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Vážení spoluobčané,
blíží se čas vánoční a také konec roku 2017. Prá-
vě nastává čas bilancování, kdy se zamýšlíme 
snad končícím rokem a přemýšlíme  nad rokem 
nastávajícím. O tom, co se v tomto roce podařilo 
zrealizovat, napsal pan místostarosta o stránku 
dál. Já ve stručnost popíši, co nás v příštím roce 
určitě čeká.
Rozkopaných Velkých Pavlovic, objížděk a kom-
plikací v dopravě se nezbavíme ani v roce následu-
jícím, neboť největší akce roku 2018, oprava kraj-
ské silnice, je z vetší části ještě před námi. Termín 
ukončení celé akce je stanoven na srpen 2018.  
Z důvodu opožděného zahájení celé rekonstrukce 
není zatím stanoven přesný harmonogram opra-
vy jednotlivých úseků pro rok 2018. Doufám,  
že v příštím velkopavlovickém zpravodaji již po-
dám konkrétnější informace o další výstavbě. 
Cesta do Bořetic zůstane uzavřena minimálně  
do konce dubna 2018. V rámci rekonstrukce bu-
dou opraveny parkoviště a chodníky před VINI-
EM, pekárnou Pešák, v ulici Hodonínská. Bude 
provedena rekonstrukce veřejného osvětlení po-
dél opravované silnice.
Naši mateřinku čeká příští rok velká proměna  
v podobě přístavby další třídy. Kapacita mateř-
ské školky je v současné době vzhledem k hy-
gienickým předpisům stanovena na 100 dětí. 
Přístavbou jedné třídy dojde k navýšení kapacity  
o 20 dětí. Nová třída bude umístěna mezi stá- 
vající dvě třídy ve druhém nadzemním podlaží. 
Přístup do třídy bude po stávajícím schodišti.  
Výstavba bude probíhat za plného provozu škol-

ky. Z důvodu dokončovacích prací, bude provoz 
školky ukončen již 29. 6. 2018. Začátek nového 
školního roku i s otevřenou novou třídou bude  
3. 9. 2018. Dodavatelská firma bude soutěžena  
v měsíci lednu 2018, začátek prací duben 
2018, ukončení prací červenec 2018. Celko-
vá hodnota díla dle rozpočtu projektanta je  
3.000.000 Kč s DPH.
Často diskutované téma mezi občany jsou 
chodníky. Bude se pokračovat v rekonstruk-
ci chodníku na ulici Hlavní od křižovatky 
s ul. U Zastávky po restauraci Ferdinand.  
Na tuto stavbu je již schválena dotace z fondu 
SFDI v maximální výši 1.344.000 Kč. Stavbu  
provede firma VHS Břeclav s.r.o., která zvítězila 
ve výběrovém řízení s cenou 1.995.000 Kč včetně 
DPH. Předpokládaný termín zahájení stavby je 
květen 2018, ukončení červenec 2018. V březnu  
a dubnu roku 2018 bude v této části ulice provedena 
rekonstrukce vodovodu (ve spolupráci s Vodovo- 
dy a kanalizace Břeclav a.s.).
V lednu 2018 bude podána žádost o dotaci 
na rekonstrukci chodníku na ulici Brněnská.  
S dotací nebo i bez dotace by měla oprava chod-
níku začít v září 2018. Odhad nákladů na rekon-
strukci 1.400.000 Kč včetně DPH.
Výstavba druhé etapy bytů pro seniory na ulici 
Bratří Mrštíků úspěšně pokračuje. V letošním 
roce byla vyčerpána přidělená dotace na výstav-
bu ve výši 2.400.000 Kč. Do konce roku by měla 
být stavba zastřešena. V měsíci lednu bude požá-
dáno o další dotaci ve výši 2.400.000 Kč. Stavbu 
provádí firma Stavby VANTO s.r.o. Kunovice, vy-

soutěžená hodnota díla je 12.566.000 Kč včetně 
DPH. Ukončení výstavby je naplánováno na říjen 
2018. Stavba je financována úvěrovou smlouvou  
s Českou spořitelnou ve výši 9.000.000 Kč.
V rozpočtu města pro rok 2018 je zahrnuta částeč-
ná oprava zastaralých kabelů veřejného osvětlení, 
nové sloupy i svítidla, oprava kůlů na rozhledně  
(v roce 2018 již nutnost), oprava vodovodů, opra-
va silnice na ulici Dlouhá, budování parkovacích 
míst. Finance půjdou i do opravy podlahy a to-
pení v tělocvičně základní školy, údržby veřejné 
zeleně, opravy dětského hřiště, vybudování 
autobusových zastávek a dalších projektů. Cel-
kové výdaje na rok 2018 by měly dosáhnou výše  
96.580.000 Kč. K 30. 11. 2017 mělo město zů-
statek na běžném účtu 10.115.000 Kč a neuhra-
zené faktury před splatností v celkové hodnotě 
4.410.000 Kč.
Ve dnech 12. a 13. ledna proběhne první kolo 
prezidentských voleb. Jsou svobodné a dobro-
volné. Využijte svého práva volit. Zamyslete se  
nad každým kandidátem a volte toho, komu 
opravdu důvěřujete. Všichni přejímáme zodpo-
vědnost za budoucí osud naší země.

Vážení spoluobčané, využívám této možnosti  
a chci Vám všem poděkovat za spolupráci, trpěli-
vost a ohleduplnost, které se zaměstnancům města 
i mně po celý rok 2017 dostávalo.

Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svá- 
tků a do příštího roku hlavně pevné zdraví.

Jiří Otřel, 
starosta města Velké Pavlovice

SLOVO STAROSTY

Z RAdnice

Rok 2017 rychle a stručně
Byl jsem pověřen, abych zrekapituloval rok 2017. 
Abych porovnal to, co jsme si naplánovali s tím, 
co se podařilo udělat. 
Na konci roku 2016, když byl sestavován rozpo-
čet města na rok 2017, bylo naplánováno mno-
ho akcí. Od stolu se vše jeví jednoduše a tak se 
přehazují jenom čísílka v rozpočtu ve sloupečku 
výdaje. Rozpočet neřeší počasí, neřeší kabely 
v zemi zakreslené a ty nezakreslené už vůbec. 
Neřeší ani havárie nebo akce, které se musí řešit 
v návaznosti na akce dalších subjektů. Nebo se 
prostě s něčím počítá, ale není to jisté, tak to pr-
votní rozpočet neřeší.
Je tedy nemožné se rozpočtu schváleného  
na konci roku 2016 striktně držet a tak přichází 
na řadu tzv. rozpočtová opatření, kdy se peníze 
přesouvají z jedné položky na druhou a vlastně  
se mění to, kam peníze potečou.

V roce 2017 bylo do konce listopadu schváleno/
provedeno 12 rozpočtových opatření o několika 
změnách a je jisté, že toto číslo není konečné. 
A na co jsme tedy chtěli použít peníze  
před 12 měsíci, a na co jsme je ve skutečnosti 
použili?

Naplánováno a splněno:
•	Rekonstrukce komunikace v ul. U Zastávky  

a výstavba chodníku.
•	Rekonstrukce chodníku v ul. Hlavní, Náměstí 

9. května (za pomoci dotačních prostředků).
•	Úprava prostor v okolí parčíku u kostela (par-

kovací místa, přesun BUS zastávky).
•	Rekonstrukce chodníku v ul. Bezručova.
•	Vyhotovení projektové dokumentace k rekon-

strukci povrchu komunikace v ul. Dlouhá.

•	Výměna vodovodního řádu v ul. Trávníky,  
ul. Dlouhá, Brněnská, Hlavní u Vinia

•	Oprava elektroinstalace v mateřské škole.
•	Statické zajištění havarijního stavu budovy  

v areálu TJ Slavoj.
•	Vyhotovení osvětlení tréninkového hřiště v are-

álu TJ Slavoj.
•	Opravy kanalizace ve dvorní části bytového 

domu v ul. B. Němcové.
•	Výměna veřejného osvětlení v ul. Sokolská, 

Horní, Bálkova ulička s ohledem na pokládku 
NN do země.

•	Výkup pozemků - parku u nádraží ČD v ul. Ná-
dražní, veř. prostranství u drůbežáren.

•	Pořízení velkokapacitní cisterny pro JSDH  
Velké Pavlovice (za pomoci dotačních pro-
středků).
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Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem 5× a mimo jiné řešila následující problematiku:

Zabývala se:

•	revitalizací prostor mezi bytovými domy To-
vární 10 a 12, kde se nachází sklepy v havarij-
ním stavu, byla zpracovaná kalkulace vybudo-
vání opěrné stěny a betonové desky jako základ 
pro stavbu skladů

•	provedením rozpočtových opatření č. 11/2017 
a č. 12/2017, na základě zmocnění zastupitel-
stva města sestavováním rozpočtu pro příští 
rok a s tím související plán investičních akcí  
pro rok 2018

•	žádostmi o příspěvek místních spolků a orga-
nizací, všechny tyto žádosti budou řešeny kom-
plexně začátkem příštího roku

•	 informací o ukončení provozu pokladny v Ko-
merční bance ve Velkých Pavlovicích, zůstane 
zde pouze poradenská činnost, možnost poří-
zení vkladové a výběrové karty na bankomat, 
záměr zavést při placení místních a správních 
poplatků, příp. ostatních plateb, terminál  
na placení kartou

•	opravou el. rozvodů v bytech pro seniory I. eta-
pa na reklamaci, zpracována nezávislá revizní 
zpráva, elektroinstalace bez závad

•	podmínkami řešení přístupu ke sklepům 
VSFL, k objektu TJ Slavoj a na hřiště a využitím 
ploch pro parkování v areálu TJ Slavoj

•	návrhem vybudovat další parkoviště u koste-

la a vybudovat záchytné parkoviště u hřiště  
TJ Slavoj

•	na rozšířené radě města o členy zastupitelstva 
města projednala varianty studie na rozšíře-
ní škol o novou školní jídelnu, kuchyň, šatny, 
učebny a multifunkční sál, dále se zabývala při-
pomínkami ředitelů škol k dispozičnímu řešení 
a funkčnímu využití a připomínkami členů za-
stupitelstva města 

•	oznámením KÚ JmK o ukončení poskytová-
ní zdravotních služeb MUDr. Jiřího Diblíka 
ve Velkých Pavlovicích, praktického lékaře  
pro děti a dorost, k 31. 12. 2017

•	prořezem kaštanů u sokolovny, rekonstrukcí 

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA Města VelKÉ PaVlOVIce

•	Zpracování projektové dokumentace na krajin-
né prvky a požádání o dotaci.

•	Zbudování zpevněné plochy vedle RD č. 126  
v ul. Hlavní.

Neplánovano a provedeno:
•	Kompletní výměna střechy na tělocvičně zá-

kladní školy.
•	Realizace průtahu městem, tzn. stavba parko-

vacích míst a chodníku v ul. Brněnská.
•	Zahájení stavby bytů pro seniory – II. etapa  

(za pomoci dotačních prostředků).
•	Kompletní rekonstrukce chodníku v Bálkové 

uličce.
•	Zbudování zpevněné plochy vedle garáží  

pod ŠSV pro parkování vozidel.
•	Pořízení nových desek na stoly v sokolovně, po-

řízení 300 ks nových židlí do sokolovny.
•	Pořízení nové, výkonné traktorové sekačky. 
•	Pořízení osobního automobilu pro potřebu 

pracovníků městského úřadu.
•	Zpracování projektové dokumentace pro pří-

stavbu mateřské školy.
•	Zpracování studie pro rozšíření základní školy 

a gymnázia. 

Plánováno a neprovedeno:
•	Oprava rozhledny – výměna kůlů.

•	Rekonstrukce chodníků v ul. Zahradní, Zelni-
ce, Růžová.

•	Zbudování chodníku a vjezdový ostrůvku u ci-
helny (vysoutěžen dodavatel, bude provedeno  
v druhé polovině roku 2018).

•	Oprava podlahy v tělocvičně základní školy (ře-
šena výměna střechy, vnějšího pláště).

•	Oprava fasády přístavby soc. zařízení v areálu 
TJ Slavoj.

•	Revitalizace prostor za kostelem – hřiště.
•	Zvelebení vjezdů do města.
A co víc?
•	Městská policie má po několika letech opět dva 

strážníky.
•	Pokladna městského úřadu bude do konce 

roku 2017 vybavena platebním terminálem.
•	Město financovalo čtyři větší koncerty, které se 

konaly v sokolovně – Novoroční koncert, kon-
cert Moravanky Jana Slabáka, Vzpomínkový 
koncert na Františka Melichara a Vilku Bucho-
tovou a těšíme se ještě na Vánoční koncert sou-
rozenců Ulrychových se skupinou Javory, který 
se uskuteční 20. prosince v 18.00 hodin.

•	Realizace dřevěné pergoly, jakožto náhrada  
za vykácené stínící stromy u sokolovny.

•	Pořízení staršího traktoru z bývalých drůbežá-
ren.

•	Realizoval se prodej akcií společnosti Vinné 

sklepy Františka Lotrinského.

