraVodaj

19

5

2017

Střediska volného času při ZŠ, v  létě pak 
provedli rekonstrukci chodníku na ulici 
Bří. Mrštíků, generální opravu chodníků  
na ulici Střední, kde byla vytvořena i místa 
pro parkování, probíhala oprava chodníku

•	před kostelem na Náměstí 9. května
•	byla dokončena výstavba sběrného dvora, 

zahájil provoz pro veřejnost počátkem dub-
na, součástí sběrného dvora se stala i kom-
postovací linka, která pracuje v  režimu  
tzv. uzavřeného kompostovacího systému

•	brigádníci z  rybářského spolku provedli  
o prázdninách nátěr fasády nové rybářské 
klubovny

•	velkou stavební akci byla 2. etapa oprava 
střechy nad hlavní lodí kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie, opravy byly dokončeny  
do podzimu

•	byla opravena barokní poklona sv. Antoní-
na Paduánského, která stojí na poli v  trati 
Příčníky, opravovala se fasáda, stříška  
a osazení dřevěné branky, soška světce po-
chází z dílny Jaroslava Buncka

•	zima toho roku byla opravdu tuhá, což se 
líbilo dětem na kluzišti, méně už sadařům 
a vinařům, sníh byl ještě začátkem března, 
v  květnu přišly silné deště, které způsobi-
ly záplavy na velkém území Moravy, místy 
spadlo až 100 mm srážek, velkopavlovičtí 
hasiči pomáhali zpevňovat hráze v Hodo-
níně

•	jako každý rok začínala plesová sezóna 
Krojovaným plesem, díky sněhové kala-
mitě a namrzajícímu dešti kolaboval v této 
době 2 dny přísun elektrické energie, právě 
v den konání Krojovaného plesu bylo měs-
to několik hodin bez proudu

•	koncem března byla slavnostně otevřena 
první provozovna firmy Berendsen v are-
álu průmyslové zóny ve Velkých Pavlovi-
cích, zde má firma první závod v ČR a SR

•	občané města měli počátkem roku ne-
obvyklou příležitost slyšet vystoupení 
církevního sboru ze Soulu, hlavního měs-
ta Jižní Korei, ve sboru zpívali studenti  
a mladí pedagogové

•	koncem února se v  sokolovně sešly  
na Srazu stárků stovky velkopavlovických 
stárek a stárků všech generací, vytvořily 
dokonalou přehlídku národopisných tradic 
ve městě, při této příležitosti byla do pro-
deje uvedena kniha „Velkopavlovické hody, 
historie a současnost"

•	do Centra volného času při ZŠ se přestě-
hovaly kromě kroužků pro volný čas dětí 
a Klubu maminek také klubovny seniorů, 
dámského klubu a TJ Sokol

•	koncem dubna byla ve městě poprvé za-
hajována cykloturistická sezóna na Jarní 
šlapce

•	v  květnu se konaly volby do Parlamentu 
ČR, ve Velkých Pavlovicích obsadila první 
místo ODS (20,40 %), druhá byla ČSSD 
(19,98 %)

•	velkou slavnost připravili v  květnu vel-
kopavlovičtí hasiči, kteří si připomínali  
120. výročí založení sboru, připravili i bo-
hatý program pro děti, součástí oslav byly  
i ukázky kynologické práce a výstava histo-
rických hasičských vozů

•	stovky nadšených fanoušků přivítaly po-
čátkem června ve Velkých Pavlovicích 
olympijskou vítězku Martinu Sáblíkovou  
a jejího trenéra, po ukončení besedy se ko-
nala dlouhá autogramiáda

•	velkopavlovické vinobraní postihla nepří-
zeň počasí, kulturní program byl však sku-
tečně bohatý, pro veřejnost bylo otevřeno 
přízemí kontribuční sýpky, návštěvníci se 
mohli setkat s tehdejší předsedkyní Posla-
necké sněmovny Miroslavou Němcovou

•	v  prvním zářijovém týdnu se ve městě 
uskutečnilo I. mezinárodní řezbářské sym-
pózium, akce byla výsledkem přátelské 
spolupráce Ing. Zdeňka Karbera s  řezbá-
řem Jaroslavem Bunckem, který do Vel-
kých Pavlovic přivedl umělce ze Slovenska, 
Rakouska, Itálie, Lotyšska, Litvy i České 
republiky; dubové sochy zdobí zajímavá 
místa města dodnes a jsou předmětem ob-
divu návštěvníků

•	na základě dotace, kterou získala TJ Slavoj 
z Jihomoravského kraje, bylo zahájeno bu-
dování tréninkového hřiště, novou plochu 
oceňují především mladí fotbalisté

•	během září byl zrekonstruován a přestěho-
ván pomník padlých z I. a II. světové války, 
získal nové místo v parčíku před Radnicí

•	starosta Sboru dobrovolných hasičů Velké 
Pavlovice, Petr Hasil převzal z rukou hejt-
mana Michala Haška medaili za obětavé 
úsilí při záchranných pracích a likvidaci 
následků povodní

•	v polovině října se konaly komunální volby, 
účast občanů města byla tradičně vyso-
ká (61,38 %), nejvyšší počet hlasů získala 
ODS, dále KDU-ČSL a SNK, Zastupitel-
stvo města zvolilo starostou Ing. Pavla 
Procházku, místostarostou Ing. Zdeňka 
Karbera

•	Velké Pavlovice získaly za své úspěchy při 
budování komunální spolupráce ve městě 
2. místo v  celostátní soutěži „Obec přá-
telská celé rodině“, umístění bylo spoje-
no s  dotací na neinvestiční výdaje ve výši  
320 tis. korun

•	koncem listopadu přešla budova  
tzv. Zámečku na základě písemné smlouvy 
do vlastnictví města, byla zahájena přípra-
va na vybudování enviromentálního vzdě-
lávacího centra

•	generálky se dočkala obřadní síň městské-
ho úřadu, dřevěná okna v havarijním stavu 
byla nahrazena plastovými

•	ve městě žilo k 31. 12. celkem 3.053 obyvatel

Rok 2011
•	v  průběhu ledna odstartovala první etapa 

rekonstrukce budovy bývalého zámečku 
na enviromentální vzdělávací centrum, 
pracovníci služeb města prováděli bourací 
a vyklízecí práce

•	v dubnu převzala staveniště ekocentra fir-
ma MSO Servis spol. s  r. o., která vyhrála 
výběrové řízení, na projekt rekonstrukce 
budovy byly získány prostředky z EU úče-
lově na centrum ekologického vzdělávání

•	zaměstnanci služeb města a dodavatelská 
firma provedli práce na prodloužení kana-
lizace na ul. Trávníky, která se připravova-
la pro novou výstavbu nemovitostí v  této 
lokalitě v souladu s územním plánem měs-
ta; služby města pracovaly i na prodloužení  
a zpevnění polní cesty ke Staré Hoře,  
dále vybudovaly chodník na ulici Herbe-
nova, pás mezi chodníkem a silnicí byl  
osázen keři

•	byly opraveny varhany v kostele, na opravu 
v celkové výši 120 tis. korun přispělo měs-
to částkou 50 tis. korun, zbytek zaplatila  
farnost

•	před koncem prázdnin byly zahájeny opra-
vy budovy mateřské školy, byly provedeny 
rekonstrukce střechy a topení, závěrem do-
stala školka novou barevnou fasádu

•	na podzim vysadilo město nové stromy  
na ulicích Kopečky, Horňanského, Růžo-
vá, Bří. Mrštíků, Horňanského a u také 
kostela (zahradní odrůdy javorů, třešní, 
jeřábů a akátu)

•	firma Ekostavby Brno vyhrála výběrové 
řízení na stavební práce při budování ryb-
níka v Biocentru Zahájka, poslední úpravy 
terénu byly ukončeny v  listopadu, na další 
rok čekaly realizátory projektu setí travní 
směsi i výsadba keřů a stromů patřících  
do lužního biotopu

•	se studenty gymnázia a později se zaměst-
nanci městského úřadu besedovala před-
sedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava 
Němcová, studenti gymnázia dostali po-
zvání k návštěvě parlamentu

•	v tohoroční plesové sezóně se konaly 2 his-
toricky první plesy ve městě Vinařský ples 
a Sokolský ples

•	milovníci historické literatury se v  březnu 
poprvé mohli setkat se spisovatelem Vlas-
timilem Vondruškou, který u nás vystoupil 
na besedě, tehdy ještě za hudebního do-
provodu svého kamaráda muzikanta Jiří-
ho Traxlera, do dnešních dnů se Vlastimil 
Vondruška vypracoval do pozice   nejzná-
mějšího a nejčtenějšího současného české-
ho spisovatele

•	v  rámci projektu vysadili občané města 
v parku u Trkmanky stromořadí 34 stromů, 
kromě ekologického počinu mají rodiny 
jednu krásnou novou tradici

•	relaxační zóna městského parku byla 
v  daném roce ještě doplněna příležitostí  
pro mladé – vybudováním prvků pro fre-
estylové sporty na hřišti u kynologického 
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cvičiště
•	díky vstřícnosti občanů města se jako vý-

znamný kulturní počin mohla uskutečnit 
výstava obrazů MUDr. Jana Studničky, za-
půjčených obrazů byly téměř čtyři desítky

•	odborně zrestaurovaná socha sv. Josefa 
se již nevrátila na své dřívější místo, byla 
v  květnu postavena na ulici Dlouhá před 
farním úřadem

•	novou tradici vytvořila ZUŠ, když od roku 
2010 pravidelně pořádá koncertní vystou-
pení rodinných příslušníků „Hraje a zpívá 
celá rodina“, v roce 2011 to byl tedy 2. roč-
ník přehlídky

•	v  polovině června byly ve městě instalo-
vány dvě automatické meteostanice, které 
získávají údaje pro sledování a vyhodnoco-

vání podmínek pro vznik chorob révy vinné
•	na webu města byly zpřístupněny digita-

lizované kroniky města, je možno virtu-
álně listovat a číst záznamy od roku 1891  
do roku 1982

•	v  rámci projektu „Uměním poznáváme 
své sousedy“ navázala městská knihovna  
pod záštitou města Velké Pavlovice part-
nerství s  Fotoklubem při Záhorském 
osvětovém středisku v  Senici s cílem pod-
porovat tvorbu a vzdělávání amatérských 
fotografů, spolupráce trvá dodnes 

•	noví majitelé a. s. ŠSV, manželé Poliakovi, 
otevřeli novou výrobní halu, která během 
deseti měsíců vyrostla v trati Nad Zahrady, 
do nově budovaného rodinného vinařství 
pak pozvali veřejnost v  rámci Podzim- 

ní šlapky
•	v  listopadu spadlo ve Velkých Pavlovicích 

pouhých 0,33 mm srážek (dlouhodobý 
průměr pro tento měsíc je přitom 42 mm), 
celkově se listopad stal nejsušším od roku 
1775

•	za rok 2011 bylo ve městě vysazeno rekord-
ní množství zeleně: 186 vzrostlých stromů 
a přes 1.000 keřů

•	k  poslednímu dni roku žilo ve městě  
3.058 stálých obyvatel

Zpracovala  
Mgr. dana Růžičková

6. čÁST – Jerlín japonský
(Sophora japonica.)

Zdálo by se, že původ stromu je již ukrytý  
v jeho názvu, ale ve skutečnosti pochází ten-
to krásný majestátný strom z Číny. Je zná-
mo asi 50 druhů jerlínů, které se vyskytují  
v Asii, Chile a na Novém Zélandu. V Evropě 
je znám a pěstován od 18. století, v Česku 
od roku 1835. Jeden z nejstarších exemplá-
řů, nejen na Moravě, ale ve střední Evropě 
vůbec, roste od roku 1910 v zámeckém par-
ku poblíž zámku ve Valticích. Strom patří  
do čeledi bobovitých, jeho velkou zvláštnos-
tí je, že si dokáže získávat dusík, pro sebe 
velmi důležitou živinu, ze vzduchu. Doká-
ží to hlízkové bakterie, které žijí na koře- 
nech jerlínu.
Vedle původního botanického druhu se 
pěstuje také zahradnický kultivar – jerlín 
převislý. Jak již název vypovídá, tvoří pak 
spleť převislých větví a výhonků, což činí 
strom velice zajímavým. Tento kultivar roste 
pomalu, tak ho lze vysazovat i do menších 
parčíků a zahrad. Pěkné exempláře lze vidět  
v Lednici vedle zámeckého skleníku.
Strom roste do výšky kolem 18 metrů, může 
být vysoký až 25 metrů. Má širokou kulovi-
tou korunu o průměru někdy až 30 metrů. 
Listy jsou tmavozelené nebo šedozelené,  
na spodní straně světle zelené, dlouhé kolem 
25 cm. Jerlín kvete obvykle v červenci nebo 
srpnu, květenství tvoří řídké laty dlouhé  
až 30 cm, tvořené velkým množstvím (až 80) 
drobných kvítků. V Evropě kvetou obvykle 
teprve jedinci starší přibližně 15 let. Kvě-
ty jsou výbornou pastvou pro včely v době, 
kdy většina rostlin, jejichž květy opylují, je 
již v odkvětu. Jerlínům se daří v teplých ob-
lastech, na slunných místech, stromy dob-
ře snášejí sucho a exhaláty, hodí se proto  
do městských lokalit.
Tento strom je vedle své krásy i užitečný,  

v našich podmínkách je vysazován přede-
vším včelaři. Přestože obsahuje cytisin,  
na Dálném východě se květy a mladé lístky 
používají k přípravě čaje, vzhledem k velké-
mu obsahu rutinu. Listy, předem několikrát 
spařené, se ve východní kuchyni užívají po-
dobně jako špenát. V čínské medicíně patří 
jerlín k padesáti nejvýznamnějším léčivým 
rostlinám. Užívá se jako antibakteriální, 
protizánětlivý, protihorečnatý prostředek, 
jako prostředek pro snížení krevního tla-
ku, pro odvodnění organismu i jako projí-
madlo. Odvar z listů zvláčňuje a zvlhčuje 
kůži a snižuje krvácivost z povrchových ran  
i při vnitřním krvácení; pomáhá též při 
léčbě epileptických záchvatů a všeobecně  
k uvolňování křečí. Odvar z dřeva se použí-
vá k léčení nežitů a hemoroidů. V minulosti 

VZÁCNé A ZAJÍmAVé STRomY nAšEhO MĚSTA

byly květy a zejména lusky zdrojem přírod-
ního žlutého barviva.
Nejkrásnější jerlín ve Velkých Pavlovicích 
roste na hřišti u kostela. V roce 2002 vysadi-
lo město společně se včelaři několik mladých 
jerlínů u železničního přejezdu na Bořetice. 
Ve zpravodaji byla v roce 2003 otištěna in-
formace, že jerlín u hřiště vysadili včelaři  
v roce 1940 nebo 1941, předsedou včelařské-
ho spolku byl tehdy pan Benda ze „Suchého 
řádku“. V 50. letech byly jerlíny vysazeny 
u drůbežárny státního statku, který teh-
dy choval včely. Tyto jerlíny byly vykáceny  
po roce 1980.

Převzato z podkladů Ing. Zdeňka Karbera.

Jan Havránek,  
Mgr. dana Růžičková

Jerlín japonský v záplavě květů a bzučích včel.
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Pro školní rok 2017/2018 byla naplněna ka-
pacita školy - 100 dětí. Z  důvodu ukončení 
docházky ještě pěti dětí v měsíci srpnu a září 
zůstalo nakonec pouze pět dětí nepřijatých. 
Čtyři smíšené třídy s názvy Berušky, Koťátka, 
Sluníčka a Kuřátka mají po 25 dětech. Z důvo-
du integrace byla do MŠ přijata jako asistent-
ka pedagoga paní Ivana Hlávková. Ve funkci 
vedoucí ŠJ pracuje od září paní Jarmila Pilar-
číková a jako kuchařka paní Iveta Kallusová.
Dětem jsou nabízeny tyto nadstandartní ak-
tivity: Hrajeme si s angličtinou, Tančíme mo-
derně i country, Hrajeme si divadlo a folklórní 
soubor Sadováček, který se svým vystoupe-
ním představil místním občanům na letošním 
Velkopavlovickém vinobraní a na konci září 
vystoupil ke Dni seniorů.
Na všechny měsíce školního roku máme při-

V letošním školním roce byla účast na Bese-
dě pro rodiče předškoláků v mateřské škole 
hojná. Poukazuje to na zájem rodičů co nej-
lépe připravit své dítě na vstup do základní 
školy, zároveň také na větší počet předško-
láků, oproti předchozímu školnímu roku. 
Beseda neobsáhne vše, nějaký vstupní pře-
hled pro rodiče však poskytne.  I z důvodu 
množství sdělených informací, přece jen 
připomenu ty zásadní v deseti bodech. 

1. Každé dítě dozrává individuálně. Nelze tedy 

praveny zajímavé činnosti a akce. Druhého 
října navštívily děti divadlo Radost v Brně, 
kde shlédly pohádku „Budulínek z hudebky“. 
Dalším představením v  MŠ byly „Pohádkové 
kočičiny“.
Paní Mgr. Jana Pláteníková uskutečnila v naší 
škole besedu pro rodiče předškoláků na téma 
„Jak připravit co nejlépe dítě do školy na čtení, 
psaní a počítání“. Zájem o tyto informace pro-
jevilo 31 rodičů předškolních dětí. Paní Pláte-
níkové touto cestou velmi děkujeme a těšíme 
se na další spolupráci.
Podzimního plaveckého výcviku na bazénu 
v Hustopečích se letos účastní 29 dětí.
Ve dnech 2. až 4. října 2017 jsme uskutečnili 
první kolo soutěže ve sběru papíru „Třídíme 
s Hantáláčkem“, kterou každoročně vyhlašuje 
místní akciová společnost Hantály. Díky ro-

říci, že dítě srpnové bude na vstup do školy ne-
zralé a dítě lednové naopak. Větší výhodu mají 
děvčata, která vyzrávají většinou dříve.
2. V některých oblastech probíhá vývoj sko-
kově, pokud nyní dítě něco nedokáže, může to 
zvládnout bez obtíží za měsíc.
3. Stimulace je vhodná, ideálně krátce, hra-
vě. Začínáme vždy od toho jednoduššího, 
co již dítě zvládne s jistotou a postupujeme  
ke složitějším úkolům a činnostem. (př. nej-
prve je schopné najít s jistotou jiný obrázek  

CO nOVÉhO V mATEřSké škoLE?