Finanční prostředky z dotačních titulů doru-
čené na účet města v roce 2017:
•	30.000 Kč, PHM JSDH, opravy
•	30.000 Kč, Velkopavlovické vinobraní
•	44.000 Kč, provoz Turistického informačního 

centra
•	50.000 Kč, údržba cyklostezek
•	100.000 Kč, Velkopavlovické vinobraní
•	130.000 Kč, výstroj a výzbroj pro JSDH
•	150.000 Kč, mzdy JSDH
•	580.000 Kč, veřejně prospěšné práce
•	700.000 Kč, byty pro seniory (do konce roku 

očekáváno 2.400.000 Kč)
•	1.783.000 Kč, chodník ul. Hlavní, Náměstí  

9. května
•	7.000.000 Kč, velkokapacitní cisterna  

pro JSDH

Finanční prostředky schválené z dotačních ti-
tulů, které budou proinvestovány v roce 2018:
•	1.344.000 Kč, chodník ul. Hlavní (od Ul. U Za-

stávky, po restauraci u Ferdinanda).
•	13.447.000 Kč, založení krajinných prvků – vý-

sadba větrolamů apod.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

SLoVo MístOstarOsty
Každá obec, každé město si žije svým životem. 
V každé obci se občané věnují sportu, kultuře, 
umění, nebo třeba zvelebování veřejných ploch.
I v roce 2017 si nešlo nevšimnout těch, co se 
snaží, aby se žilo ve Velkých Pavlovicích lépe. 
Z vlastní iniciativy opravili to, upravili tamto 
nebo zajistili ono. Někteří investovali svůj čas, 
jiní své peníze.
V hlavě se mi honí mnoho jmen, která si zaslou-

ží smeknutí pomyslného hanáckoslováckého 
klobouku. A nemusí to být jenom lidé žijící  
v našem městě.
Máme mezi sebou také umělce, kteří se věnují 
umění ve svém zaměstnání – hře na hudební 
nástroj, zpěvu. Přesto je vidíme na akcích bez 
nároku na honorář. Zazpívají nebo zahrají seni-
orům, dětem a vlastně někdy úplně všem.
Činní členové různých spolků, to jsou oni, bez 

kterých by se ve městě mnoho občanů nudilo. 
Vedoucí dětských kroužků? Trenéři? Kdo ne-
zkusil, nepochopí. 
děkuji všem, kteří v roce 2017 neřekli „Proč 
bych to dělal, šak to není moje“ nebo „co z toho 
mám?“ a přeji mnoho elánu do roku 2018. 

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice
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chodníku v ul. Bezručova, rekonstrukcí VO  
u ŠSV a v ul. Bří Mrštíků

•	zabývala se úkolem ze zasedání ZMě, zajistit 
provedení rozboru a analýzy činnosti Ekocent-
ra Trkmanka v souvislosti s hospodařením 

•	 informací o počtu volných hrobových míst  
na hřbitově (cca 8)

•	přípravou PD na vybudování nádrže a jezí-
rek v lokalitě Trkmanska na pozemku měs-
ta určeném pro krajinné prvky a biocentra 
– možnost získání dotací na nádrž až 80 %,  
na jezírka 100 % 

•	dopravní situací ve městě v souvislosti s prová-
děním průtahu města a zvýšeným provozem 
na ul. Hlavní a na cyklostezce, řešením bezpeč-
nosti chodců na přechodu na ul. Hlavní u školy

•	přípravou kalendáře kulturních akcí v roce 
2018

•	vybudováním odstavných ploch pro automo-
bily u bytového domu Tovární 8, návrh zpev-
nit pozemek podél domu pro možné podélné  
stání vozidel

•	PD na výstavbu vinného sklepa na pozem-
cích parc.č. 2016/3, 2017 a 1955/39, k.ú.  
Velké Pavlovice

•	záměry na odkoupení pozemků v podnikatel-
ské zóně, o podmínkách prodeje bude s žadateli 
jednáno

•	návrhem projektanta provést hydrogeologický 
průzkum na pozemku určeném pro hřbitov  
z důvodu předběžného schválení Okresní hygi-
enickou stanicí

•	umístěním laviček a odpadkových košů ve měs-
tě a umístěním beden na posypový materiál

Rada města schválila: 
•	pořízení vkladové a výběrové karty na banko-

mat Komerční banky
•	podnět na vykácení proschlého stromu na po-

zemku města mezi zahradou a silnicí – město 
podá žádost na vykácení (ul. Příční)

•	nákup vánoční výzdoby – svítící girlandy  
na VO a svítící řetězy na vánoční strom v hod-

notě do 60 tis. Kč
•	příspěvek ve výši 50 tis. Kč Římskokatolické 

farnosti na oplocení přístupu za zahrady, pře-
pažení chodby na faře a zamřížování sklepa

•	bezplatné poskytnutí autobusu ZŠ do Brna-
-Bohunic a zpět dne 26. 10. 2017 za účelem 
dobrovolného darování krve zaměstnanců ZŠ, 
gymnázia a občanů města

•	dohodu vlastníků provozně souvisejících vo-
dovodů a kanalizací č. 20170059/Ad mezi měs-
tem, spol. VaK Břeclav, a.s. a GROUND LINE 
s.r.o. na provozování vodovodu a kanalizace 
vybudovaných pro zástavbu „ Na Špitálku“

•	vnitřní směrnici města o dohodách o odpověd-
nosti za svěřené hodnoty č. 4/2017 

•	dodavatele 300 židlí do sokolovny - firma Buko-
tec,s.r.o., U Vlečky 1541, 696 62 Strážnice

•	výši vstupného na vánoční koncert Ulrycho-
vých dne 20. 12. 2017, cena vstupenky 200 Kč

•	záměr prodeje osobního automobilu Škoda Fe-
licia combi, SPZ BVJ 34-12

•	uzavření smlouvy o pronájmu části pozem-
ku parc.č. 97/1 o výměře 110 m², parc.č. 97/8  
o výměře 71 m² a parc. č. 97/9 o výměře  
170 m², k.ú. Velké Pavlovice na dobu určitou  
3 roky a za nájemní cenu 12 Kč/m²/rok

•	místní poplatek na rok 2018 pro sběr a svoz 
netříděného TKO, zůstává stávající poplatek  
ve výši 500 Kč/ osoba

•	spolupořadatelství města se Základní organi-
zací Českého zahrádkářského svazu při akci 
„Žehnání vína“ dne 19. 11. 2017 a úhradu cim-
bálové muziky Lašár 

•	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 
123/LBMK/2017 mezi městem a spol. STRA-
BAG a.s., předmětem smlouvy je prodloužení 
termínu plnění a provedení víceprací a méně-
prací akce „ Velké Pavlovice – ul. U Zastávky, 
místní komunikace“

•	uzavření smlouvy s E.ON Distribuce, a.s., 
s nejlevnější nabídkou na dodávku plynu  
pro objekty města

•	uzavření smlouvy pro tarify na mobilní telefo-

ny s Vodafone Czech Republic, a.s., pevné linky 
zůstanou u O2 Czech Republik a.s.

•	konání ohňostroje na Silvestra před radnicí  
v hodnotě do 15 tis. Kč 

•	 jmenování členů komise výběrového řízení  
na akci Mobility III. (ul. Hlavní od ul. U Zastáv-
ky po Restauraci u Ferdinanda): Jiří Otřel, Petr 
Hasil, Ing. Ladislav Hádlík a Ing. Václav Stehlík 

•	finanční dar studentům Gymnázia Velké Pav-
lovice, kteří postoupili do finále XV. ročníku 
mezinárodní olympiády v ruském jazyce a bu-
dou Velké Pavlovice reprezentovat v Moskvě, 
každému studentovi finanční příspěvek ve výši 
3.000 Kč

•	uzavření MŠ v době vánočních prázdnin  
od středy 27. 12. 2017 do úterý 2. 1. 2018, pro-
voz bude zahájen 3. 1. 2018

•	 termín vybírání místních poplatků na MěÚ  
v roce 2018 – od pondělí 15. 1. 2018, dle OZV 
do 15. 2. 2018

•	smlouvu o dílo mezi městem a p. Lenkou Topo-
lanskou, na vypracování a podání žádosti o do-
taci „Velké Pavlovice – ul. Brněnská, chodník“

•	přidělení zakázky „Velké Pavlovice – Mobility 
– III. etapa“ spol. VHS Břeclav s.r.o., s nabídko-
vou cenou 1.995.613,05 Kč a dobou plnění díla 
85 dnů 

•	provedení opravy čelního nakladače FARE-
ZIN firmou GRONTECH AGRO s.r.o., cena 
150.450 Kč bez DPH (výměna ramene) 

•	nabídku na výrobu 10 stolů a 20 lavic

Rada města neschválila:
•	opětovně pronájem a prodej částí pozemků  

v ul. Starohorská (za sklepy na Zelnicích) – je 
však možné vybudovat parkoviště a pozemky 
i jinak upravit 

•	udělení výjimky k umístění a provedení pře-
ložky NN, Křička, stavební úpravy DS NN, 
trvá na svých rozhodnutích ze dne 20. 8. 2015  
a 12. 7. 2016 umístit přeložku NN pod zem

Jitka Krátká,  
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

MÍSTNÍ PoPLATkY PrO rOK 2018
Městský úřad upozorňuje občany, že místní po-
platky se budou vybírat v době od 15. 1. 2018  
do 15. 2. 2018 na pokladně městského úřadu. 
Poplatky již bude možné hradit i bezhotovost-
ně (platební kartou).

Pracovní doba MěÚ:
Po 7:30 – 11:00 11:30 – 17:00
Út 7:30 – 11:00 11:30 – 16:00
St 7:30 – 11:00 11:30 – 17:00
Čt 7:30 – 11:00 11:30 – 16:00
Pá ZAVŘENO

Sazba poplatku za svoz TKO za kalendářní 
rok a osobu činí 500 Kč.
Více početné domácnosti mají úlevu v tom,  
že každé třetí a další dítě ve věku do 18 let včet-
ně platí 100 Kč. Osvobozeny jsou osoby, které 
se celoročně zdržují mimo území ČR nebo jsou 
celoročně umístěny v ústavní péči (na základě 
čestného prohlášení, popř. potvrzení o umístění 
v ústavním zařízení).

Sazba poplatku ze psa:
•	v rodinném i bytovém domě činí ročně 200 Kč, 

za druhého a každého dalšího psa 300 Kč

Výše poplatků za nájem pozemků a nájem 
hrobů jsou uvedeny individuálně v nájemních 
smlouvách.

Místní poplatek z ubytovací kapacity  
za rok 2017:
výběr ze dvou variant:
•	varianta A: poplatek za každé využité lůžko/

den 5 Kč – podání přiznání a termín splatnosti 
poplatku do 10. ledna 2018. Přílohu přiznání 
tvoří kopie ubytovací knihy!

•	varianta B: paušální sazba 300 Kč/lůžko  
– podání přiznání a termín splatnosti poplatku 
do 10. ledna 2018.

Lenka nesvadbová
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REkoNSTRUkcE SILNIcE II/421 terezín – VelKÉ PaVlOVIce

UPoZoRNěNÍ  
PrO Občany  
s trValýM PObyteM  
na OhlašOVně 
MěstsKÉhO úřadu!

První úsek opravy silnice II/421 v průtahu měs-
tem Velké Pavlovice je hotový, včetně parkova-
cích stání a nové okružní křižovatky u sýpky. 
Chybí pouze veřejné osvětlení, ale i to by mělo 
být částečně nainstalováno do konce tohoto 
roku a dokončeno začátkem roku 2018. Z důvo-
du nevhodných klimatických podmínek nebude 
do jarních měsíců na silnici provedeno vodorov-
né dopravní značení, ale i tak je na ulici Brněn-
ské obnoven provoz a to s omezenou rychlostí 
jízdy na 30 km/hod.
Na dalším objektu tj. mostě ev. č. 421-008  
přes Trkmanku je vybetonována nová nos-
ná železobetonová konstrukce mostu. Tento 
most zůstane pro provoz všech vozidel uzavřen  
do května 2018. Po mostě bude umožněn pouze 
pěší provoz.

Občanům, kteří doposud neuhradili místní po-
platky za svoz TKO a ze psa za rok 2017, budou 
uvedené poplatky vyměřeny hromadným před-
pisným seznamem. Tento seznam bude uložen  
k nahlédnutí na podatelně MěÚ.
Obyčejné poštovní zásilky a výzvy k převzetí 
doporučených poštovních zásilek jsou uloženy  
na podatelně MěÚ, kde je možno si je vyzvednou 
v pracovní době MěÚ.

Jana Prokešová

V zimních měsících (zahájení se předpokládá  
v měsíci únoru) budou zahájeny práce na budo-
vání dešťové kanalizace a rekonstrukci silnice 
na ulici Hodonínské. Stejně tak se předpokládá, 
že v měsíci únoru začnou práce na opravě mos-
tu ev. č. 421-008A přes dálnici D2.
Další etapy a úseky opravované silnice a to úsek 
od mostu přes dálnici po křižovatku s ulicemi 
Vinařská a V Sadech a úsek od sýpky po křižo-
vatku u Vinia, které budou opravovány v příš-
tím roce, budou rozděleny na několik menších 
úseků a to tak, aby byla zajištěna obslužnost 
města Velké Pavlovice z hlediska linkové auto-
busové dopravy a vzhledem k zajištění provozu 
jednotlivých firem a provozoven sídlících na uli-
cích Brněnská, Nádražní a Hodonínská. 
Se všemi majiteli a provozovateli firem, pro-

vozoven a obchodů budou uzavírky, objížďky  
a případně další omezení projednány v předsti-
hu a bude snahou jak investora tak zhotovitele 
díla, aby problémy s opravou silnice spojené 
byly co nejmenší.
O jednotlivých uzavírkách a omezeních budou 
občané V. Pavlovic informování na stánkách 
města, ve Zpravodaji a případně hlášením 
městského rozhlasu.
Za investora i zhotovitele děkuji všem za trpělivý 
přístup k této naší významné stavbě a přeji ob-
čanům Velkých Pavlovic příjemné a klidné pro-
žití vánočních svátků, v novém roce 2018 pevné 
zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

ing. Ladislav Hádlík,  
vedoucí oblast Břeclav SÚS JMK

UPoZoRNěNÍ NA 
řÁDNé PARkoVÁNÍ  
V zIMníM ObdObí
Upozorňujeme občany města Velké Pavlovice, 
aby věnovali zvýšenou pozornost parkování 
svých vozidel. Vozidla nesmí stát na chodní-
cích a to z důvodu čištění chodníků zametacím  
vozem.
Kudy tento „zameták“ neprojede z důvodu špat-
ně zaparkovaného auta, bude vše zadokumen-
továno pro potřeby případného soudního řízení 
ohledně finančního odškodnění osob, které si 
způsobí v tomto úseku úraz z důvodu špatné 
schůdnosti chodníku.
neparkujete proto na chodnících, zaděláváte si 
tím na zbytečné problémy. děkujeme!

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

MěSTSkÁ PoLIcIE uPOzOrňuje Občany
K současnému předvánočnímu adventnímu 
času patří bohužel i nákupy, čímž vzniká shon  
a stres při pořizování a shánění dárků a věcí.  
Lidé bývají tak často zamyšlení nad tím, jaký 
dárek vybrat a přitom ztrácejí ostražitost a své 
věci tak nechávají bez dozoru. To je pak největ-
ší příležitost pro zloděje, kteří takového shonu  
a nepozornosti lidí využívají ke krádežím. 
Proto vás vyzýváme k větší opatrnosti a obezřet-
nosti při nakupování v obchodech a obchodních 
centrech a při cestování hromadnou dopra-
vou. Svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohle-
du a mějte je stále pod kontrolou. Peněženky  
a cennosti nenechávejte navrchu tašek a nenos-
te peněženky v zadní kapse kalhot. Své osobní 
doklady nemějte v peněžence, ale nechte je vždy 
odděleně. Při placení u pokladny nenechte cizí 
osoby nahlédnout do vaší peněženky. Chraňte 
si PIN vaší platební karty a ten mějte zásadně  
odděleně od samotné karty.
Při parkování vozidel tyto vždy řádně uzamkně-
te a ve vozidlech nenechávejte žádné cennosti, 
které by mohly lákat zloděje a to ani prázdná za-
vazadla, kdy pachatel tak může jen zkoušet, zda 
se v nich nenachází, něco cenného a při vloupání 
pak způsobí větší škodu poškozením vozidla jak 
samotným odcizením věci.
K vánočnímu a silvestrovskému veselí také patří 
různé ohňostroje, rachejtle a petardy, tedy tzv. 
zábavní pyrotechnika. Zákon o pyrotechnice  
č. 206/2015 Sb. řadí tyto výrobky do čtyř kate-
gorií s označením F-1 až F-4 a co tedy jednotlivé 
kategorie znamenají:
•	F1: zábavní pyrotechnika, která představuje 

velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úro-
veň hluku a která je určena pro použití na ome-
zených plochách, včetně zábavní pyrotechniky 
určené k použití uvnitř obytných budov, kdy 
tyto výrobky, jako jediné, mohou být prodává-
ny i ve stáncích a k prodeji jsou pouze osobám 
starším 15 let.

•	F2: zábavní pyrotechnika, která přestavuje 
malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku, je 
určena pro venkovní použití na omezených plo-
chách a jsou prodejné osobám od 18 let.

•	F3: zábavní pyrotechnika, která představuje 
středně velké nebezpečí, je určena pro ven-
kovní použití na otevřených prostranstvích  
a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví  
a k prodeji jsou osobám starším 21 let.

•	F4: zábavní pyrotechnika, která představuje 
velké nebezpečí, je určena pro použití pou-
ze osobami s odbornými znalostmi (obvykle 
nazývaná „zábavní pyrotechnika pro profesi-
onální použití“) a jejíž úroveň hluku nepoško-
zuje lidské zdraví a tedy je prodejná jen osobám  
s odbornou způsobilostí. 

Všechny pyrotechnické výrobky musí být ozna-
čeny jednotlivou kategorií a dále musí být opat-
řeny označením CE, kterým výrobce vyjadřuje,  
že pyrotechnický výrobek je ve shodě s příslušný-
mi požadavky Unie. Rovněž musí být k výrobku 
přiložen český návod, který je třeba řádně dodr-
žet a vyvarovat se tak případnému zranění nebo 
způsobení nějaké škody.
V našem městě zatím neplatí žádné nařízení 
nebo vyhláška, která by použití pyrotechniky 
zakazovala, ale stále platí přestupek o porušení 
nočního klidu nebo porušení občanského sou-
žití, kdy by pyrotechnika byla požita ke způso-
bení tzv. schválnosti jiné osobě. Mějte tedy ohled  
na malé děti a starší občany, kterým hluk způso-
bený zábavnou pyrotechnikou může vadit nejví-
ce, a neopomíjení jsou taky vaši domácí mazlíčci, 
kteří z toho mají možná největší stres.
Městská policie Velké Pavlovice vám tak přeje 
klidný a bezstarostný advent, pohodové vánoční 
svátky a šťastný nový rok. 

Stanislav Prachař,  
strážník Městské policie Velké Pavlovice
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koMERčNÍ bANkA ruší Od 1. lIstOPadu 2017  
POKladnu na Místní PObOčce. PRoč?

OznáMení O dObě a Místě KOnání VOlby PREZIDENTA REPUbLIkY

VýSLEDkY VoLEb Do PoSLANEcké SNěMoVNY  
PARLAMENTU čR Ve VelKých PaVlOVIcích

Městu Velké Pavlovice bylo generálním ředi-
telstvím Komerční banky, a.s. sděleno, že bude 
s platností od 1. listopadu 2017 na pobočce  
ve Velkých Pavlovicích zrušena pokladna.
Jelikož se představitelé města domnívají, že ten-
to krok není uvážlivý a nevede ke zkvalitňování 
služeb, obrátili se, co by zástupci Města Velké 
Pavlovice hájící zájmy svých občanů a firem, kte-
ré zde podnikají, na vedení Komerční banky, a.s.  
s žádostí o odůvodnění tohoto rozhodnutí. Od-
pověď a vysvětlení Vám nabízíme prostřednic-
tvím následujících řádků. 

Starosta Města Velké Pavlovice podle § 34  
odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezi-
denta republiky a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční  
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin  
a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání volby prezidenta ve volebním 
okrsku č. I je volební místnost: 
Zasedací místnost MěÚ Velké Pavlovice, Ná-
městí 9. května 700/40, Velké Pavlovice pro vo-
liče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu ve Velkých Pavlovicích v ulicích:
Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, Her-
benova, Horňanského, Kopečky, Kpt. Jaroše, 
Lidická, Nad Zahrady, Náměstí 9. května, Nová, 
Ostrovecká, Ořechová, Padělky, Pod Břehy,  
Pod Školou, Růžová, Slepá, Stará, Starohorská, 
Tábor, Trávníky, Úvoz, V Údolí, Zelnice.
Místem konání volby prezidenta ve volebním 

Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhly v České 
republice volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky. Ve Velkých Pavlovicích 
bylo zapsáno celkem 2.572 voličů. K volbách se 
dostavilo 1.733 z nich, platných hlasů bylo ode-
vzdáno 1.723, což se rovná 67,38 % účasti.

Výtah z dopisu – odpovědi adresové starostovi 
města Velké Pavlovice panu Jiřímu Otřelovi:

V Praze dne 8. listopadu 2017

Vážený pane starosto,
předně mi dovolte poděkovat za to, že je Vaše 
obec dlouholetým klientem Komerční banky. 
Jsem rád, že mám příležitost Vám vysvětlit dů-
vody a souvislosti našeho rozhodnutí uzavřít  
od počátku listopadu na pobočce Velké Pavlo- 
vice pokladní pracoviště.
Toto rozhodnutí vychází ze dvou podstatných 
a konkrétních důvodů. V souladu s aktuálními 
trendy v nakládání s hotovostí jsme na pobočce 
ve Velkých Pavlovicích nainstalovali depozitní 
bankomat, který pro naprostou většinu transakcí 
klientům na pobočce vyhovuje. Navíc umožňuje 
provádět vklady i výběry 24h denně, nezávisle na 
otevírací době, a tím podstatně rozšiřuje dostup-
nost hotovostních služeb ve Velkých Pavlovicích.
Ve všech bankách dlouhodobě klesá poptávka 

okrsku č. II je volební místnost:
Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, Velké 
Pavlovice pro voliče podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu ve Velkých Pavlovicích  
v ulicích:
Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, Ho-
donínská, Horní, Nádražní, Příční, Sokolská, 
Střední, Tovární, U Zastávky, V Sadech, Vinař-
ská, Za Dvorem, Zahradní.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem nebo platným občanským 
průkazem).
4. Každému voliči budou dodány nejpozdě-
ji 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.  
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací líst-
ky i ve volební místnosti.
5. Pokud volič nebude volit ve volebním okrs-

Nejvíce hlasů dali velkopavlovičtí občané:
1. ANO 2011 – 417 hlasů – 24,20 %
2. ODS – 262 hlasů – 15,20 %
3. Česká pirátská strana – 196 hlasů – 11,37 %
4. Svob. a přímá demokracie – T. Okamura 

(SPD) – 188 hlasů – 10,91 %

klientů po klasických hotovostních službách  
na pokladnách. Ve Velkých Pavlovicích dosáhl 
tento pokles takové úrovně, že s ohledem na naši 
povinnost chovat se hospodárně, musíme na ten-
to pokles reagovat. Náklady na provoz pokladny, 
byť málo využívané, představuje v celkových ná-
kladech pobočky nezanedbatelnou položku.
Chápu samozřejmě, že pro operace s cizí měnou 
či mincemi nelze bankomat použít, nicméně na-
bízím na toto téma diskusi se zástupci obchodní 
Divize KB Brno, kteří s Vámi jistě najdou cestu, 
jak případně efektivně zajistiti i tento typ trans-
akcí.
Doufám, vážený pane starosto, že výše uvedené 
zdůvodnění Vás uspokojuje a budu se těšit na dal-
ší spolupráci.

S přátelským pozdravem

Jan Juchelka, generální ředitel  
a předseda představenstva

ku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může 
požádat obecní úřad o vydání voličského prů-
kazu. Žádost lze podat v listinné podobě opat-
řené úředně ověřeným podpisem voliče nebo 
v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky nejpozději do 5. ledna 2018 (žádost  
ke stažení na webu města) nebo osobně nej- 
později do 10. ledna 2018. 
6. Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o umožnění  
hlasování do přenosné volební schránky  
(tel: 519 365 340, 777 736 496). 
7. V případě, že žádný z kandidátů nezíská nad-
poloviční většinu z celkového počtu platných hla-
sů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili  
a odevzdali platný hlas, bude se konat druhé kolo 
volby prezidenta republiky ve dnech 26. a 27. led-
na 2018. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební 
místnosti.

Lenka nesvadbová

5. KSČM – 157 hlasů – 9,11 %
6. ČSSD – 144 hlasů) – 8,35 %
7. KDU-ČSL – 135 hlasů – 7,83 %

Lenka nesvadbová
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lakem. Prohnutí opěrky zaručuje vyšší komfort 
sezení, sedák bude čalouněný danou látkou 
(kůže ani imitace kůže není přípustná). Výška 
židle včetně opěrky je 93–96 cm, výška sedací 
plochy je 48–50 cm. Termín dodání byl stano-
ven na 4 týdny od zaslání objednávky a je poža-
dována záruka na konstrukční pevnost 4 roky. 

Českem burácel silný vítr  
(29. 10. 2017)
Silný vítr, který se prohnal v neděli 29. října 2017 
Českou republikou neminul ani naše město. Ha-
siči odstraňovali dvě ulomené větve na komuni-
kaci směrem na Němčičky, spadený strom na 
účelové komunikaci pod rozhlednou Slunečná, 
ulomenou polovinu stromu v ulici Příční a také 
smotali a pověsili do bezpečné výšky drát v ul. 
Růžová, který dříve pravděpodobně sloužil pro 
veřejné osvětlení. Zaznamenáno bylo obrovské 
množství drobnějších škod, jako například po-
padané tašky ze střech domů, dokonce i kostela, 
po ulicích města se povalovaly odfouknuté po-
pelnice a jiné pevně neukotvené předměty.

V této mimořádné situaci se velmi vstřícně  
a empaticky zachovali velkopavlovičtí hasiči. 
Z důvodu přetížení tísňové linky nabídli vel-
kopavlovickým občanům možnost oznamovat 
škody a žádat o pomoc prostřednictvím svého 
facebooku, buď vložením zprávy na web anebo 
telefonovat na předem určené číslo. Děkujeme!

na autobusové nádraží  
byla umístěna nová infotabule 
(1. 11. 2017)
Ve městě chyběla informační tabule, která by 
hlásala plánované velkopavlovické kultur-
ní akce procházejícím a projíždějícím lidem.  
Po zvažování "pro" a "proti" bylo rozhodnuto 
o umístění infotabule na místo, kolem kterého 
chodí spousta lidí, kde bude projíždět spousta 
dopravních prostředků. Tedy na autobusové 
nádraží. Infotabule s akcemi bude průběžně ak-
tualizována a pokud se akce vždy po roku opa-

TeLegRAficKY

Ve farní zahradě bylo  
vysazeno 66 ovocných stromů 
(21. 10. 2017)
Pro omlazení farní zahrady byly pokáceny dvě 
přestárlé jabloně ve špatném zdravotním sta-
vu a během pátku a soboty (20. a 21. 10. 2017) 
zde mladí farníci vysázeli 28 nových stromků. 
Další výsadba 38 stromků byla naplánována  
za necelý týden. 

Z farní zahrady se tak stane ovocný sad zapl-
něný mandloněmi, kdoulemi, jabloněmi, hruš-
němi, třešněmi, slivoněmi, lískami, ořešáky  
a meruňkami. Děti využily nabídku pana fará-
ře, že si mohou stromek vybrat, zasadit, starat 
se o něj a za pár let i sklízet úrodu a radovat  
se z ní.

Město opět využilo služeb  
Vítka Pláteníka  
(24. 10. 2017)
Tentokrát pro bezpečnostní ořez stromů u so-
kolovny, tak jak jej doporučil soudní znalec  
Jan Machovec. Dále se počítalo i s průřezem 
stromů v parku na ulici Bezručova. Při čin-
nostech tohoto ražení je nejdůležitější sledo-
vat počasí. Déšť či zima jsou sice nepříjemné,  
ale pokud vane silný vítr, práce v korunách stro-
mů je z hlediska bezpečnosti nemožná.