KráTCE KE škoLNÍ ZRALoSTI

dičům se nasbíralo 3.620 kg papíru. Finanční 
prostředky za sběr papíru poslouží k vybavení 
tříd dalšími didaktickými pomůckami.
V náhradním termínu čeká na děti a jejich ro-
diče společná akce na zahradě MŠ s ukázkou 
živých dravců. 
Pro tvoření s  dětmi využíváme v  těchto mě-
sících plody ze zahrad a polí a vše, co nabízí 
příroda. Naše podzimní exkurze směřují ze-
jména do vinařství. Prožitkem získávají děti 
nejsnáze poznatky a vědomosti o činnosti, 
která je v našem kraji nejrozšířenější.

Jiřina Zigová,  
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

v řadě, pak zvládá najít v řadě obrázek strano-
vě odlišný, následně dokáže posoudit i dvojici 
– odlišnou stranově nebo detailem)
4. Dítě by mělo mít rozvíjenu motoriku (ruky 
i prstů, ale i celkovou tělesnou, je dobré pod-
porovat kresbu a správný úchop tužky), slu-
chové vnímání (naslouchání - četba, paměť  
na slova, vytleskávání slabik,  vnímání hlásky 
na začátku a konci slova, rozdíly mezi slovy, 
rýmování) a zrakové vnímání (skládat puzzle, 
vnímat barvy, hrát pexeso, oční pohyb zleva 

Ve školce se učíme i péct, třeba vynikající 
šátečky plněné jablíčky. Určitě nám uvěříte, 
že to byla neuvěřitelná dobrůtka!

Ani kulturou nepohrdneme! Rádi si čas od času uděláme radost a vyrazíme si do divadla 
Radost na pohádku .

ŠKOLnÍ OKÉnKO
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doprava, dále viz. bod 3), předpočetní před-
stavu (postřehnout počet do 5, chápat pojem 
větší-menší, poskládat předměty dle velikosti, 
umět vyjmenovat (ne napsat) číselnou řadu  
do 10), prostorovou orientaci (pravá-levá, na-
hoře, dole, první, poslední, hned před, hned 
za) a řeč (docvičit výslovnost hlásek, popř. 
vyhledat logopedickou péči, povídat si, zpívat 
si, chápat dějovou linii - posloupnost). Emoční 
a sociální zralost podporovat rozvojem samo-
statnosti dítěte i znalostí pravidel společen-
ského chování. Pracovní předpoklady podpo-
řit pravidelnou činností, v kratším časovém 
intervalu s postupným prodlužováním.
5. V případě potřeby se obraťte na odborníka. 
Promluvte s učitelem v mateřské nebo základ-
ní škole, jak se mu dítě jeví, popř. se objednejte 
do poradenského zařízení na vyšetření školní 
zralosti dítěte (spádově do Pedagogicko-psy-
chologické poradny Břeclav – objednat se  
s předstihem 2 – 3 měsíce). Dítě vyšetřením 
nestrašte, ale připravte je na to, že bude hra-
vou formou plnit různé úkoly, chvíli počká 

samo v  čekárně, kde si může kreslit, hrát  
a následně na něj budete čekat zase Vy, za-
tímco bude plnit úkoly podobné těm, co dělá  
ve školce.
6. K odkladu školní docházky je potřeba dopo-
ručení z poradenského zařízení a od dětského 
lékaře. Obě současně a žádost zákonného zá-
stupce. Vše se musí doručit řediteli školy.
7. Pokud již dostane dítě odklad školní do-
cházky, nečekejte, že vše dozraje vždycky 
samo. Někdy je opravdu třeba větší stimulace, 
popř. využít podpory ze strany speciálního pe-
dagoga v poradně, který vás pravidelně pove-
de a bude dítě rozvíjet.
8. Pro děti s odkladem školní docházky lze 
využít i možnosti přípravné třídy, ta je určena 
pro počet minimálně 10 a maximálně 15 dětí. 
Její zřízení však podléhá různým legislativ-
ním normám, není povinností školy ani školky 
ji zřídit. 
9. Nestrašte dítě školou ani zápisem do ško-
ly. Zápis je opět příjemným setkáním s uči-

teli školy, často prvním kontaktem dítěte se 
školou. Všichni chceme, aby se dítě do školy 
těšilo. Využijte tento čas (zápisy probíhají  
v měsíci dubnu) a seznamte dítě se školním 
prostředím, můžete využít i dny otevřených 
dveří. Pokud zvažujete odklad školní docház-
ky, informujte školu ideálně již v době zápisu. 
10. Oceňte úsilí i snahu dítěte, nesoustřeďte se 
jen na výsledek, ale i na cestu k němu. Větši-
na dětí se snaží udělat svým rodičům radost, 
chtějí je potěšit. Nároky   ze strany dospělého 
tak musí být přiměřené, stejně jako vnímání 
toho, jak na tom Vaše dítě je. Každý člověk má 
své limity.

Přeji Vám i Vašim dětem jen to dobré a spoustu 
důvodů k radosti!

Mgr. Jana Pláteníková

V pondělí 4. září 2017 nastal velký den  
pro prvňáčky. Konečně se dočkali a nastou-
pili do školy. V doprovodu rodičů si děti užily 
krásné okamžiky. Na slavnostním zahájení 
je přivítal ředitel školy Mgr. Michal Rilák, 
starosta města pan Jiří Otřel a paní ředitelka 
MŠ Jiřina Zigová. Od spolku DOMINO děti 
dostaly kornout se sladkostmi.
Potom se prvňáčci odebrali do vyzdobené 
třídy I.A. Tam si děti našly své místo ve školní 
lavici, kde měly připravené učebnice a balíček 
s potřebami do výtvarné výchovy.

Všem prvňáčkům přejeme hodně úspěchů!

Phdr. Jitka Martincová

S  příchodem žáků do šestých ročníků (tedy 
prvního ročníku druhého stupně ZŠ) se utvá-
ří nový kolektiv. Někteří žáci si zvykají na nové 
prostředí, učitele a rytmus výuky. Pro jejich 
lepší stmelení třídní učitelky Lenka Veverko-
vá a Martina Dobrucká, za pomoci Lenky Bu-
kovské, uspořádaly adaptační dopoledne.
Z důvodu nepřízně počasí všechny aktivity 
probíhaly ve škole, ve třídě a v malé tělocvičně. 
V první části si žáci zahráli několik seznamo-
vacích her, druhá část byla ve znamení práce 
ve skupinách. Žáci dostali za úkol namalovat 

SLAVNoSTNÍ UVÍTÁNÍ PrVňáčKů

ADAPTAčNÍ DEN LETOšníCh šESťáKů

Poprvé ve škole... Prvňáčci uskutečnili svůj první krok vstříc dlouhé etapě svého života.  
Kéž je doprovází radost a štěstí!

Z novopečených šesťáků se na jeden den 
stali mořští vlci, stalo se tak v rámci adap-
tačního programu.

loď a na ni výtvarně ztvárnit sami sebe v pozici 
kapitána, kormidelníka, plavčíka nebo kucha-
ře. Na tento úkol měli vymezenou jednu vy-
učovací hodinu. Po uplynutí této doby musela 
každá skupina svoji loď představit a popsat. 
Zajímavé bylo to, že u některých skupin si žáci 
role určili sami, jinde demokraticky losovali. 
V jednom případě byl kapitánem ten, kdo pro-
hrál v losování.
Závěr celého dopoledne patřil týmovýma se-
znamovacím hrám v tělocvičně.

ing. Lenka Bukovská
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Jako každý rok zahájila školní družina  
při Základní škole Velké Pavlovice svou čin-
nost. Hned v  pondělí 4. září jsme dětem na-
bídli zápisní lístky a další dny už děti mohly 
družinu navštěvovat. Letošní rok máme opět 
plno. Děti jsou rozděleny do tří oddělení.
V  prvním oddělení je 27 dětí, z  toho 23 prv-
ňáčků a 4 druháci. Oddělení má na starosti 

Základní škola Velké Pavlovice vyhlašuje  
na začátku školního roku vždy několik sběro-
vých aktivit.
Pravidelnou akcí je již několik let sběr starého 
papíru. Ve školním roce 2017/2018 proběhne 
celkem pět kol této soutěže - v měsíci září, 
listopadu, lednu, březnu a poslední v květnu. 
Na závěr soutěže vyhodnotíme nejlepší třídní 
kolektivy na obou stupních školy a ty obdrží 
finanční odměnu. Patnáct nejlepších sběračů 
jednotlivců získá menší odměnu.
V loňském roce proběhl poprvé  sběr pome-
rančové kůry. I když se jednalo o nultý ročník, 
podařilo se nám sesbírat a odevzdat firmě LE-
ROS Strážnice celkem 12 pytlů této suroviny. 
V této činnosti budeme pokračovat i v letoš-
ním roce.
Získané finanční prostředky z obou aktivit 
putují do DOMINA - sdružení rodičů a přátel 