Sokolovna se dočkala zbrusu 
nových židlí, stoly prošly  
generální opravou  
(25. 10. 2017)
Zastupitelstvo města podpořilo návrh Rady 
města Velké Pavlovice a v rozpočtovém opat-
ření schválilo finanční prostředky na poříze-
ní nových židlí do sokolovny. V pondělí dne  
23. října 2017 pracovníci služeb města zahájili 
práce na demontáži starých desek stolů, které 
byly v dezolátním stavu. Konstrukce stolů byly 
vyrovnávány, vybroušeny a většinou i vyvařeny 
tak, aby nedošlo k opětovnému prohnutí. Poté 
byly opatřeny nátěrem tmavě šedou barvou  
a po zaschnutí byly namontovány nové desky. 
Desky na stoly s ABS hranou o šíři 25 mm doda-
lo místní stolařství Jaromíra Berana.
Výměna desek stolů rozhodně nebyla poslední 
obměnou inventáře majetku sokolovny. Rada 
města vybrala v úterý 31. října 2017 dodavate-
le 300 židlí. Ty dodala ze čtyř oslovených firem 
BUKOTEC ze Strážnice. Cena jedná židle je 
1.589 Kč vč. DPH a také včetně dopravy. Město 
V. Pavlovice, co by zadavatel zakázky, stanovilo 
následné podmínky výběrového řízení – židle 
musí být dodány kompletně složené, dřevo bu-
kové, povrchová úprava mořením (šedá antik 
nebo obdobná) a lakováním transparentním 

Z farní zahrady ovocný sad…  
Na první úrodu si však budeme muset  
pár let počkat.

Pan Vítek Pláteník ve svém živlu a světe  
– mezi korunami stromů. Na tomto snímku 
nezvykle s pevnou půdou pod nohama.

Nově opravený stůl v sokolovně.

Velkopavlovičtí hasiči likvidují škody způ-
sobené vichřicí pod rozhlednou Slunečná.



VelkopaVloVický zpraVodaj

7

6

2017

kují, bude postačovat pouze přelepení data. Aby 
nebylo náročné uskladňování samotných plat  
s názvy akcí, budou olepeny z obou stran.

dVd Krojované hody 2017  
v prodeji  
(3. 11. 2017)
Krojovaná chasa nabízí k prodeji DVD Krojova-
né hody a hodky 2017. Díky tomuto krásnému 
dokumentu si kdykoliv v průběhu roku můžete 
připomenout atmosféru a barevnou nádheru 
velkopavlovických krojovaných hodů. Letošní 
sada dvou DVD nosičů je ke koupi na TIC Velké 
Pavlovice za 300 Kč.

Okresní výstava králíků,  
holubů a drůbeže  
(5. 11. 2017)
Od pátku do neděle, ve dnech 3. až 5. listopadu 
2017, se ve velkopavlovické chovatelské hale 
konala u příležitosti oslav 60. výročí vzniku  
ZO ČSCH Velké Pavlovice a 50 let města Vel-
ké Pavlovice Okresní výstava králíků, holubů  
a drůbeže. Čestné ceny za oceněná zvířata maji-
telům předal starosta města Jiří Otřel.

Pořadatele velmi potěšila vysoká návštěvnost. 
Zvlášť potěšující byl zájem dětí, které výstavu 
nezřídka navštívily s rodiči i prarodiči.

Kruháč ve znamení recyklace  
(14. 11. 2017)
Část původní žulové dlažby z ulice Brněnská 
získalo nové uplatnění, stalo se součástí nového 
kruhového objezdu. Částečně pojížděný středo-
vý prstenec pro nadměrná vozidla byl vydláž-
děn právě z těchto žulových kostek. 

U sklepů pod ŠSV  
vyčištěn odtokový žlab  
(23. 11. 2017)
Odtokový žlab u sklepů pod Šlechtitelskou vi-
nařskou stanicí - Penzionem André, podél kolejí 
ČD, byl již delší dobu zanesen značným množ-
stvím bláta a plevele. Proto bylo koncem měsíce 
listopadu s místní firmou Štambacher, s.r.o. do-
hodnuto jeho hrubé vyčištění s tím, že následné 
dočištění bude provedeno ručně. Takové práce 
v takřka zimním období však závisí na počasí  
a venkovní teplotě. 

ceník vodného a stočného  
na rok 2018  
(24. 11. 2017)
Představenstvo společnosti Vodovody a ka-
nalizace Břeclav, a.s stanovilo s platností  
od 1. ledna 2018 jednotné ceny vodného a stoč-
ného pro odběratele takto: vodné bez DPH 
35,50 Kč/m³, včetně 15% DPH 45,42 Kč/m³  
a stočné bez DPH 43,00 Kč/m³, včetně  
15% DPH 49,45 Kč/m³. 

Mikulášský večírek  
seniorů v Senici  
(30. 11. 2017)
Akční a nikdy nelenící velkopavlovický Klub 
důchodců navštívil ve čtvrtek 30. listopadu 

2017 své kamarády a známé ze spřátelené Se-
nice. Do našeho partnerského města se vydali  
na pozvání Jednoty důchodců Senica na již 
tradiční a hlavně velmi oblíbený Mikulášský 
večírek. Všichni zúčastnění se skvěle bavili  
a při zpěvu, tanci a čilém hovoru jim večer ubě-
hl snad až příliš rychle. Jakmile nastal čas od-
chodu, bylo ze všech stran slyšet, že se neloučí  
na dlouho a že se již těší na další setkání.

Adventní věnečky z vary,  
letos vyráběli páni kluci  
(2. 12. 2017)
V sobotu 2. prosince 2017, pouhý jeden den 
před první adventní nedělí, se na velkopavlo-
vické faře konalo tradiční tvoření adventních 
věnců. Možná trošku překvapivě proběhlo ten-
tokrát především v režii místních kluků. Hoši 
se do výroby věnců pustili s vervou sobě vlast-
ní, vždyť věneček vyrobený vlastní rukou je ten 
nejkrásnější. Hned toho dne podvečer byly tyto 
věnečky při mši v kostele otcem Markem Slatin-
ským požehnány.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Instalace infotabule s nabídkou kulturních 
akcí na autobusové nádraží. 

O výstavu drobného domácího zvířectva 
byl nečekaně velký zájem.  
V hojném počtu se přišli podívat úplně 
všichni, bez rozdílu věku.

Nový kruhový objezd byl vystavěných  
ze starých původních žulových kostek.

Zanesený a zarostlý odtokový žlab v ulici 
Nad Zahrady těsně před zahájením listo-
padového čištění.

S přáteli, skleničkou vína a výbornou nála-
dou… A pak že není stáří krásné!

Dobrý nápad, troška šikovnosti, notná 
dávka trpělivosti, hbité prstíky a adventní 
věneček je na světe. Nejen Davčovi Drápa-
lovi se povedl na jedničku!
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Pokládka trávy  
před komplexem školních 
budov
Dodavatel stavby chodníku u školy, Stavby 
RUFA, s.r.o., měl ve výkazu výměr také osetí 
hlíny travním semenem. Nakonec však bylo 
rozhodnuto o položení vzrostlých travnatých 
pásů, které zaručují po zakořenění do podkla-
dové zeminy vyšší kvalitu trávy. Podkladová 
zemina byla před položením trávy vyměněna  
za požadovanou směs písku a kvalitní hlíny. 

nové lavičky lákají  
k příjemnému posezení
Město Velké Pavlovice zakoupilo tři kvalitní 
kovové lavičky s dřevěným sedákem a opěrátky.  
Ty byly umístěny u zdravotního střediska, u or-
dinace MUDr. Kose a také u mateřské školy.
Lavičky z vysoce odolného materiálu doda-
la firma Enprag,s.r.o.. Záměrně byl vybrán 
typ s opěrkou, protože se předem počítalo se 
skutečností, že budou lavičky nainstalovány  
na místa, kde se očekává prvořadé využití star-
šími osobami.

Práce u mateřské školy byly komplikovanější.  
V první fázi bylo třeba vydláždit zámkovou dlaž-
bou prostor pro umístění lavičky a upravit oko-
lí, to vše z důvodu následné snadnější údržby.  
V druhé fázi byla na toto místo nainstalována 
pohledná a robustní lavička. Následovaly úpra-
vy terénu, navezení zeminy a poté výsadba zele-
ně. O vhodný výběr rostlin i samotnou výsadbu 
se postarala paní Ing. Zlatka Klimšová ze Za-
hradního Centra Mikulov.

Ulice U Zastávky  
v novém kabátě

Koncem měsíce října 2017 byla položena první 
vrstva živičného povrchu v ulici U Zastávky, 
den na to položili pracovníci firmy STRABAG 
druhou, finální vrstvu. Poté už jen zbývalo dod-
láždit chodník a dokončit terénní úpravy. 
Chodník nad kanalizací je na první pohled aty-
pický – nebývale široký. Vede totiž nad mohut-
nou odtokovou rourou, jejíž horní okraj-oblouk 
zasahuje nad povrch země. Chodník bylo nutné 
rozšířit z důvodu kvalitnějšího uchycení obrub. 
Poté nastal čas rozlousknout opravdu tvr-
dý „oříšek“, promyslet vyplnění mezery 
mezi obrubníkem chodníku a obrubníkem 
komunikace. Toho se začátkem listopadu 
nápadem i rukou k dílu zhostila odborná fir-
ma Zahradní Centrum Mikulov v čele s paní  
Ing. Zlatkou Klimšovou. Firma provedla pes-
trou výsadbu zeleně do pásu mezi vozovkou 
a chodníkem, pracovníci Služeb města Velké 
Pavlovice na tuto výsadbu pak položili geotex-
tilii a kamenné oblázky a také vyrobili kovové 
zábradlí u mostu přes Trkmanku.

Oprava chodníku na hřbitově
Návštěvníci místního hřbitova si možná všimli, 
že se tu a tam začaly rozpadat kostky zámkové 
dlažby na chodníku. V jednom místě se chod-
ník zapříčiněním vyhnilého kořene stromu do-
konce propadl, a tak byla právě v tomto místě 
provedena pracovníky služeb města kompletní 
výměna dlažby. Zbylé, starší a nepoškoze-
né kostky byly použity na výměnu zničených  
kostek na jiných místech.

Z ČinnOSTi SLUžeB MěSTA

Ozelenění prostor u školy prostřednictvím 
travnatých pásů.

Nová lavička před ordinací MUDr. Kose  
na ulici Tovární.

Ulice U Zastávky během rekonstrukce  
– pokládka živičného povrchu.

Ulice U Zastávky v novém – krásný hladký 
povrch vozovky, široký chodník i závěrečná 
výsadba zeleně.

Nová lavička před hlavním vchodem  
do mateřské školy na ulici V Sadech.

Letošní přípravy hřbitova na dušičky byly 
náročnější než obvykle. Havarijní stav 
zámkové dlažby na některých úsecích 
chodníků si vyžádal radikální zásah  
– kompletní předláždění.
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Už zjara se okolí vlakového 
nádraží zazelená
Na ulici Nádražní ve Velkých Pavlovicích,  
v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží, 
provedli začátkem letošního listopadu pracov-
níci služeb města terénní úpravy, kdy srovnali 
tamní mez návozem zeminy a následně takto 
upravený pozemek oseli travním semenem.
První mladou travičku tak očekáváme v jarních 
měsících roku 2018. Doufejme, že pěkně vzejde 
a opět o trochu více okrášlí naše město.

Sv. Hubert před myslivnou 
prokoukl
Pracovníci služeb města zkulturnili a upravili 
prostranství okolo dřevěné sochy sv. Huber-
ta před místní budovou a areálem myslivny.  
Před nedávnem byla tato překrásná socha zre-
novována a zároveň zastřešena, to proto, aby 
byla alespoň částečně ochráněna před nešvary 
stále se měnícího počasí. Svatému Hubertovi to 
"v novém" sluší! Snímek najdete v barevné foto-
galerii na obálce zpravodaje.

Podzimní péče  
o městskou zeleň
Během měsíce listopadu měli pracovníci služeb 
města, kteří se starají o městskou zeleň, napil-
no. Náplní jejich práce byla především příprava 
čerstvě vysázených mladých stromků na zimu. 
Jednalo se o stromky vysazené přímo ve měs-
tě, ale i o aleje mimo město, okolo polních cest. 
Dřeviny byly přihnojeny, opraveny byly opěrné 
kůly, úvazky a chrániče proti okusu zvěří.
Dále byla zahájena výsadba několika desítek 
nových stromů (lípy a túje), které nahradily 
stromy v minulém období buď uschlé nebo  
z důvodu špatného stavu pokácené. Podzimní 
výsadba se u nás jeví jako nejvhodnější. Půda je 

nasycená vláhou a mladé stromky mají dostatek 
času na zakořenění, než nastanou letní sucha  
a horka.

Oprava chodníků  
zajistí bezbariérovost

Stavební skupina Služeb města Velké Pavlovice 
se v polovině měsíce listopadu věnovala opravě 
chodníků, čímž byla zajištěna jejich plná bezba-
riérovost. Práce spočívaly ve sklopení doposud 
vyčnívajících obrubníků do vodorovné polo-
hy. Tímto krokem se plochy chodníků dostaly 
do roviny a nyní jsou lépe schůdné a sjízdné 
pro invalidní občany, invalidní vozíky, dět-
ské kočárky, ale také pro stroje zajišťující letní  
i zimní údržbu chodníků a okolních ploch.

Rekonstrukce chodníku  
na ulici Bezručova
Také ulice Bezručova se v měsíci listopadu do-
čkala zahájení nutné opravy chodníku. Pracov-
níci služeb města demontovali staré klasické 
chodníkové dlaždice, následovalo vybagrování 
podkladu, osazeny byly nové obrubníky, na-
vezeno kamenivo na spodní podkladové vrst-
vy kufru a poté byla položena nová zámková  
dlažba.

Koruny stromů na náměstí 
mají nový sestřih
Pracovníci zahradnické skupiny služeb města 
se pustili s koncem měsíce listopadu do úpra-
vy korun stromů, které se nacházejí na Ná-
městí 9. května před radnicí. Úprava spočívala  
v průřezu větví a jejich následného vytvarování 
do pohledného tvaru. V tomto případě se do-
stalo tamním korunám osvědčeného sestřihu  
„do kulata“.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Oprava chodníku na ulici Nádražní – dnes 
je už zcela bez bariér.

Zahajovací práce na opravě chodníku – 
ulice Bezručova.

Průřez stromů před radnicí města.

Z nAŠicH AKcÍ

PřÍZNIVcI foLkLóRU zaPlnIlI sOKOlOVnu
V sobotu 21. října v sokolovně, pořádal místní 
Hanáckoslovácký krúžek za podpory města 
Velké Pavlovice koncert pro pana Františka 
Melichara, Vilku Buchtovou a další pavlovic-
ké nositele tradic.
V letošním roce si připomínáme výročí naro-
zení i úmrtí pana Františka Melichara (1937 – 
1997), který byl, společně s paní Vilkou Buchto-
vou (1922 – 1997), zakladatelem a dlouholetým 
vedoucím Slováckého krúžku ve Velkých Pavlo-
vicích. Významnou měrou přispíval paní Zden-
ce Jelínkové (etnochoreoložka) a jejímu sběru 
lidové kultury u nás a sám se tak podílel na za-

chovávání a předávání lidových prvků, a tance 
především, dalším generacím. Díky spolupráci 
se Zdenkou Jelínkovou si Velké Pavlovice získa-
ly pověst obce s bohatou a rozvinutou lidovou 
kulturou a staly se pomyslným centrem jižního 
Hanáckého Slovácka.
V letošním roce se nám sešlo několik dalších 
důležitých výročí, která se pojí k velkopavlo-
vickému folklóru. Je to již 65 let od prvních 
počátků organizovaného folklóru ve Velkých 
Pavlovicích. Už v roce 1952 totiž vznikl náro-
dopisný a taneční soubor pod vedením Jana 
Tomka. Po jeho tragické smrti převzala vedení 

Synové pana Františka Melichara  
– Štěpán a František.
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tohoto souboru paní učitelka Alena Ptáčníková, 
další velmi významná osobnost velkopavlovic-
kého folklóru.
Dále si letos připomínáme 30 let, kdy vznik-
la cimbálová muzika VINICA, pod vedením  
Ing. Jaroslava Buchty, která doprovázela NS 
Vonica a později také NS Dolina.
V roce 1977 byl manželi Melicharovými a Plá-
teníkovými založen Slovácký krúžek (později 
NS Vonica). Hnacím motorem všech zkoušek 
NS Vonica byla paní Vilka Buchtová, která se  
i v pokročilém věku neúnavně ujímala nacvičo-
vání besed na krojované plesy.

Současně jsme také vzpomněli i na další velko-
pavlovické nositele tradic a lidové řemeslníky, 
kterým jsme touto cestou poslali naše velké díky 
za obětavost, trpělivost a píli při jejich neúnav- 
né práci.
Hlavní hvězdou večera byl BROLN (Brněnský 
rozhlasový orchestr lidových nástrojů), se kte-
rým zazpívali jeho výjimeční sólisté a mimo 
jiné také členové Melicharovy rodiny, Lidka 
Malhocká (roz. Melicharová), Štěpán a Franti-
šek Melichar ml. i vnuk Tadeáš Janošek. Výkon 
tohoto orchestru ozdobil tento krásný večer.
V programu, který byl k této výjimečné příle-
žitosti připraven, vystoupil Hanáckoslovácký 
krúžek z Velkých Pavlovic, který byl pod novým 
názvem opět vzkříšen, pod vedením Zuzky 
Martinkové a Jana Melichara, před dvěma lety. 

Tanečníci předvedli některé vybrané lidové 
tance a písně z Hanáckého Slovácka a přispěli  
k dobré náladě obecenstva, které se z velké části 
skládalo z místních příznivců folklóru.
Chtěli bychom poděkovat nejen zástupcům 
města Velké Pavlovice, na jehož bedrech bylo 
financování této velkolepé akce, ale také všem 
účinkujícím, moderátorům, hostům a v nepo-
slední řadě divákům, kteří svou účastí projevili 
sympatie lidovým tradicím.
Doufáme, že tato akce, věnovaná lidovým tra-
dicím a folklóru nebyla poslední a že jejich pří-
znivců a nadšenců bude, hlavně z řad mládeže,  
v budoucnu přibývat

Za Hanáckoslovácký krúžek  
Zuzana Pecháčková

bENEfIčNÍ koNcERT PrO dětI z dětsKÉhO dOMOVa
V neděli 26. listopadu se konal benefiční kon-
cert pro děti z Dětského domova ze Štítů. Tato 
akce se letos pod záštitou Dámského klubu  
a podpory ekocentra Trkmanka, konala již  
po čtvrté. 
V programu dobročinně vystoupily místní 
soubory. Zástupci těch nejmladších byli rov-
nou tři a to dětské folklórní soubory Floriánek 

a Sadováček a pěvecký sboreček Hvězdičky, 
který měl svou premiéru. V řadách starších se 
představil Presúzní sbor a Hanáckoslovácký 
krúžek. Svým sólovým zpěvem večer obohati-
la Barbora Grůzová a Jan Míchal. Celý nedělní 
program velmi příjemně doprovázela cimbá-
lová muzika Lašár.
Přítomni byli i zástupci Dětského domova. 
Vedoucí domova Martin Prušek, teta vycho-
vatelka Lenka Vernerová a šest dětí – Nikola, 
Kristýna, Nikol, Lukáš, Adéla a Mikulášek.
Závěrem koncertu byl předán výtěžek uply-
nulého večera zástupcům Dětského domova. 
Vybralo se neuvěřitelných 20.121 Kč, které 
budou použity na nové postele dětí v domově. 
K těmto penězům bude přidáno ještě dalších 
10.000 Kč, které vybrala skupina Ústeckoor-
lických motorkářů. Ti se k naší aktivitě přidali 
již v létě.
Dovolte mi prosím, abych co nejsrdečně-
ji poděkovala všem účinkujícím, ale i vám 
všem, kteří jste v rekordním čase tří dnů, 
splnili všechna vánoční přání dětí v domově,  

ale i vám, kteří jste přispěli finančním obno-
sem, či věcnými dary.
Ještě jednou děkuji za vaši přízeň a podporu  
a za rok zase na shledanou…

Za dámský klub Zuzana Pecháčková

Komu koluje tělem krev „ochucená“ folklórem na vzpomínkovém koncertě rozhodně  
nechyběl. Ať už jako vystupující na podiu, nebo jako divák v hledišti.

Hlavním strůjcem koncertu byla  
paní Zuzana Martínková, na snímku spolu 
s paní Melicharovou, manželkou 
 pana Fr. Melichara, a jejich dcerou  
Ludmilou Malhockou.

Slavností a dojemné předávání nejen 
finančních vánočních dárečků zástupcům 
a dětem z Dětského domova ve Štítech.

Na Benefičním koncertě se udála jedna  
velká premiéra. Poprvé na veřejnosti 
zazpíval nový dětský pěvecký sboreček 
Hvězdičky pod vedením slečny učitelky 
Barunky Grůzové.
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PrVní dVa rOKy čInnOstI  
HANÁckoSLoVÁckéHo kRÚŽkU
Díky iniciativě některých členů velkopavlo- 
vické chasy se ke konci roku 2015 sešla sku-
pina folklorních nadšenců a hned po novém 
roce začali pilně trénovat a zkoušet několik 
základních tanečních kroků.
Jako členové Hanáckoslováckého krúžku jsme 
si ve svých počátcích stanovili za cíl věnovat 
se především svému regionu, a tak se snažíme 
udržet současné a vrátit do života zapomenu-

té zvyky, tance a písně z Hanáckého Slovácka.  
K tomu nám pomáhají sbírky sběratelů lido-
vých písní a tanců již v minulosti vydané nebo 
zápisy zatím uložené v archivu Etnologického 
ústavu Akademie věd v Brně. Spoustu infor-
mací o životě našich předků a jejich zvycích 
čerpáme z literatury i národopisných zpráv  
z dobových časopisů. Naštěstí žijeme v regio-
nu, ve kterém se narodila nebo působila řada 

KULTURA

spisovatelů, hrdě se věnujících a zpracováva-
jících život lidu Hanáckého Slovácka. Jmenuj-
me např. Augustu Šebestovou, Aloise a Vilé-
ma Mrštíkovi, Jana Herbena.
První vystoupení: Po pár zkouškách, které 
se konaly na přelomu roku 2015/2016, jsme  
se zúčastnili v únoru 2016 obnovených Velko-
pavlovických ostatků a naši tanečníci v ulicích 
města předváděli tanec „Pod šable“ – fašan-
kový tanec ze Strání, sice u nás nepůvodní,  
ale ve 20. století rozšířený do všech morav-
ských regionů. Náš domovský tanec – ha-
náckoslováckou skočnou - pro naše diváky 
tancujeme vždy na Velkopavlovickém vino-
braní i na každoročním Benefičním koncer-
tě pro děti z DD Štíty. Z devíti vystoupení,  
na kterých jsme za 2 roky představili několik 
tanečních pásem, si nejvíce ceníme účasti  
na festivalu Hanáckého Slovácka Kraj beze 
stínu, dne 11. 6. 2017 v Krumvíři, kde měli 
Velké Pavlovice po dlouhé odmlce opět své zá-
stupce. Na ten den máme krásné vzpomínky, 
zachycené fotografem Markem Musilem, ne-
jen ze samotného vystoupení, ale i z dojemné-
ho prostředí krumvířského muzea.
Velkým organizačním počinem Hanáckoslo-
váckého krúžku byl Vzpomínkový koncert, 
konaný dne 21. 10. 2017 v sokolovně ve Vel-
kých Pavlovicích, kde jsme vzpomněli několik 
výročí tohoto roku, vztahujících se k národo-
pisné činnosti v našem městě. Ke krásnému 
večeru jistě přispěl i náš host – Brněnský roz-
hlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN).
A jak vypadají naše zkoušky? Někdy jsou  
i fyzicky náročné. Přece jen je potřeba fyzic-
ká kondice, které se věnujeme v rozcvičce, 
ale také o přestávkách, kdy se učíme i tance  
z jiných regionů, např. vrtěné z Podluží, ky-
jovské skočné a jiné tance z kyjovského Dol-
ňácka, danaje ze Strážnice, sedlácké z Hor-
ňácka, sedlcké z Boršic, Korytné, Strání aj. 
Velký dík patří Kájovi Vymazalovi, že našim 
chlapcům předává svůj verbířský um. Máme 
velké štěstí, že nás i na zkouškách doprovází 
Honza Melichar s harmonikou, a tak zpíváme 
ostošest. V našich pásmech jste mohli slyšet 
již zapomenuté písně nejen z Velkých Pavlo-
vic, ale i z okolí. Např. písně k hanáckoslovác-
ké skočné Máš, máš, má panenko, Ja ty milý 
převozníčku, Oj dyby ne šafáře, Barunce Grů-
zové jsme na Vinobraní vybrali pavlovskou 
písničku Na pavlovským mostě, Presúznímu 
sboru Ani mně muziko a Ej, zahrejte nám  
po hajducku. 
Nejsme profesionální taneční soubor. Nesna-
žíme se, aby naši tanečníci předváděli taneční 
kroky a figury na profesionální úrovni jako 
školení tanečníci, ale podporujeme v nich je-
jich vlastní fyzické projevy, abychom zacho-
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Záhorské osvětové středisko v Senici i Měst-
ská knihovna Velké Pavlovice ze srdce děkují 
všem velkopavlovickým i senickým návštěv-
níkům, kteří ve čtvrtek 19. října přišli na ver-
nisáž výstavy fotografií a kteří se společně  
s účinkujícími postarali o vynikající atmosfé-
ru vernisáže.
Vystavené fotografie vznikly letos v létě  
na plenéru ve vesničce Rozbehy v Karpatech. 
Čtrnáct fotografek a fotografů vystavilo své 
práce na společné téma zadané lektorkou, a to 
téma zní „subjektivní portrét“.

Ti, kteří připravili kulturní vystoupení a pro-
gram vernisáže, se postarali o skvělou náladu, 
zajímavé informace, úsměvy na tvářích ná-
vštěvníků. Vděčíme za to především úžasné 
muzice hudební skupiny V hnízdě rej z Kobylí 
a vystoupení odborné lektorky, známé profe-
sionální fotografky a pedagožky ArtD. Petry 
Cepkové z Bratislavy.
Akce plenéru byla hrazena z dotace poskyt-
nuté Trnavským samosprávným krajem,  
z projektu Záhorského osvětového střediska 
Senica, kterému fotografové vděčí za nevšed-

ní možnosti vzdělávání. Organizátoři výstavy 
pak vděčí fotografům za vynikající snímky, 
které krásně odrážejí osobnost a individua-
litu každého z tvůrců, kteří museli prokázat 
opravdový talent, aby každý po svém uložený 
úkol zvládli. 
Z moravské strany se na výstavě představili 
Ludmila Podešvová, Jana Vondrová, Oldřich 
Hradský, Ivan Podešva, všichni z Velkých Pav-
lovic, a Lukáš Růžička z Mikulova.
Výstava byla otevřena až do konce měsíce lis-
topadu.

Mgr. dana Růžičková

PoDěkoVÁNÍ VšeM náVštěVníKůM VernIsáže

Vernisáží fotografií provázela příjemným 
slovem knihovnice  
paní Mgr. Dana Růžičková.