Jaké by si přáli čtvrťáci prázdniny? Odpo-
věď je celkem jednoduchá. Kouzelné, po-
hádkové, zábavné… no, prostě FANTAS-
TICKÉ. V hodině slohu malí školáci zavřeli 
oči a začali snít…

Mgr. eva drienková,  
Mgr. Vilemína Osičková

 

paní vychovatelka Mgr. Martina Handlová.
Druhé oddělení navštěvuje 20 dětí ze druhých 
tříd. Pod vedením paní vychovatelky Jany Va-
louškové se děti účastní různorodých aktivit 
až do ukončení provozu. Ve třetím oddělení je 
umístěno 28 dětí. Tato třída je věkově různo-
rodá – chodí do ní 6 druháků, 9 dětí ze 3. třídy, 
10 dětí ze 4. třídy a 3 děti z nejvyššího ročníku 
na I. stupni ZŠ. Děti pracují pod vedením paní 
vychovatelky Marie Hádlíkové.
Činnost školní družiny je výchovně vzděláva-
cí a odvíjí se od Školního vzdělávacího plánu 
ŠD Velké Pavlovice. Pracujeme dle platných 
vyhlášek a nařízení. Dodržujeme také Vnitřní 
řád školní družiny.
Dětmi nejoblíbenější činností v družině jsou 
samozřejmě hry a hračky, protože už i dětí ví: 
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ. Pro pohybové 
aktivity máme možnost jednou týdně užívat 
tělocvičnu ZŠ a v případě příznivého počasí se 
mohou děti vydovádět na hřišti za kostelem.
Některé akce máme společné pro všechna 
tři oddělení, např. návštěvu knihovny nebo 
přednášku paní knihovnice ve škole, hledání 

školy, které je potom zpětně investuje podle 
schváleného rozpočtu do akcí žáků naší školy.
Velmi záslužnou činností je sběr víček pro Pa-
tričku. Nasbíraná víčka darujeme zdravotně 
handicapované Patričce, jejíž rodiče je prodají 
do sběrny a peníze použijí na prostředky po-
třebné k úhradě náročné léčby a lázeňského 
pobytu. Jedná se o charitativní činnost a vý-
chovu dětí k pomoci občanům se zdravotním 
postižením, proto zde nejsou třídy ani děti 
odměňovány.
V  říjnu 2016 jsme se zapojili do  recyklační-
ho programu  Recyklohraní.  Nad projektem 
převzalo záštitu MŠMT České republiky  
a je spolufinancován společnostmi, které se  
v České republice specializují na zpětný od-
běr a recyklaci. Jde o společnosti Asekol, a.s., 
Ecobat, s.r.o. a Elektrowin, a.s. Cílem projek-
tu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídě-

fantastické prázdniny  
a stroj času
Příběh většinou začíná tak, že člověk začne 
něco psát. I já teď začnu psát něco, co Vás tře-
ba bude zajímat.
Končí školní rok. Radostně utíkám s vysvěd-
čením domů. Konečně prázdniny! A hurá na 
výlet! Beru si s sebou svého psa Bolta. Mám v 
plánu něco s ním zažít. 

pokladu, vánoční diskotéku, masopust, vod-
ní olympiádu, soutěže družstev i jednotlivců.  
V měsíci květnu nás navštěvuje divadelní sou-
bor Divadélko z pytlíčku.

Jana Valoušková, vedoucí vychovatelka 
školní družiny při ZŠ Velké Pavlovice

ní a recyklace odpadů a umožnit jim osobní 
zkušenost se zpětným odběrem baterií a pou-
žitých drobných elektrozařízení. V rámci pro-
jektu Recyklohraní byla naše škola vybavena 
sběrnými nádobami na použité baterie a drob-
ná elektrozařízení. Každý žák může do školy 
přinést nepotřebné drobné elektrospotřebiče 
(např. starý mobil, kalkulačku, telefon, drob-
né počítačové vybavení nebo MP3 přehrávač), 
baterie a akumulátory. Za nasbírané vyslou-
žilé baterie, drobná elektrozařízení a splněné 
úkoly získá naše škola body, za něž žákům bu-
deme moci pořídit různé učební pomůcky, hry 
i vybavení pro volný čas.

Prosto sbírejte, sbírejte, sbírejte!  
Rozhodně TO MÁ SMYSL!

ing. Lenka Bukovská

Rozhodla jsem se letět s ním do Paříže. Letě-
li jsme dlouho, moc dlouho, až jsme konečně 
doletěli, a už tu byla ta ona nádherná Paříž. 
Jdu s Boltem na atrakci Největší létající banán 
na světě. Letíme a Boltovi se to moc líbí, po-
prvé slyším, že něco říká, je to slovo: ,,Hurá!" 
Raduji se z toho, že můj pes mluví. Vidím, že 
náš létací banán již vystoupal až do vesmíru 
a náhle Bolt znovu promluvil. Řekl: ,,Pozor!" 
Před námi byl meteorit. Křičím a on také vyje. 

OKÉnKO dO škoLNÍ DRUžINY

Co SbÍRÁmE V záKLAdní šKOLE?

FANTASTICké PRÁZDNINY

V družině je to príma! Nejen že si hrajeme  
a odpočíváme, ale také se učíme a ani  
o tom nevíme! A ještě si k tomu zajdeme  
do knihovny!

Nejskvělejší činnost v družině? No přeci 
hraní se spoustou nádherných hraček. Už 
se těšíme, co letos najdeme pod družino-
vým vánočním stromečkem!
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Náhle padáme a já se bojím, že umřeme.
Vtom slyším někde z dálky tátův hlas: ,,Adino, 
vstávej, zaspala jsi, dneska se jde pro vysvěd-
čení.“ Otevírám pomalu oči a vidím, že Bolt 
stojí vedle mé postele a radostně vrtí ocasem. 
Uf, takže to byl naštěstí jen sen, proběhne 
mi hlavou. Rychle se oblékám a tentokrát 
již opravdu pádím do školy pro vysvědčení, 
abych pak mohla začít své opravdové fantas-
tické prázdniny.
Přicházím domů, tam mne již čeká velké pře-
kvapení. Táta se usmívá, je celý od prachu a 
říká mi: ,,Adino, tomu nebudeš věřit. Na naší 
půdě jsem právě objevil něco, co vypadá jako 
stroj času.“ Táta je celý nedočkavý a chce vy-
zkoušet, zda se nám podaří dostat se do bu-
doucnosti. Chystáme si to nejnutnější do ba-
tůžku a můžeme to jít vyzkoušet. 
Na časomíře nastavujeme rok 2075. Ve stroji 
to trochu zahrká, zvedne se vítr a my jsme na-
jednou v něčem, co připomíná bublinu. Náh-
le se vynoříme v místě, kde to nepoznáváme. 
Všude je přítmí, nevidíme slunce. Kolem nás 
se to míhá nějakými létajícími stroji. Náhle 
vidíme něco bílého se čtyřma nohama, co se k 
nám blíží. ,,A sakra,!“ říkám si. Ale za chvíli 
jsme již klidní. Táta poznává, že je to náš pes 
Bolt, který se k nám nenápadně přidal na naši 
výpravu do budoucnosti.
Rozhodli jsme se, že půjdeme na obhlídku 
krajiny. Nikde nic nebylo, až kdesi v dáli vidí-
me věž, která se tyčí až do nebes. Před touto 
věží stojí něco jako stráž a mává na nás. Když 
ale přicházíme blíž, utíkají před námi a křičí, 
že něco jako je náš pes prý ještě neviděli. Po 

chvíli se ale otevírají dveře od věže a přichází 
zástup lidí. Chtějí našeho Bolta, neboť podle 
věštby je má spasit bílý čtyřnohý tvor. My s 
tátou se tomu smějeme. Říkáme si: ,,Jestli má 
svět zachránit náš Bolt, tak to teda zase do-
padne.“ Odcházíme zpět k našemu stroji času 
a vracíme se do roku 2017. 
Když jsme opět u nás doma, jsme rádi. A jsme 
ještě radši, když vidíme, že se s námi vrátil 
i náš Bolt, který se zase nějakým způsobem 
dostal k časostroji. Lidí v budoucnosti je nám 
ale líto, bohužel zatím nenašli svého spasitele. 
Snad jim přiletí odjinud.