Hudebního doprovodu podzimní vernisáže se excelentním způsobem ujala folková skupina  
V hnízdě rej z Kobylí.

vali autenticitu tance, především hanácko-
slováckého regionu tak, jak je mohli tancovat 
i naši předkové. K tomu našim tanečníkům 
pomáhá i teoretická znalost daného regionu. 
V některých folklorních souborech se může-
me setkat s tím, že tanečníci sice perfektně 
technicky zvládnou choreografii určitého tan-
ce, ale o tanci samotném, jeho účelu, smyslu, 
potažmo jeho původním regionu, neví nic.  
A tomu se snažíme vyvarovat. Tanečník musí 
především vědět, co tancuje. Jeho výkon je 
pak souhrnem několika faktorů, které se po-
dílejí na konečné podobě tance.
A kolik nás je? No moc… Momentálně máme 
problém vměstnat se do sálu na Ekocentru. 
Sokolovnu totiž přenecháváme chase, která 
nacvičuje Moravskou besedu na krojovaný 
ples. Kromě mladých ve věku 15 – 25 let, se  
k nám postupně přidávají i ti životně zkušeněj-
ší v nejlepších letech a z čeho máme opravdu 
velkou radost je, že na zkoušky začaly chodit  
i děti kolem 10ti let. Jim ovšem budeme muset 
vyhradit jiné zkoušky, protože práce s dětmi 
tohoto věku je odlišná od práce s těmi staršími.
A co nás v nejbližší době čeká? V zimním ob-
dobí především 10. února 2018 Velkopavlovic-
ké ostatky, na které vás srdečně zveme. Jako 
již tradičně projde městem průvod masek  
a krojovaných za doprovodu nejen cimbálové 
muziky se zastaveními u místních hospodářů 
a vinařů. Tento ročník Ostatků přinese i další 

premiéru v podobě našeho hosta – folklorní-
ho souboru Old Star Břeclav, který nás dopro-
vodí v průvodu a následně můžete tanečníky  
i muzikanty tohoto souboru vidět i v progra-
mu, který se uskuteční po skončení průvodu  
v sokolovně.
Pokračujeme i v našem archivním bádání  
a zjišťujeme pro vás další zvyky, obyčeje i tan-
ce, které se v našem městě tancovaly. Snad 
je budete moct vidět, a některé taneční hry si  
s námi i zahrát a zatancovat, na již zmíněných 
Velkopavlovických ostatcích.
Ne každý folklorní soubor, natož krúžek má 
to štěstí, že jej doprovází vlastní muzika. My 
to štěstí máme a tak i touto cestou děkujeme 
našim obětavým muzikantům, kterými jsou: 
Honza Melichar, Jara Buchta, Pavel Kovář  
a Michal Janošek.
Všem našim věrným divákům a podporova-
telům děkujeme za dosavadní přízeň a doufá-
me, že se i nadále budeme setkávat při krás-
ných folklorních akcích. Snad i vás těší pocit,  
že se do Velkých Pavlovic vrací tradiční písně  
a tance, které kdysi zajímaly spoustu etnogra-
fů a sběratelů, alespoň v té jevištní formě.

Zuzana Martinková  
a Hanáckoslovácký krúžek

Velkopavlovický Hanáckoslovácký krúžek 
vystoupil v červenci tohoto roku  
na XXX. ročníku festivalu Kraj bez stínu  
v Krumvíři.
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koNcERT ŠTěPÁNA RAkA S HoSTEM MARIÍ HASoňoVoU
byl MIMOřádnýM zážItKeM

ARNoŠT VAŠÍčEk Ve VelKých PaVlOVIcích OPět zabOdOVal

V sobotu 4. listopadu 2017 se v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích, 
pod záštitou Rotary klubů Karlovy Vary a Val-
tice-Břeclav, konal nevšední koncert kytaristy 
pana Prof. Štěpána Raka a jeho hostů, hous-
listky Marie Hasoňové a souboru Chorodia 
Agiu Georgiu. 
Pan Prof. Štěpán Rak potvrdil své kytarové 
mistrovství a povzbudil všechny přítomné 
svým duchovním projevem. Slibovaný ne-
všední zážitek se tak proměnil v duchovní 
požitek.
Jak bylo již zmíněno, jedním z hostů Štěpá-
na Raka byla mimořádně talentovaná mladá 
houslistka Marie Hasoňová z Dolních Duna-
jovic.
Již v roce 2011 se Marie Hasoňová stala do-
slova hvězdou mikulovské ZUŠ, když vyhrá-

la ústřední kolo celostátní soutěže ZUŠ ČR 
a kromě prvního místa získala ještě zvláštní 
cenu předsedy poroty. Jedničkou ve své kate-
gorii se stala ve slovenském Dolném Kubíně 
na 15. ročníku Talents for Europe. A navíc tam 
získala cenu Musica Arvenzis. Na meziná-
rodní houslové soutěži Mistra Josefa Muziky 
O novopacký achát Marie Hasoňová získala 
zlato. 
Nyní podle odborníků vládne bezpečnou 
technikou a intonací, permanentně soustře-
děnou orientací v souhře a její hra přesvědčivě 
dokládá i jasnou koncepci obsahové stránky 
hudebního sdělení. Její projev nese všechny 
známky výrazného sólistického typu.

ing. Jaroslav Benda Ph.d.  
a Věra Procingerová

Více než sedm desítek návštěvníků potěšilo  
ve středu, 29. listopadu, organizátory i zná-
mého spisovatele, scénáristu a řešitele záhad, 
dr. Arnošta Vašíčka.
Zájem veřejnosti těší o to více, že dr. Vašíček 
byl v našem městě letos již potřetí. Jako vždy 
vtipně a poutavě přednášel autor o své nové 
knize Labyrint záhad, mapující největší záha-
dy Čech, Moravy a Slezska. Vyprávěl o téma-
tech, jako jsou Invaze Sovích mužů, Nevidi-
telní zabijáci, Pekelný hrad, Bůžkové Praotce 
Čecha, Podzemní svatyně, Beskydské přízra-
ky a mnoho dalších záhad. Poutavé vyprávě-
ní bylo doplněno promítáním doprovodných 
fotografií a krátkých video-ukázek. Návštěv-
níci besedy se mohli zeptat na jakékoliv téma 
související se záhadami naší republiky i celého 

světa. Zajímal i stále velmi aktuální Voynichův 
rukopis, o kterém dr. Vašíček mluvil, když byl 
ve Velkých Pavlovicích poprvé.
Zájmu o besedu si vážíme také proto, že ji 
Městská knihovna Velké Pavlovice sjednala 
mimo dlouhodobý plán s nadějí, že tak zpří-
jemní všem milovníkům knih dr. Vašíčka 
pozdně listopadové dny. Setkání bylo určeno 
také milovníkům televizních seriálů Planeta 
záhad, Setkání s tajemnem či Strážce duší. 
Čtenáři knihovny si mohou již vypůjčit belet-
ristickou knihu Krev ďábla, která vyšla letos  
v říjnu a u které se možná v příštím roce do-
čkáme i filmové verze České televize.

Mgr. dan Růžičková, knihovnice

Kytarista Štěpán Rak s houslistkou Marií 
Hasoňovou koncertují ve velkopavlovic-
kém kostele.

Arnošt Vašíček má besedy u nás rád, publi-
kum je vždy velmi zvídavé a podnětné.

PRAKTicKÉ RAdY PRO KAždÉHO

ZDRAVÍ MÁME JEN JEDNo aneb sKutečně jsMe tO cO jíMe
Duel otázek a odpovědí majitelky prodejny 
se zdravou výživou U Eruwen paní Evou 
Prokešovou a nutriční specialistkou paní 
Markétou Rozinkovou

Paní PROKeŠOVÁ, jste majitelka obchodu se 
zdravou výživou, máte nějaké stručné doporu-
čení ohledně zdravého jídelníčku, jak začít?
„Stručně vyjádřit to, čemu se někteří věnují 
celý život a hledají souvislosti, bude trochu 
složité. Ale pokusím se shrnout to, čemu vě-
řím já a co mi funguje.

Jedním z hlavních činitelů je kvalita potravin. 
To, co převážně jí většina populace v České 
republice, jsou vysoce průmyslově zpracova-
né potraviny, plné levných konzervantů, do-
chucovadel a barviv. Jsou sice většinou levné,  
ale to je tak asi všechno. Tyto jsou potom spo-
lu s rychlým životním stylem, stresem, nedo-
statkem pohybu, hlavní příčinou civilizačních 
onemocnění.
Myslíte, že cukrovka typu 2 se objeví ze dne 
na den? Nebo vysoký cholesterol? Na takové 
onemocnění si člověk „střádá“ celá léta. Tady 

úprava jídelníčku, jako prevence, vede prim.
 Věřím, že návrat ke kvalitě a jednoduchos-
ti je první vodítko. Jak se běžně deklaruje, 
tak skladba jídelníčku naše zdraví ovlivňuje  
až z 50 %. Je to tedy půlka toho, co pro svoje 
zdravím mohu udělat. Pokud se znovu nau-
číme nezjednodušovat si jídelníček nákupem 
hotových nutričně chudých pokrmů, ale na-
kupovat skutečné potraviny, ze kterých si 
připravíme skutečné jídlo, tak máme o základ 
zdravé stravy postaráno. 
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Paní ROZinKOVÁ, jako nutriční specialist-
ka, jaké máte vy tipy na to, jak začít a co by-
chom měli dělat jinak?
V době neustálého shonu a stresu, zvláště teď 
před Vánoci je opravdu to poslední, na co lidé 
myslí, jejich zdraví. Věčně jsou lidé ve shonu, 
práce, rodina, pak druhá směna doma, nebo 
někdy i druhá práce. A na jídlo a jeho přípravu 
není čas. Kdo jídlo moc neřeší, tak na něj zapo-
míná, pak vezme za vděk nějakou hloupostí, 
kterou zažene vlčí hlad. Například oplatek.  
V dalších příspěvcích se dozvíte, co to s tě-
lem ze zdravotního i fyziologického hlediska 
udělá. Takový obyčejný oplatek je potravina 
chudá na veškeré vitaminy, minerální látky 
a místo toho je v ní až 50 % cukru a zbytek  
je ztužený tuk, který je zdraví škodlivý a tro-
ška mouky.
A tělo, z předchozího hladu vyškolené, si vše 
uloží na horší časy, vy přibíráte, ale přitom 
jste po něm brzy hladoví a Vaše tělo je podvy-
živené, kvůli nedostatku kvalitních bílkovin 
a vlákniny. Takže paradoxně 90 % klientů, 
co mě navštěvují, mají nadváhu z nedostatku 
jídla a zpomaleného spalování. Prostě tělo 
nemůže žít ze vzduchu, šetří energií, Pak se 
nárazově najíte a tělo si vše, co dostane, prostě 
schová!!!
Mnoho lidí má vizi změnit to, myslet více 
na sebe a to, co jí, ale neví kde začít. Mohu  

na to říci, že orientovat se v nabídce potra-
vin, správně si vybrat a kombinovat je celkem 
složité. Proto by se nikdo neměl bát požádat 
o pomoc odborníka – dietologa nebo nutrič-
ního terapeuta, co nenabízí žádné doplňky 
a vykazuje se i odborným vzděláním. Všude 
se šíří mnoho polopravd, mýtů a nesmyslů 
o potravinách, které mě dokážou zvednout 
ze židle a bohužel ti, co se v tom neorientují, 
neví, čemu věřit!!! Také jsme všichni jedineční 
a ne na každého platí univerzální rady a každý 
má také jiné zdravotní obtíže, které vyžadují 
INDIVIDUÁLNÍ úpravu stravy. A také zdů-
razňuji, že pokud nemáte žádné zdravotní in-
dispozice (například Crohnovu chorobu nebo 
vyoperovaný žaludek), nebo nejste vrcholo-
vý sportovec, a jíte pestře, tak NEPOTŘE-
BUJETE ŽÁDNÉ DOPLŇKY STRAVY!!!  
Na začátek ale stačí – vyřadit slazení a při 
pečení cukr nahradit jinými přírodními sladi-
dly, medem, čekankovým sirupem, nebo jen 
rozmačkaným banánem (pokud nejste dia-
betici!), omezit výrobky z bílé mouky, denně 
sníst 400 g zeleniny a 200 g ovoce, nekupovat 
konzervy a polotovary a zajímat se o kvalitu 
produktů, které kupujete. Je zřejmé, že pokud 
koupíte v obchodě nějakou balenou buchtu 
či koláč, který má ve výčtu složek i 10 složek, 
co je tam očividně navíc (emulgátory, zvý-
razňovače chuti, barviva aromata,…), tak asi 
nepůjde o kvalitní produkt. Samozřejmě ne 

všechny přídatné látky jsou škodlivé, některé 
jsou naopak nezbytné. Záleží na množství.  
O tom někdy příště.
Prostě, chce to naučit číst složení i nutriční 
údaje. Pak třeba zjistíte, že potravina, kterou 
kupujete, a připadá Vám zdravá, obsahuje tře-
ba 40 g cukru na 100 g výrobku, což je 40 % 
zbytečného cukru, co tělo nepotřebuje. Speci-
alizuji se poslední dobou i na výrobky pro děti 
a pořádala jsem několik přednášek o zdravých 
svačinkách pro děti v porovnání s nezdravými 
běžně dostupnými výrobky pro děti. Mamin-
ky se nestačily divit a byly opravdu nemile 
překvapené, že cena vycházela dvojnásobně 
vyšší při poloviční porci za nezdravý výro-
bek. Prostě obchodní tah výrobců… Zkuste 
si jen z legrace zvážit na domácí váze, kolik 
cukru je v balení ochucené limonády nebo ná-
poje pro děti, když má průměrně 10 g cukru  
na 100 ml. Kolik je to v litru nápoje? A to vše je 
zbytečný čistý cukr!!! Ten, co Vaše tělo vůbec 
nepotřebuje a co tělu není nijak prospěšný.  
A toto je jen špička ledovce. To, co do svého 
těla přijmete, Vás ovlivní, a ošidit to tím, že si 
pak vezmete nějaký doplněk, je jako vytlou-
kat klín klínem. Časem Vás to dostihne. Tím 
nechci říct, že bílý cukr by měl být vymazán 
z povrchu zemského, ale lidé jej konzumují  
ve všem více, než je zdravé. Vždyť 2 l balení 
Coca-coly obsahuje 200 g cukru, a to je dopo-



VelkopaVloVický zpraVodaj

15

6

2017

ručená denní dávka celkových cukrů (i těch 
složitých škrobů a vlákniny z příloh, pečiva  
a ovoce) pro průměrnou ženu na celý den!!!
Pokud mi klienti důvěřují a dodržují pocti-
vě má doporučení, tak hubnou pouze tuk,  
a to postupně a pozvolna, během 4 až 6 mě-
síců se jim upraví krevní tlak do takové míry,  
že nemusí brát léky a do 6 měsíců se jim upraví 
hladina cholesterolu do normálních hodnot, 
takže také nemusí brát léky. A to je pro mě 
největší zadostiučinění. Léky totiž potlaču-
jí jen důsledek nezdravého životního stylu,  
ale příčinu neřeší. Navíc léčiva mají vždy něja-
ké vedlejší účinky. Hodně klientů si také chvá-
lí, že se jim po změně stravování zlepšila pleť, 
vlasy, nehty, že se jim upravilo trávení, chodí 
pravidelně na toaletu a netrápí je bolesti ža-
ludku a břicha po každém jídle. Jak říká jedna 
MUDr. Z nejmenovaného pořadu:“ Jste to, co 
jíte!“ Neboli, kvalita jídla a jeho vyváženost se 
projeví i na venek. A ničím to neošidíte!!!

Paní PROKeŠOVÁ, jaké potraviny jsou dle 
Vás ty skutečné?
Určitě kvalitní celozrnné mouky, obiloviny, 
luštěniny, semínka, ovoce, zeleninu, kvalitní 
tuky, jako oleje lisované za studena, ořechy, 
kvalitní výrobky od malých farmářů, ryby  
z volného lovu a další. 
Čím méně procesy daná potraviny projde, 
tím obsahuje více živin. Určitě mezi zdravé 
potraviny nepatří polotovary, jídla plná éček, 
plnidel, konzervantů a jiné chemie. Mnoho 
výrobců dnes nabízí levné potraviny na úkor 
kvality, nebo jsou potraviny zbytečně dosla-
zované. Výčet těchto potraviny by byl oprav-
du dlouhý. Naštěstí je poptávka po kvalitních 
potravinách čím dál větší, jelikož lidé začínají 
chápat provázanost jídla se zdravím. Dokonce 
v zemích třetího světa, kam se dostaly prodej-
ci tzv. junk food*, dnes stoupá výskyt civili-
začních chorob. Obecně se dnes vyplatí sledo-
vat etikety, zkrátka se trochu zorientovat, co 
vlastně dávám do nákupního košíku, jaké to 
má složení. 
Naštěstí je na trhu už i velký výběr kvalitních 
potravin, a to jaké jídlo budu jíst nebo kupovat 
své rodině se stává otázkou volby. Pokud se 
lidé naučí vybírat vědomě, nejen slepě házet 
do košíku dle momentální akce, je to dobře 
nejen pro zdraví, ale takové rozhodnutí má 
dalekosáhlejší dopad. Jde o to, že si mohu zvo-
lit, koho svým nákupem podpořím. Jestli nad-
národní potravinové koncerny či poctivé malé 
zemědělce či výrobce. Já osobně upřednost-
ňují naše, české či slovenské výrobce. Proto 
také většina potravin, které v obchůdku nabí-
zíme pochází Česka nebo zde bylo vyrobeno. 
No a co se týče samotné přípravy jídla, je dnes 
mnoho způsobů, kde se inspirovat. Já osobně 
přidávám na internetových stránkách a face-
bookové skupince našeho obchodu pravidelně 
recepty, které máme doma vyzkoušené. 

Paní PROKeŠOVÁ, myslíte, že nakupovat 
skutečné potraviny opravdu stačí?
Samozřejmě je třeba také sledovat skladbu 

jídla, aby obsahovalo všechny makro i mikro 
živiny. Ale to by bylo na další článek, který jis-
tě připravíme. Dnes bych chtěla zmínit nadby-
tek cukrů v běžné stravě…
Osobně jsem například bez bílého cukru a 
výrobků z bílé mouky cca 7 let. Neříkám, že 
si nic sladkého nikdy nedám. Ale pokud už 
mlsám, tak si velmi, velmi vybírám. Nejraději 
mám stejně ovoce, ať už čerstvé či sušené, růz-
né nepečené kuličky z oříšků a sušeného ovo-
ce. V poslední době jsem si velmi oblíbila též 
oříšková másla, ty bez přidaných dochucova-
del. To je opravdová delikatesa. Dnes existuje 
spoustu zdravějších sladkostí. V obchůdku 
jich máme také dost. 
Nicméně je třeba dbát na to, že i když vymě-
ním třeba bílý cukr za med, nebo za nějaký 
rostlinný sirup, stále je to sladidlo, jen má 
více živin. Takže moje rada zní obecně cuk-
ry omezit. Toto začíná už od dětí, proč jim 
dávat zbytečně sladkosti, učit je na sladké 
pití apod. Jejich těla to opravdu nepotřebují.  
Pro naše děti je třeba vrcholem blaha rozmi-
xované avokádo s banánem, namočenými dat-
lemi a nepraženým kakaem. Nebo sušené pla-
cičky z rozmixovaných zralých banánů a chia 
semínek. Ty velmi chutnají i našim hostům. 
Stejné je to se sacharidy obsaženými v bílém 
pečivu, sušenkách, tyčinkách, čokoládkách. 
U pečiva se zaměřuji na celozrnné výrobky, 
ideálně kváskové pečivo. Obecně u obilo-
vin dávám přednost celozrnným variantám. 
Doma hojně jíme pohanku, jáhly, celozrnnou 
rýži, bulgur apod.

Paní ROZinKOVÁ, jak by se tedy měl jídelní-
ček správně sestavit, aby nám nic nechybělo?
Základ by mělo tvořit až 60 % složitých sacha-
ridů = celozrnné pečivo, natural nebo basmati 
rýže, brambory, celozrnné vločky, batáty, jáh-
ly, pohanka. 25 % by měly tvořit kvalitní libové 
rostlinné i živočišné bílkoviny - libové maso, 
tučné i méně tučné mořské ryby, mléko a ky-
sané mléčné výrobky, které jsou neochucené, 
ořechy, semínka a luštěniny. Denně by měla 
být ve 4 porcích zařazena zelenina, ideální je 
střídat tepelně upravenou i čerstvou, 1–2 malé 
porce sezónního ovoce, a denně 2 porce vol-
ných tuků ve formě kvalitních olejů. O všem, 
co je a není vhodné a co jsou jen nepodložené 
mýty, co se o potravinách tradují, se dozvíte  
v dalších příspěvcích.

Paní PROKeŠOVÁ, jak jste se dostala  
ke zdravé stravě?
To je též dlouhý příběh. Ale kdybych to měla 
shrnout. Od malička jsem jedla, no jak to říct, 
jinak…
Ale vlastní cestu jsem si hledala dlouho. Jed-
nu z hlavních změn u mě zapříčinilo narození 
dcery a potažmo starost o to co jí budu vařit. 
Kupovat příkrmy jsem nechtěla, právě kvů-
li kvalitě. Tak jsem začala pátrat a zároveň  
s tím zkoušet na sobě i rodině nové chutě, nové 
potraviny. Vlastně to byla pro mě velká změ-
na, do té doby jsem jídlo nerada připravovala.  

Ale to, že jsem začala vařit zdravěji mi najed-
nou dávalo smysl a chuť do dalšího zkoumání. 
Nakonec mě toto téma úplně pohltilo. Vy-
zkoušela jsem různé druhy stravování, očist, 
detoxikaci. Díky tomu jsem lépe poznala 
svoje tělo a nyní mohu říci, že víc cítím, co je  
pro mé tělo prospěšné. Našla jsem si zkrátka 
svůj výživový směr. No a k zdravějšímu jídel-
níčku se potom přidaly další témata jako cvi-
čení, používání ekologické drogerie i kosme-
tiky atd. Zkrátka vše, co ovlivňuje tzv. zdravý 
životní styl.
Vím, ale že pokud už má člověk zdravotní pro-
blémy, či trpí obezitou, je velmi těžké nastolit 
si změnu jídelníčku svépomocí. V těchto pří-
padech je ideální využít služeb výživového te-
rapeuta a nechat si sestavit jídelníček na míru. 
I u nás ve Velkých Pavlovicích máme skvělou 
výživovou poradkyni, paní Mgr. Ing. Markétu 
Rozinkovou, kterou mohu jenom doporučit.
Ještě bych chtěla zmínit jednu pro mě velmi 
zásadní zkušenost. Pokud už se člověk roz-
hodne pro změnu v jídelníčku, ať už ze zdra-
votních nebo etických důvodů, či protože ho 
to zajímá, měl by to vše dělat s radostí a hra-
vostí. Hledat si v tom to dobré a ne se streso-
vat. Jestli totiž budete jíst super zdravé jídlo,  
ale ve stresu z toho, že nic jiného nemůže-
te, věřím, že to tělu stejně moc neprospěje… 
Důležité je se ukotvit v tom co dělám, a to se 
týče i jídla. Pro mě je příprava jídla i samot-
né vychutnávání si hotových pokrmů radost. 
Vlastně takový malý každodenní rituál. Když 
vařím, zapálím si svíčky, zapnu příjemnou 
muziku. Nebo vařím s dětmi a užíváme si spo-
lečné chvíle… A to máte vidět, jak jim to všem 
potom chutná. 
Ještě bych chtěla zmínit, že pravidelně pořá-
dám tzv. sedánky na téma zdravého stravo-
vání. Připravím několik pokrmů k ochutnání  
a k tomu si s účastníky povídáme o tom, jak za-
řadit více zdravějších potraviny do jídelníčku. 
Ke všem ochutnávkám potom zasílám recep-
ty. Také vám velmi ráda poradím s výběrem 
přímo u nás v obchůdku.
Co se týče skladby jídla, je mi v doporuče-
ních velmi blízká nutriční specialistka, paní  
Mgr. Margit Slimáková. Zde přikládám její 
zdravý talíř. Je to jednoduchá pomůcka. Mů-
žete se inspirovat.
*Junk food je výraz pro nutričně chudé po-
traviny typu hranolky, hamburgery, ale také 
třeba pizza či jiná jídla, například z rychlého 
občerstvení.

Paní ROZinKOVÁ, co Vás vedlo k práci jako 
nezávislá nutriční specialistka? Jak Vaše služ-
by fungují?
Ke zdravé výživě jsem se dostala při studiu  
na Mendelově univerzitě, kde jsem vystudo-
vala obor Technologie potravin, na nějž nava-
zoval obor Ekotrofologie – neboli specialista  
na výživu, kde jsme se hojně zabývali, jak nás 
výživa ovlivňuje na buněčné úrovni a jak se 
pomocí zdravé a vyvážené stravy dají elimi-
novat rizika vzniku onemocnění souvisejících 
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s metabolickým syndromem – vysoký krevní 
tlak, záněty v cévní stěně, ischemické cho-
roby, vysoká hladina cholesterolu, ale i další 
onemocnění, jako třeba polycystitida vaječ-
níků, ADHD, zánět žaludku, alergie a intole-
rance na potraviny. Na další univerzitě – Ve-
terinární a farmaceutické – jsem vystudovala 
obor Bezpečnost a kvalita potravin.
V této kombinaci studijních oborů se snou-
bí to, že znám proces výroby všech výrobků, 
vím, jak mají správně vypadat a co mají kva-
litativně splňovat, a jak nás jejich konzumace 
obohatí, nebo naopak poškodí. Sama jsem se 
tak během studia začala zajímat o to, jak jím 
a jak to správně zkombinovat a aby mě i mé 
rodině nic nechybělo a přitom jsme jedli re-
lativně normální jídla, co se dají běžně sehnat 
a jsou i cenově dostupná a přitom kvalitní.  
A to se snažím uplatnit při pomoci mým kli-
entům, jak a kde nakoupit, aby měli vše, co 
tělo potřebuje, aby správně potraviny sklado-
vali a aby to bylo i cenově přijatelné. Je jasné,  
že za kvalitu si musí člověk trochu připlatit, 
ale přece nechcete očekávat, že třeba kvalitní 
šunka bude stát 100 Kč za kg, když i vepřové 
maso stojí průměrně 120 Kč a kde jsou nákla-
dy na výrobu a dopravu? Přemýšlejte. Ano, 
jíst zdravě znamená investovat do kvalitního 
jídla, ale když chci kvalitní uzeninu, tak chci 
maso, minimum soli (ideálně do 2 %) a mini-
mum jen nezbytně nutných přídatných látek. 
No a vzhledem k tomu, že znám svou adekvát-
ní porci, tak ještě ušetřím. Ale konkrétněji 
opět v dalších příspěvcích.
Základem mých služeb je diagnostika slože-
ní těla na přístroji InBody, který patří mezi 
nejlepší a nepřesnější přístroje na trhu. Po-

mocí tohoto přístroje zjistím spoustu infor-
mací, kromě váhy například množství tuku, 
svalstva, vody, minerálních látek kostního  
i nekostního původu, rychlost metabolismu, 
složení jednotlivých končetin, rozdíly složení 
v jednotlivých končetinách (zjistím jedno-
stranné zatěžování těla, které vede k bolestem 
hlavy a zad), dále množství škodlivého útrob-
ního tuku v cm2 a mnoho dalších informací, 
pomocí nichž mohu zjistit, co se s Vaším tě-
lem v nepořádku a co tělu chybí. Od výsled-
ku se tak odvíjí další spolupráce. Netvořím 
jídelníčky, ale stravovací plány na neomeze-
nou dobu, kde zohledním výsledky z měření  
na InBody, věk, pracovní a sportovní vytíže-
nost, zdravotní obtíže i denní režim. Prostě 
dostanete 40 stran plných informací přímo 
Vám na míru! Pomohu od alergií po problé-
my se žlučníkem, mezi mé klienty patří malé 
děti i senioři, profesionální sportovci i lidé, 
co nikdy nesportovali a teprve k němu hle-
dají k němu cestu. Je jedno, jestli Vám je  
5 let nebo 75 let, jsem tu pro všechny! Můžete 
mi volat, ptát se, budu Vám v období změny 
oporou. Všichni přece mají právo být zdraví  
a spokojení!
Jsem proto moc ráda, že u nás máme obchod 
se zdravou výživou U Eruwen, protože Evě 
jako obchodníkovi nejde o to, jen prodat,  
ale chce opravdu lidem pomoci začít správ-
ně a jinak, pořádá často i ochutnávky a při-
dává na své stránky mnoho zajímavých tipů  
na recepty, které má odzkoušené, takže máte 
jistotu, že pokusy o zdravé pomazánky nebo 
cukroví nepoletí do koše. Jak říkám, začně-
te a nikdy na to nebudete sami, ale se mnou  
i s Evou.