Adina Pláteníková, 4.B

fantastické prázdniny  
ve vesmíru
Jednou, když byly prázdniny, jedl jsem rohlík 
se šunkou. Už už jsem se natahoval pro ten 
rohlík, když najednou na mě někdo promluví: 
,,Nejez mě, nejez!" Kouknu za sebe, ale nikdo 
tam není, jen ten rohlík. Řekl mi: ,,Když mě 
nesníš, splním ti tři přání." Řekl jsem: ,,Tak 
platí. Přál bych si draka, dvě letenky na Mars a 
ještě dva skafandry pro mě a draka.“ „Tvá přá-
ní jsou vyslyšena," řekl rohlík a zmizel. 
Tak začala moje cesta. Raketa nám odlétala 
o půlnoci. Let trval osm hodin. Naše raketa 
přistála v hlavním městě City of the Mars. Je 
obrovské, má šedesát miliónů obyvatel. Mají 
tu obchody, hotely, parky, aquaparky, zoo, 
památky, mrakodrapy, domy, stadióny atd. 
Vypadá to tu jako Praha, Tokio a Las Vegas 
dohromady. Byli jsme ubytovaní v nejvyšším 

mrakodrapu v 18. patře. 
Druhý den jsme jeli do centra, kde byla vzná-
šedla. Jedno jsem koupil za 320 faletů. Jeden 
falet je asi 10 korun. Čtvrtý den pršelo, a tak 
jsme šli do obchodů, kde jsem koupil drakovi 
míč za 30 faletů. Dále jsme navštívili místní 
památky a poslední den jsme vstávali o půl 
čtvrté ráno, protože nám raketa odlétala o půl 
páté ze třetí linky. Hurá domů!

david drápal, 4.B

fantastické prázdniny  
s klokanem
Prázdniny jsem trávil v Africe, kde jsem zažil 
spoustu dobrodružství. Viděl jsem tam mno-
ho zvířat: lva, velblouda, opice… Vozil jsem se 
na slonovi, který mě chobotem postříkal, ale 
nejvíc se mi tam líbil klokan, kterého jsem si 
ochočil, a začal mu říkat Pepa. Pepu jsem si 
přivezl domů. 
V Africe se mi nelíbili hadi a pavouci, kterých 
tam bylo moc a trochu jsem se jich bál. Velcí 
hadi se plazili po stromech a pavouci se vy-
hřívali na kamenech. Z Afriky jsme přeletěli 
do Japonska, kde jsem se vozil v maglevu (je 
to rychlý vlak, který jezdí pomocí magnetů a 
rychlostí až 603 km v hodině). Pak jsme přele-
těli domů, kde jsem si hrál s klokanem Pepou 
a s klukama. 
Pepovi jsem obstarával trávu a za to, že jsem 
se tak dobře staral, mě i kamarády nosil ve 
vaku na břiše. Byly to fantastické prázdniny. 

Michal Viktorýn, 4.A

Gymnázium vstoupilo do nového školního 
roku dvěma novými projekty. První s názvem 
„Vzděláváme pro život“ zahrnuje množství ša-
blon, které jsou zaměřeny na polytechnickou 
výuku, čtenářskou gramotnost, CLIL, výuku 
cizích jazyků pro nejazykáře, tj. vzdělávací se-
mináře na rozvoj oblastí, na které chceme klást 
důraz ve výuce. 
Druhý projekt je mezinárodní. V  rámci akce 
Erasmus KA1+ byl napsán a připraven pro-
jekt s  názvem MultikulturníOtevřenýTvo-
řivýInteraktivníVýchovnýAgilníCyklickýE-
fektivní. Stěžejním jsou výjezdy 6 pedagogů  
do zahraničí (Velká Británie, Německo, Irsko, 
Španělsko) po dobu 14 dnů na jazykové, nebo 
metodologické kurzy. Cílem je posílit moti-
vaci pedagogů a implementovat nové metody  
do výuky.
Hned první školní den, který začal neobvykle 
4. září, jsme přivítali nové žáky školy do primy 
a 1.A. První dny se seznamovali s prostředím 
školy, ale i s novými kamarády, třídním učite-
lem prostřednictvím adaptačních programů  
i seznamovací kavárny. Adaptační den připra-
vuje pro třídu třídní učitel, ve spolupráci se 
školní psycholožkou Mgr. Janou Pláteníkovou.

Hlavní aktivitou bylo pletení rybářské sítě  
a na to navazující tvoření rybiček technikou 
Origami. Naše vytvořené rybičky se pak spo-
lu s  rybářskou sítí připevnily na nástěnku,  
na které již čekal velký nápis „Plaveme v tom 
spolu“… Nebylo to vůbec špatně strávené do-
poledne. A doufám, že nápis na naší nástěnce 
bude od tohoto dne platit. 

Tereza Procházková  
a natálie Slovenská, 1. A

Seznamovací kavárna
Pro žáky primy a 1.A ji připravovali žáci kvinty. 
Celá akce začala v 8 hodin ráno a končila záro-
veň s  druhou vyučovací hodinou. Na začátku 
jsme se navzájem představili. Každý řekl, jak 
se jmenuje, odkud je a popřípadě kam chodil  
na ZŠ. Bylo vhodné si jména zapamatovat, pro-
tože jsme hned potom hráli hru, u které se nám 
to hodilo. Další na programu byl kvíz, který byl 
zaměřen na informace o našem gymnáziu a kte-
rý se skládal z deseti otázek.
Ale nebyla by to kavárna bez dobrého jídla a tep-
lého čaje. Krátká pauza na občerstvení přišla 
vhod. Sušenky, čaj, slaní šneci z listového těsta, 

buchty a bábovka již zdobily stoly. Po občerst-
vení následoval další program, ve kterém jsme 
si zahráli další seznamovací hry. 

NoVý škoLNÍ Rok NA GYmNÁZIU byL zAhájEn

Kavárna, i když prvořadě seznamovací, 
se bez laskomin rozhodně neobejde! Jak 
vidno, občerstvení přišlo vhod.
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Seznamovací kavárnu jsem si užila. Sice mi 
bylo nepříjemné říkat o sobě několik vět, ale  
na druhou stranu se mi moc líbila spolupráce se 
staršími studenty. Přišlo mi, že se tím prolomila 
věková hranice. A seznamovací hry byly skvělé! 
Ani jednu z  nich jsem nikdy před tím nehrála, 
ale užila jsem si je! A to hlavně proto, že byli jed-
noduché na pochopení, a při tom byli zábavné. 
Pro mě to rozhodně nebyl promarněný čas!

denisy grünfeldová, prima

Studenti z celého světa  
ve Velkých Pavlovicích
Od neděle 17. září 2017 byli na Ekocentru 
Trkmanka ubytováni zahraniční studenti vy-
sokých škol. Pro tento týden se stali lektory 
žáků našeho gymnázia, které prostřednictvím 
prezentací mohli seznámit se zvláštnostmi, 
zajímavostmi své země. Pobyt se uskutečňo-
val v rámci projektu Edison, na jehož realizaci 
finančně přispělo Město Velké Pavlovice.
Komunikačním jazykem byla angličtina. Přije-
la čtyři děvčata, Nona z Gruzie, Viktroiia z Rus-
ka, Miruna z Rumunska a Nathalie z Německa, 
ale také k  nám zavítali Raúl z  Mexika, Ilham 
z  Indonésie, Amir z  Íránu a Silvije z  Chorvat-
ska. Jejich týdenní pobyt by měl být motivací 
pro naše žáky vzdělávat se co nejvíce v  cizím 
jazyce a poznat odlišnosti jiných národů.
V  týdnu od 18. do 22. září naše gymnázium 
navštívilo osm studentů z nejrůznějších částí 
světa – Mexiko, Indonésie, Irán, Chorvatsko, 
Gruzie, Rumunsko, Rusko a Německo. Bě-
hem hodiny a půl nám každý z  nich předsta-
vil nejen sebe, ale i svou zemi, její zajímavosti  
a odlišný způsob života. 
Ovšem hlavní nebylo poznat pouze jiné kul-
tury, ale především osm skvělých lidí, se kte-
rými máme mnohem více společného, než 
se na první pohled mohlo zdát. Díky tomu 
se společné aktivity neomezovaly pouze  
na dopoledne ve škole. Během jednoho týdne 
jsme se jim snažili co nejvíce přiblížit kulturu 
našeho kraje. 

První den jsme vyrazili skrz vinice na rozhled-
nu Slunečná, procházku samozřejmě doplňo-
vala jemná degustace burčáku. Zavítali jsme  
i na městský úřad, kde nám pan místostaros-
ta shrnul historii Velkých Pavlovic. V dalších 
dnech jsme navštívili např. zámek Lednice 
nebo Archeopark v Pavlově. Samozřejmě když 
jsme „v  tom kraji vína“, tak nemohla chybět 
ani řízená degustace. Abychom nic nepodce-
nili, byly rovnou dvě – ve vinařství Sonberk  
a v místním vinařství Pavel & Radim Stávkovi 
v Němčičkách.
Závěrem mohu říct, že i přes náš původní 
skeptický názor, budeme na tento týden vzpo-
mínat jako na skvělou zkušenost. Ale to první, 
co se nám vybaví, nebudou země, o kterých 
jsme se dozvěděli, ale osm nezapomenutel-
ných lidí – Nona, Viktoriia, Miruna, Nathalie, 
Raúl, Ilham, Amir a Silvije. 

Tereza Osičková, Petr Sklář,  
daniel Vojtěšek, septima

Beseda s paní Sosnarovou
V pátek 29. 9. nás navštívila paní Věra Sosna-
rová. Žena, která přežila necelých 20 let v so-
větských gulazích. Někdo učený napsal, že zá-
žitek nemusí být pozitivní, ale je důležité, aby 
byl silný. A právě takový zážitek byla páteční 
beseda s paní Sosnarovou. 
Během necelých dvou hodin jsme si všichni 
vyslechli autenticky podaný příběh, při kte-
rém několikrát tekly slzy, tajil se dech a přinu-
til nás všechny k zamyšlení. 
Ve věku 86 let podala paní Sosnarová neu-
věřitelný výkon, při kterém dokázala udržet 
pozornost všech přítomných až do samého 
závěru vyprávění. Na úplném konci bese-
dy sklidila paní Sosnarová bouřlivý potlesk  
ve stoje, který byl naprosto oprávněný. Setká-
ní organizoval školní parlament.

Poznávací zájezd do Pobaltí  
a Ruska – září 2017
13. září 2017 odjela skupina studentů gymná-
zia na jedenáctidenní poznávací zájezd. Kam? 
Do pobaltských republik a především veliké-
ho Ruska – země, pro niž jsou typické neko-
nečné roviny a jezera, široké řeky a hluboké 
lesy, kaviár a vodka, Puškin či Dostojevský, 
Mendělejev nebo Lomonosov. Země, která 
prožila časy šťastné i smutné, ať už vládu Ruri-
kovců, carskou éru Petra Velikého a Kateřiny 
II. či socialistickou revoluci, po níž se o tehdej-
ším Sovětském svazu začalo říkat, že zde zítra 
znamená již včera a dovedou tu podojit i kozla 
(jak tvrdil akademik Moskalenko). 
První zastávku jsme měli v  Brně, kde k  nám 
přistoupili ještě studenti z  Obchodní akade-
mie Neveklov. Poté jsme již směřovali stále 
na severovýchod – čekala nás dlouhá cesta 
napříč Litvou a Lotyšskem až do hlavního cíle 
naší cesty, Petrohradu. 

Naši nyní již přátelé z cizích zemí, anglicky mluvící studenti mezinárodního projektu Edison, 
navštívili nejen gymnázium, ale také radnici města.

Účastníci zářijového zájezdu po Pobaltí a do Ruska, v čele s paní učitelkou  
Mgr. Janou Lorenzovou.
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Každý den jsme viděli mnoho zajímavého, 
navštívili jsme typické litevské město Mari-
jampole, pověstnou Horu křížů nebo nád-
herné přímořské lázně Jurmala. Prošli jsme 
se i hlavními městy Rigou a Vilniusem, která 
svými křivolakými uličkami a četnými kostely 
připomínají Prahu. 
Největší dojem na nás pochopitelně udělaly 
Benátky severu, jak lidé často nazývají Pe-
trohrad pro jeho kanály a mosty. Viděli jsme 
všechny jeho dominanty, ať už Zimní palác, 
proslulou Auroru nebo pestrobarevný chrám 
Spasitele Na Krvi, jehož cibulovité věžičky 
napodobují slavný chrám Vasila Blaženého 
v  Moskvě. Kromě památek jsme si ale mohli 
vychutnat i noční otvírání mostů, jízdu met-
rem či projížďku lodí. 
A abychom se blíže seznámili s historií carské 
Rusi, navštívili jsme rovněž nedaleké letní 
rezidence: Kateřinský palác se záhadnou Jan-
tarovou komnatou a Petrodvorce, kde ruští 
panovníci se svými rodinami trávili léto.  Za-
vzpomínat na knížata z rodu Rurikovců jsme 
zase mohli v kremlu ve Pskově, jednom z nej-
starších ruských měst ležícím na řece Velikaja. 
Během pobytu v  největším státě světa jsme 
pochopili rozdíl mezi zdejší a západní archi-
tekturou: v  Rusku je vše mnohem zdobnější 
a velkolepější, ostatně jako země samotná. 
Určitě stojí za to ji navštívit, nejen kvůli pa-
mětihodnostem a dobrému boršči, ale i kvůli 
srdečnosti místních obyvatel – překvapilo nás 
také, jaký mají stále vynikající přehled o čes-
ké kultuře a osobnostech a jak rádi si povídají  
o Praze.
Myslím, že pro všechny z  nás byl zájezd 
do Ruska a Pobaltí zážitkem na celý život. 
Upřímně řečeno, klidně bych tam jel znovu. Ať 
už malé přátelské země Litva a Lotyšsko či ne-
konečné Rusko – na všechny tyto státy budu 
s láskou vzpomínat. Za všechny účastníky zá-
jezdu bych chtěl také moc poděkovat paní uči-
telce Lorenzové, která se s námi na zájezd vy-
pravila a organizovala jej, za takovou možnost 
poznat něco nového a neznámého. Věřím,  
že zážitky nám všem zůstanou už napořád!

Vojtěch Antoš, septima

evropský den jazyků – 26. září
Jde o významný den, který stanovila Evropská 
rada na podporu kulturního povědomí a jazy-
kové rozmanitosti všech členských zemí Ev-
ropské unie. Má nám připomenout, že všech-
ny jazyky, kterých je v  Evropě více než 200, 
jsou naším společným kulturním dědictvím, 
kterého bychom si měli vážit a které bychom 
si měli zachovat i v budoucnosti.
Stojí za to se učit nejen rodný jazyk, ale také 
cizí jazyky, protože jsou pro nás bránou  
do světa. Díky nim se nejen lépe dorozumíme, 
ale můžeme také lépe poznat národy, které da-
nými jazyky mluví, jejich historii, kulturu, tra-
dice a navázat přátelství s  lidmi těchto náro-
dů. Znalost cizích jazyků je bezpochyby také 
jednou z cest, jak uchovat a posilovat mírový 

život v Evropě, který předešlé generace v mi-
nulosti nepoznaly.
Naše gymnázium slaví tento významný den 
pravidelně již řadu let: žáci navštěvují an-
glická divadelní představení   v  brněnských 
divadlech, vytváří si speciální jazykové pro-
gramy v hodinách vyučovaných cizích jazyků, 
ve kterých prezentují svoje jazykové znalosti  
a dovednosti, baví sebe i svoje spolužáky nebo 
hrají anglické hry.
V  letošním školním roce jsme Evropský den 
jazyků oslavili projektovým týdnem v  rámci 
mezinárodního projektu Edison, jehož cílem 
bylo umožnit osobní setkání všech našich 
žáků se zahraničními vzdělanými mladý-
mi lidmi nejen z  různých evropských zemí,  
ale dokonce i z  jiných kontinentů, na kterých 
návštěvníci prezentovali svoje země v  ang-
lickém, německém a ruském jazyce, ale také 
ve svých rodných jazycích. Někteří naši žáci 
trávili s  návštěvníky i odpolední volný čas  
a mohli s  nimi navštívit i některá zajímavá 
místa v  našem regionu, což přispělo ke zlep-
šení jejich komunikačních schopností v cizím 
jazyce i k navázání nových přátelství. 
Všem se tento způsob oslavy Evropského dne 
jazyků velmi líbil a doufáme, že se ho někdy 
v  budoucnosti podaří pro naše žáky opět zo-
pakovat

ing. Oldřich Tesař

Aktivity školního parlamentu  
ve školním roce 2017/2018
Prvním krokem v aktivitách školního par-
lamentu bylo zvolení jeho předsedy a mís-
topředsedy. Volby, které se konaly na konci 
září, byly do poslední chvíle velmi napínavé. 
Zvolený kandidát Ondřej Bajger z 2.A vyhrál 
nad Bárou Šíblovou (loňskou předsedkyní) 
z 3.A o jediný hlas. Tím pádem Bára nahradi-
la předsednický post za místopředsednický. 
Volební účast byla „slušná“, celkem hlasovalo  
54 % studentů.
Po zvolení předsedy již nic nebránilo v  reali-
zování první schůzky parlamentu - tradičně 
v pondělí v aule školy. První schůzka byla kon-
cipovaná jako seznamovací, kdy se zástupci 
primy a 1.A seznámily s  fungováním našeho 
parlamentu. Kromě jediné třídy se dostavili 
zástupci všech tříd. V závěrečné části schůz-
ky bylo hlasováno o realizování prvního te-
matického dne – halloweenského. Větší část 
přítomných hlasovala pro jeho uskutečnění. 
Tento den by se měl uskutečnit v úterý 31. říj-
na. Už se všichni těšíme!
Bývalá předsedkyně školního parlamentu do-
mluvila na konec září besedu s paní Sosnaro-
vou (viz článek výše). Beseda se měla původně 
konat již na konci minulého školního roku, 
z  časových důvodů došlo k  jejímu odložení. 
Tato beseda byla tedy částečně uspořádána 
loňskými zástupci parlamentu, kterým chci 
tímto velice poděkovat za obrovskou pomoc.
První akce spojená výhradně s  novým škol-

ním rokem byly Studentské parlamentní vol-
by. Ty proběhly v úterý 3. října. Průběh voleb 
byl ukázkový, žádný hlasovací lístek nebyl 
prohlášen za neplatný. Nízká volební účast 
mezi studenty koresponduje s nízkou volební 
účastí skutečných voleb. Mezi studenty naše-
ho gymnázia byly nejvíce voleny následující 
politické strany: Česká pirátská strana, Ob-
čanská demokratická strana a SPORTOVCI.

Mgr. Bohumil Vašíček

Za historií do Anthroposu  
a planetami do Hvězdárny  
a planetária Brno
Ve středu 13. září se žáci primy a 1.A vypravili 
do Brna na vzdělávací akci. První zastávkou 
byl Pavilon Anthropos Moravského zemské-
ho muzea, kde se prostřednictvím výkladu 
fundovaného průvodce seznámili v  názorné 
expozici s vývojem a životem člověka nejenom 
na našem území, ale i ve světě. 
Největší pozornost však poutal mamut v život-
ní velikosti. Po krátké pauze, určené na vstře-
bání informací, zážitků a doplnění energie 
v podobě svačiny, se z Anthroposu přesunuli 
do hvězdárny a planetária. Zde je v  digitáriu 
čekal pořad Úžasné planety, který je seznámil 
s  minulostí i současností Sluneční soustavy  
a mnohými zajímavostmi okolo planet, které 
se v ní pohybují. 
Věřím, že získané informace žáci využijí v ho-
dinách zeměpisu a dějepisu.

Mgr. Zbyněk Hradil

Pišqworky
Rok se s  rokem sešel a studenti opět dostali 
příležitost utkat se ve školním kole pišqwo-
rek. Letos se přihlásilo šest třídních družstev, 
soutěž samotnou však absolvovalo pouze pět 
družstev - již tradičně zkušené týmy JaFakt-
Nevim ze septimy, Cyprísci z  kvinty a Drti-
křížky z kvarty. V roli nováčků Amatéři z 2.A 
a Botanik z tercie.
Sítem soubojů na čtverečkových hracích po-
lích prošly nejlépe ostřílené týmy, které se po-
dělily o příčky nejvyšší a postup do oblastního 
kola. Nováčci, i přes velkou snahu, neuspěli  
a obsadili čtvrté místo, Botanik, a páté místo, 
Amatéři. Vítězem se stal překvapivě tým Cy-
prísci. Druhé místo patří týmu JaFaktNevim  
a třetí místo týmu Drtikřížky.
Všem zúčastněným děkuji a postupujícím 
přeji co největší úspěch v oblastním kole.

Mgr. Zbyněk Hradil

Literárně-historická exkurze  
do Prahy
Mnoho let je naší školní tradicí ve 4. roční-
ku navštívit v rámci poznávání historie naše 
hlavní město, Prahu. Letošní rok výlet pro-
běhl ve dnech 25. - 27. září 2017. Společně se 
třídou oktávou jsme jeli z vlakové zastávky 
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Zaječí, dalekou cestou až na konečnou stanici, 
Praha hlavní nádraží. Výletem nás provázely 
naše paní učitelky, a to paní učitelka Bláhová 
a Míchalová, které si pro nás připravily bohatý 
program. Ubytování jsme měli nedaleko Vác-
lavského náměstí v AZ hostelu. 
V prvním dni nás čekalo hned několik prohlí-
dek. Nejprve jsme navštívili Petschkův palác, 
což je neblaze proslulé sídlo nacistického ge-
stapa. Byly zde vyslýchány a mučeny tisíce 
českých vlastenců. Radostnějším zážitkem 
pro nás bylo seznámit se s historií Národní-
ho divadla. Pondělního den uzavřelo večerní 
představení v Divadle pod Palmovkou s ná-
zvem Don Juan. Nikdo netušil, co můžeme  
od hry s tradičním námětem očekávat, ale od-
cházeli jsme nadšeni.
V úterý dopoledne jsme měli naplánovanou 
prohlídku a besedu v Parlamentu České Re-
publiky. Na konci prohlídky těchto význam-
ných prostor nás čekala paní poslankyně 
Miroslava Němcová, se kterou jsme mohli 
diskutovat o blížících se volbách. V odpoled-
ním programu jsme se vydali tramvají smě-
rem k Pražskému hradu, kde jsme absolvovali 
prohlídku malého okruhu. Odtud jsme se přes 
Malostranské náměstí a Karlův most dostali 
opět do hostelu a připravili se na večerní před-
stavení Činoherního klubu. Představení se 
nazývalo Bůh masakru, na které jsme se velice 
těšili - herecké obsazení totiž měli tvořit velmi 
známí herci jako Ivana Chýlková, Vladimír 
Kratina, Jaromír Dulava a Miroslava Pleštilo-
vá. Představení bylo skvělé!
Středeční den začal krásným slunečným po-
časím. Před hostelem jsme se rozdělili do dvou 
skupin. Jedna skupina s paní učitelkou Bláho-
vou jela metrem na Vyšehrad a druhá s paní 
učitelkou Míchalovou se vydala do Betlémské 
kaple. Místo, kde jsme se měli všichni opět se-
jít, byla budova České televize. Zde jsme byli 
seznámení s místním vybavením a celkově  
o fungování České televize. Posledních pár 
hodin našeho výletu každý trávil podle své 
fantazie. Závěrem našeho výletu jsme si 
vyzvedli kufry na hostelu a poslední kroky 
pražskými uličkami nás dovedly do budo-

vy hlavního nádraží. Zpáteční cestu většina  
z nás využila na odpočinek. Myslíme, že letoš-
ní výlet do Prahy se náramně vydařil a všichni 
na něj budou ještě dlouho vzpomínat. 
Tímto bychom chtěli za všechny poděkovat 
paní Mgr. Míchalové a paní Mgr. Bláhové  
za zorganizování výletu, který byl pro nás po-
slední na této středoškolské etapě.

Petra foukalová, 4.A

Školní psycholog ve škole
Gymnázium Velké Pavlovice je zapojeno  
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV) do projektu Vzdělá-
váme pro život. Tento projekt je financován 
z prostředků strukturálních a investičních 
fondů Evropské unie. V rámci tohoto projektu 
působí na škole i personální podpora, kterou 
je od 1. 9. 2017 školní psycholog, Mgr. Jana 
Pláteníková.

S čím se můžete na školního psychologa 
obrátit:
Děti / žáci / studenti 
•	když máš problémy s učením (potíže se sou-

středěním, strach ze zkoušení nebo mluvení 
před třídou, když tě trápí tréma, když se ti 
náhle zhoršil prospěch aj.)

•	když se necítíš dobře ve třídě, nerozumíš si 
se spolužáky nebo nevycházíš s učitelem

•	když tě trápí vztahy s rodiči, sourozenci, 
kamarády či řešíš partnerské vztahové pro-
blémy

•	když prožíváš náročné období (rozchod 
nebo rozvod rodičů, hádky, konflikty, samo-
ta, aj.)

•	když máš pocit, že něco trápí tvého kamará-
da nebo spolužáka

•	když máš pocit, že někdo ve třídě nebo  
ve škole ubližuje slabšímu nebo tobě

•	když se nemůžeš rozhodnout, na jakou vyso-
kou školu jít, nebo potřebuješ poradit, jakým 
směrem se dále ubírat

•	když chceš zlepšit a rozvíjet svoje schopnosti 
a dovednosti

•	KDYKOLIV, když se chceš svěřit se svým 
trápením a potřebuješ si s někým popovídat

•	Ke školnímu psychologovi se žáci a studenti 
dostávají na základě vlastního přání, na do-
poručení učitele či na žádost rodičů. Práce 
s  nimi může být individuální, ve skupině  
i v rámci celé třídy.

Rodiče
•	když se u Vašeho dítěte náhle změní školní 

výkon, chování nebo prožívání (je smutné, 
nešťastné, aj.)

•	když má Vaše dítě jakékoli psychické pro-
blémy a nevíte, co s tím (dítě má z něčeho 
strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když 
je zdravé, je neobvykle zamlklé a straní se 
lidí, aj.)

•	když potřebujete konzultovat otázky vhod-
ného vedení dítěte – výchovné problémy, 
způsoby správné přípravy na výuku, kon-
zultovat a nalézt vhodný učební styl pro Vaše 
dítě aj.

•	když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo 
se řeší problémy, které mohou mít dopad  
na Vaše dítě (rozvod, aj.)

•	když máte podezření, že se Vašemu dítěti  
ve škole děje něco, co by nemělo

•	když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě 
další vzdělávací dráhu

Přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco 
znepokojovat. čím dříve to společně začneme 
řešit, tím menší mohou být následky.

Všechny zájemce o studium na naší škole,  
ale i jejich rodiče bych rád pozvat na Den ote-
vřených dveří, který se bude konat ve středu 
1. listopadu 2017 od 8.00 hodin. Čekání na Vá-
noce si opět zpříjemníme vánočním koncertem 
v kostele, kterému bude jako každoročně před-
cházet vánoční jarmark „na kruháči“. Přijďte si 
užít tento výjimečný okamžik spojený s hudbou, 
svátečním slovem, radostí, ale i pomocí druhým. 
Vánoční jarmark i koncert se koná ve čtvrtek  
14. prosince 2017. Těšíme se na Vás!

Paeddr. Vlastimil Kropáč,  
ředitel gymnázia Velké Pavlovice

SPORT

Mladí tenisté zakončili uplynulý školní rok 
2016/2017 tradičním pětidenním soustředě-
ním na kurtech v  areálu TJ Slavoj Velké Pav-
lovice. Zúčastnili se jej svěřenci pana trenéra 
Zdeňka Kaliny a Vítka Straky. I přes věkové 
rozdíly se všichni hráči velmi rychle skamará-
dili a v  průběhu celého soustředění panovala 
veselá a přátelská atmosféra. 
Součástí nabitého programu nebyly pouze 

tenisové tréninky, ale i jiné sportovní hry. 
Nejvíce nadšení panovalo ve středu, kdy jsme 
absolvovali výšlap na rozhlednu Slunečnou  
a zbytek dne strávili na koupališti v Hustope-
čích. Po dobu trvání celého soustředění nám 
přálo krásné počasí. 
Poslední den byl věnován našim přáním, ka-
ždý si mohl zvolit, jestli chce hrát tenis nebo 
zvolit jinou sportovní činnost, bylo toho na vý-

běr spoustu. Díky skvělému přístupu trenéru 
se nikdo ani chvilku nenudil. Akce byla velmi 
podařeným zahájením prázdnin.

Tenisový klub Velké Pavlovice děkuje všem spon-
zorům, kteří tuto akci podpořili.

Za Tenisový klub Velké Pavlovice  
Michaela Otřelová a Zdeněk Kalina

PRÁZDNINoVý kEmP MLAdýCh TEnISTů
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PODZIMNÍ A VÁNOČNÍ VýLETY
Lenka Bukovská Vás tímto zve na seriál 
vánočních zájezdů za odpočinkem,  
dobrým punčem a třeba i za nákupy.

PRAHA ceSTOU neceSTOU
Sobota 11. listopadu 2017 
* Odjezd v 4.30 hod. z Bořetic,  
ve 4.45 hod. z Velkých Pavlovic  
* Cena 450 Kč

VÁnOčnÍ VÍdeň 
Sobota 25. listopadu 2017 
* Odjezd v 6.45 hod. z Bořetic,  
v 7.00 hod. z Velkých Pavlovic  
* Cena 300 Kč

VÁnOčnÍ OLOMOUc 
Neděle 3. prosince 2017 
* Odjezd v 8.00 hod. z Bořetic  
a v 8.15 hod. z Velkých Pavlovic  
* Cena 250 Kč
VÁnOčnÍ gYöR  
A nÁVŠTěVA TeRMÁLnÍcH LÁZnÍ 
Sobota 16. prosince 2017 
* Odjezd v 5.00 hod. z Bořetic  
a v 5.15 hod. z Velkých Pavlovic 
* Cena 600 Kč, děti a senioři 560 Kč

Změny odjezdů možné!!!
S přihláškou nutná záloha na účet 
2101229022/2010
+ jméno, bydliště a datum narození  
pro sjednání pojištění
Kontakt: Lenka Bukovská, tel. 731 286 026, 
e-mail: lenka.bukovska@email.cz
OKRESNÍ VýSTAVA KRÁLÍKŮ,  
HOLUBŮ, DRŮBEŽE  
A EXOTICKÉHO PTACTVA
Pátek 3. až neděle 5. listopadu 2017
* Chovatelský areál ve Velkých Pavlovicích 
* www.velke-pavlovice.cz
SVATOMARTINSKÉ  
OTEVŘENÉ SKLEPY
Sobota 11. listopadu 2017, od 11:00 hod. 
Vstupné 990 Kč
* Vinné sklepy 
* www.vinozvelkychpavlovic.cz 
* www.velke-pavlovice.cz
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJ KNIH
Pondělí 13. listopadu a úterý  
14. listopadu 2017, od 10:00 do 19:00 hod.
* Zasedací místnost Městského úřadu  
Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz
LAMPIONOVý PRŮVOD
Pátek 17. listopadu 2017, od 17:00 hod.
* Sraz účastníků na Nám. 9. května  
před radnicí ve Velkých Pavlovicích 
* www.velke-pavlovice.cz
SVěCENÍ MLADÉHO VÍNA  
ROČNÍKU 2017
Neděle 19. listopadu 2017 
* Vinné sklepy Františka Lotrinského 

* www.lotrinskesklepy.cz 
* www.velke-pavlovice.cz
JAK NA PŘÍŠERY
Pondělí 20. listopadu 2017, v 16:30 hod.
* připraveno je čtení pohádek  
s divadlem MALÉhRY  
* Ekocentrum Trkmanka 
* www.ekocentrum-trkmanka.com 
* www.velke-pavlovice.cz
ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT 
PRO DěTSKý DOMOV ŠTÍTY
Neděle 26. listopadu 2017
* Sokolovna – Dlouhá 1,Velké Pavlovice 
* www.ekocentrum-trkmanka.com  
* www.velke-pavlovice.cz
DEN OTEVŘENýCH DVEŘÍ NA ZŠ
Sobota 2. prosince 2017
* Základní škola Velké Pavlovice 
* www.zs.velke-pavlovice.cz 
* www.velke-pavlovice.cz
PŘEDMIKULÁŠSKÁ OLDIES DISCO 
Sobota 2. prosince 2017, od 20:00 hod.
* Vstupné 80 Kč, Hraje DJ Milan 
* Sokolovna 
* www.velke-pavlovice.cz
CHARITATIVNÍ KONCERT  
TOM ZVARDON AND FRIENDS 
Sobota 9. prosince 2017 
* Ekocentrum Trkmanka 
* www.ekocentrum-trkmanka.com 
* www.velke-pavlovice.cz
ROCKOVÉ VÁNOCE 
Sobota 9. prosince 2017 
* Sokolovna – Dlouhá 1, Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz
STUDENTSKý VÁNOČNÍ JARMARK 
"NA KRUHÁČI"
Čtvrtek 14. prosince 2017,  
od 14:00 do 16:30 hod.
* Gymnázium Velké Pavlovice  
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz 
* www.velke-pavlovice.cz
VÁNOČNÍ KONCERT  
STUDENTŮ GYMNÁZIA
Čtvrtek 14. prosince 2017, 17:00 hod. 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie  
Velké Pavlovice  
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz 
* www.velke-pavlovice.cz
VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE 
Neděle 17. prosince 2017 
* Náměstí 9. května, radnice města 
* www.velke-pavlovice.cz
VÁNOČNÍ KONCERT SOUROZENCŮ 
ULRYCHOVýCH A SKUPINY JAVORY 
Středa 20. prosince 2017 
* Sokolovna – Dlouhá 1, Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz
PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE PRO DěTI
Pátek 22. prosince 2017, v 16.00 hod.,  
literární, výtvarné a hravé aktivity 

* Městská knihovna – Hlavní 6,  
Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz
KROJOVANý PLES
Sobota 13. ledna 2018
* Sokolovna – Dlouhá 1, Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz
KALENDÁRIUM  
– FARNOST VELKÉ PAVLOVICE
Více na http://farnost-vpavlovice.webnode.cz/

MŠe ZAKOnčenÁ dUŠičKOVOU  
POBOžnOSTÍ nA HřBiTOVě 
Středa 1. listopadu 2017, 18:30 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
MŠe, Při KTeRÉ děTi OSLAVÍ  
VŠecHnY SVATÉ V KOSTýMecH  
SVýcH KřeSTnÍcH PATROnů
Pátek 3. listopadu 2017, 18:00 hod. 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

VeřeJně PřÍSTUPnÁ PřednÁŠKA 
O SeVeROAMeRicKýcH indiÁnecH

Středa 29. listopadu 2017 od 10:00 hod. 
* Ekocentrum Trkmanka – Nádražní 1,  
Velké Pavlovice

TVOřenÍ AdVenTnÍcH Věnců 
Sobota 2. prosince 2017, 14:00 hod.
* Fara – Hlavní 88, Velké Pavlovice

žeHnÁnÍ dOMÁcÍcH  
AdVenTnÍcH Věnců
Sobota 2. prosince 2017, 18:00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

MŠe PRO děTi ZAKOnčenÁ  
SeTKÁnÍM Se SV. MiKULÁŠeM
Středa 6. prosince 2017, 18:00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

PředVÁnOčnÍ ZPOVěď
Pátek 22. prosince2017, 15:00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

MŠe V PředVečeR  
iV. AdVenTnÍ neděLe
Sobota 23. prosince 2017, 18:00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

i. VÁnOčnÍ BOHOSLUžBA
Neděle 24. prosince 2017, 24:00 hod. 
(štědrovečerní mše pro děti bude v 17:30  
v kostele v Němčičkách)
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

žiVý BeTLÉM
Sobota 30. prosince 2017, 16:00 hod.
* Farní dvůr – Hlavní 88, Velké Pavlovice

KALENDÁŘ AKCÍ – listopad, prosinec 2017 a leden 2018

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

TONERŮ A CARTRIDGÍ V OKOLÍ

BROTHER, CANON, EPSON, HP, KONICA-MINOLTA, LEXMARK A SPOUSTA DALŠÍCH

KOTOUČKY DO POKLADNÍCH
TERMINÁLŮ A TISKÁREN
POKLADNÍ KOTOUČKY RŮZNÝCH TYPŮ A VELIKOSTÍ

PRODEJ NOVÝCH

A REPASOVANÝCH PC

PC PŘÍSLUŠENSTVÍ, SOFTWARE, MONITORY, TISKÁRNY, MOBILY

SESTAVENÍ PC
NA ZAKÁZKUPOČÍTAČE PŘÍMO NA MÍRU ZÁKAZNÍKOVI

OPRAVA PC,
TELEFONŮ A TISKÁREN

KOMPLETNÍ SERVIS POČÍTAČŮ, MOBILŮ, TABLETŮ A TISKÁREN

E-shop s kamennou prodejnou
Hlavní 666/2, Velké Pavlovice

prodejna@btshop.cz | +420 604 525 858
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NEJVĚTŠÍ NABÍDKA
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Hlavní 666/2, Velké Pavlovice
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Máte zájem o inzerci v příštím vydání  
Velkopavlovického zpravodaje?

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

* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 6/2017 – 29. listopadu 2017 
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 6/2017 – 15. prosince 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!