O TALÍŘi 
Zdravý talíř je jednoduchá a funkční pomůc-
ka zdravé výživy, která vychází z amerického 
My Plate, dle doporučení Harvardu a PCRM. 
Složení talíře odpovídá moderním vědeckým 
poznatkům, ukazuje nejlepší cestu k udržení 
zdravého těla i hmotnosti, tvoří základ zdra-
votní prevence a podpory účinné léčby. Talíř 
můžete používat bez omezení pro vlastní po-
třebu i za účelem osvěty či výuky na školách.
Dodržováním uvedených doporučení budete 
zdravě jíst i bez počítání kalorií, drastických 
diet a hladovění. Konzumace kvalitních po-
travin a jídel z nich připravovaných v poměru, 
který odpovídá zdravému talíři, vám zajistí 
solidní základ zdravé výživy. Přirozené potra-
viny neobsahují žádná umělá aditiva ani kon-
zervanty a poskytnou vašemu tělu všechny 
důležité živiny. 
Zdroj: www.margit.cz

eva Prokešová & Markéta Rozinková

EkocENTRUM TRkMANkA  
nabízí KrOužKy a tVOřIVÉ dílny na 2. POlOletí

Neváhejte, využijte naší rozmanité nabídky 
a zúčastněte se!
Naučíte se spoustě nových dovedností, pobu-
dete s příjemnými lidmi, kamarády a strávíte 
smysluplně svůj volný čas…
Období únor až květen 2018

Keramika pro děti s rodiči 
1× 14 dní v pondělí od 16.00 – 17.00 hod.  
Cena 200 Kč
Cena zahrnuje min. 8 setkání,  
začátek 11. 2. 2018
Přírodovědně, hravý - tvořivý 
pro děti od 4 – 6 let 

1× 14 dní v pondělí od 16.00 – 17.00 hod. 
Cena 200 Kč
Cena zahrnuje min. 8 setkání,  
začátek 12. 2. 2018
Kulinářsko - tvořivý 
pro děti od 8 – 13 let

1× 14 dní v úterý od 14.30 - 16.00 hod.  
Cena 350 Kč
Cena zahrnuje min. 8 setkání,  
začátek 6. 2. 2018
Keramický kroužek
pro děti od 7 – 15 let

Čtvrtek od 15.30 – 16.00 hod. Cena 300 Kč,
začátek 2. 2. 2018
Keramický kroužek 
pro dospělé (dle zájmu)

Čtvrtek 16.30 – 18.30 hod. Cena 800 Kč
Cena zahrnuje 10 setkání, začátek 2. 2. 2018
Tvořivé dílny 
pro seniory a držitelé ZTP

První středa v měsíci od 15.00 – 17.00 hod.
začátek 7. 2. 2018, ZDARMA
Tvořivé a řemeslné dílny pro (pra)rodiče s 
dětmi
první pátek v měsíci od 15.30 hod.  
Cena za setkání 50 Kč
Více informací a přihlášky naleznete  
na * www.ekocentrum-trkmanka.com
Telefon: 519 325 313

Pavlína Zálešáková,  
ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
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Z fARnOSTi

V pátek 3. listopadu 2017 do kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie zavítala vzácná návštěva  
z nebe. Tradiční dětská mše svatá byla zaháje-
na průvodem svatých a světic. Děti se nastro-
jily do kostýmů dle svých křestních patronů. 

Otec Marek při kázání představoval jednotli-
vé postavy a přítomní podle atributů typova-
li, kterého svatého děti představují. Na závěr 
mše svaté pak bylo odtajnění. Prozradilo se, 
koho jsou patroni, ochránci a přímluvci, jak 
bývají znázorňováni.

Sešli se tak: biblické postavy David, Anna, 
Alžběta a Marie Magdalena a Jan Křtitel, 
apoštolové Jakub, Šimon, Matěj a Pavel, sva-
tí Martin, Florián, Mikuláš, Hubert, Vojtěch, 
Jan Nepomucký, a svatá Cecílie, zakladatelé 
řeholních řádů Benedikt, Dominik a Fran-
tišek a úplně poprvé se osobně setkaly dvě 
přítelkyně dopisovatelky svatá Klára a svatá 
Anežka Česká.
V čele s panem farářem se pak všichni svatí 
odebrali na hřbitov, kde se pomodlili za věrné 
zemřelé. Celý večer se zakončil na faře, kde se 
grilovalo, byla stezka odvahy.
Oslava svátku všech svatých byla velmi vyda-
řená. Děti se dozvěděly něco o svých patro-
nech a i babičky mohly osvěžit své znalosti.

Stanislava Bílková

NEbE na zeMI

Velkopavlovický kostel poctila vzácná náv- 
štěva, postavy z příběhů a stránek bible.

Pátek 13. října 2017 byl pro všechny zase 
jasným začátkem dlouho očekávané „Víken-
dovky“. Na faru v Těšanech se začali sjíždět 
vedoucí a pak také děti, kterých bylo letos osm-
náct. Ani menší počet dětí nás však neodradil  
od plánování víkendu.
Tématem této Víkendovky byly Velikonoce  
a jejich průběh. Ač je to možná spíše jarní  
téma, při tak krásném počasí nám ani nepřišlo, 
že je podzim.
Pátek jsme započali rozdělením dětí do tří sku-
pin, poučením o bezpečnosti a jako novinku 
jsme s dětmi sestavili pravidla, podle kterých 
jsme se pak celý víkend řídili. Následovala mše, 
kterou sloužil otec Marek Slatinský. Po mši 

jsme pro děti nachystali velkopáteční poslední 
večeři. Skládala se z nekvašeného chleba, zele-
niny, vajec, masa, osolené vody a upravených 
povidel. Děti dostaly přesný postup, jak tuto 
večeři jíst. Tato večeře byla spíše symbolická,  
a tak jsme děti nakrmili ještě buchtami a chle-
by. Večer pokračoval hraním her, a nakonec 
modlitbou a večerníčkem.
Sobotní ráno začínalo časně v sedm hodin, 
kdy se děti proběhly a rozhýbaly na rozcvičce.  
Po ní se nasnídaly a vyčistily zoubky. Vedoucí 
si pro děti nachystali soutěže na téma prvních 
sedm zastavení křížové cesty. Každé zastave-
ní mělo své stanoviště a úspěch a výsledek byl 
pak náležitě odměněn body. Letos děti sbíraly 
kousky „puzzle“ otevřeného Ježíšova hrobu. 
Ještě před obědem jsme stihli s dětmi tvoři- 
vou činnost, při které si ozdobily keramické 
květináčky.
K obědu jsme si pochutnali na výborné zeleni-
nové polévce a vynikajícím guláši. Po obědě byl 
třeba polední klid, který vedoucí využili k od-
počinku. Děti však nezahálely a spěchaly hrát 
jejich oblíbený fotbal.
Odpoledne jsme se pak všichni vydali na výlet 
k rybníku, kde jsme si s dětmi zahráli několik 
her. Mezitím se nám ztratili vedoucí, kteří se 
vydali rozestavět na cestu zpět k faře. Tito ve-

VelIKOnOční POdzIMní "VÍkENDoVkA" :-)

Díky našim dětem se proměnil kostelík  
v rozzářenou archu štěstí, radosti a lásky.

Každá „Víkendovka“, nejen ta letošní pod-
zimní – velikonoční, je plná smíchu, radosti 
a pohybu na čerstvém vzduchu.

PraVÉ VÁNocE...

Pravé české Vánoce štětcem Josefa Lady.

Mnoho legrace vyvolává starý prezidentský 
projev z roku 1952, z něhož jsme se dověděli, 
že „Ježíšek vyrostl, zestárnul, narostly mu 
vousy a stává se z něho Děda Mráz“, ale pozo-
rujeme, že jde pouze o jeden z mnoha pokusů 
o zkreslení Vánoc. Různé snahy vysvětlit Vá-
noce jinak anebo vnutit, že svátky znamenají 
pro každého něco jiného, se objevují znovu  
a znovu. 
Naštěstí v nás přetrvává čistá radost z naro-
zení dítěte Ježíše. A čím více dokážeme svou 
radost zaměřit na oslavu Kristova narození, 
tím jsou Vánoce nejen pravdivější, ale také 
krásnější.
Po dlouhou dobu bývaly Vánoce hybnou silou 
celého roku (až do roku 1582 začínal nový rok 
právě Vánocemi). Člověka provázela radost, 
že Bůh poslal mezi lidi svého Syna. 
Ať vás tato radost provází nejen o Vánocích!

Kněz Marek Slatinský
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V sobotu 11. listopadu 2017 se ve Velkých 
Pavlovicích konaly tradiční Svatomartinské 
otevřené sklepy. Protože to letos vyšlo přesně  
na svátek svatého Martina, rozhodli jsme se, 
že tentokrát obohatíme program. 
Svatého Martina ztvárnil místopředseda spol-
ku Petr Mikulica, který se na tuto roli velmi 
dobře připravil. Místního pana faráře pozval 
na oběd, aby mu řekl vše o tomto svátku,  
sv. Martinovi a zvycích. Dále mu půjčil plášť, 
Lucie Prokešová mu koupila husu a další pro-
gram mohl začít.
Po úvodním slově následovala přehlídka trak-
torů místních vinařů. Traktory měly zapřaže-
no veškeré nářadí na obdělávání vinohradů 
postupně, jak je ve vinohradech využíváno po-
dle ročního období. Průvod končil traktorem 
ze ŠSV se zapřaženým kombajnem na hrozny.
Dne 11. 11. v 11 hodin a 11 minut jsme si 
všichni slavnostně přiťukli mladým jiskrným 
svatomartinským vínem. Vinaři jej rozléva-
li ze svých koštýřů a pak následovala scénka  
o sv. Martinovi v netradičním komickém pro-
vedení herců z Vysočiny. Na závěr nechyběl  
ani bílý kůň, vedl ho Štěpán Melichar. Tím byl 
program ukončen a lidé se rozešli po otevře-
ných sklepech.
Městu Velké Pavlovice tímto děkujeme za po-
stavení pódia a poskytnutí zázemí a oběma 
fotografům, panu Oldřichu Otáhalovi a panu 
Davidu Beihofnerovi za zvěčnění. Bohaté foto-
galerie naleznete na www.velke-pavlovice.cz. 

Lubomír Zborovský,  
předseda spolku Víno z Velkých Pavlovic

o SVATéM MARTINU jsMe sI PřIPIlI sVatOMartInsKýM

Úderem jedenácté hodiny, jedenácté 
minuty, jedenáctého jedenáctý přijel  
na velkopavlovické náměstí svatý  
Martin na bílém koni, vítaly jej davy  
milovníků vína.

Řidička traktoru - takovou raritu krom 
našeho města jinde jen tak neuvidíte.  
Slečna Lenka Buchtová je prostě živoucí 
reklamou moderního prosperujícího 
vinařství!

Co by to bylo za svatého Martina  
bez pořádně vykrmené husičky!

Podzimní otevřené sklepy táhnou, sklenič-
ky neúnavně cinkaly až do hluboké noci…

Z VinnÉHO SKLÍPKU

doucí měli totiž nachystané stanoviště ještě  
na zbylých 7 zastavení křížové cesty. Všechny 
tři skupiny úspěšně prošly všechny úkoly a od-
měnou jim večer byl špekáček u táboráku.

Jestli byl toto konec programu? Kdepak! Po tá-
boráku se děti s vedoucími vydaly na křížovou 
cestu. Ovšem ne ledajakou. Šel s nimi Ježíš, 
který na faře dostal na záda těžký dřevěný kříž. 
Křížová cesta byla tedy pro děti nachystaná vel-
mi realisticky, a hlavně s hlubokým úmyslem.
Po této cestě se děti vrátily na faru, kde je če-
kalo vyhodnocení celého víkendu. Jestli se 
ptáte, která skupina byla ta nejlepší, odpověď 
je jen jedna. Všechny. Vyhodnocení dopadlo 
jednoznačně, dvě první a jedno druhé místo, 
nicméně s rozdílem dvou bodů. Skupiny si tedy 
poskládaly puzzle a vznikl jim kompletní obraz 
otevřeného Ježíšova hrobu.
Jako odměnu jsme dětem nachystali stůl, který 
byl plný sladkostí, chipsů, sušenek a nechybělo 
ani fondue s ovocem. Pak děti dostaly do sku-
pin lampion štěstí, na který si napsaly prosby 
nebo díky. Jako poslední část programu jsme 
pustili lampiony k nebi.

Nedělní ráno se už neslo ve znamení úkli-
du a mše svaté. Pro děti si pak přijeli rodiče  
pro děti a byl opravdu konec.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří 
se jakkoliv podíleli na přípravě víkendu. Dě-
kujeme maminkám za příspěvky do kuchyně  
ve formě buchet či pomazánek. Bylo jich oprav-
du požehnaně! :-) Velký dík patří taky man-
želům Mikulicovým, kteří nám uvařili guláš, 
který si pochvaloval opravdu každý. Všichni 
vedoucí zaslouží též obrovský dík, protože při-
pravit takový program dá opravdu hodně práce 
a času.
děkuji všem a již nyní se těším na příští ročník!

Štěpána Veverková,  
vedoucí "Víkendovky"

Co dáme poslední „Víkendovce“?  
Jednoznačně „palec nahoru“!
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V úterý 31. října 2017 proběhlo ve Valticích 
druhé kolo hodnocení vín, která usilovala  
o možnost používat známku Svatomartinské 
2017. Celkem do obou kol hodnocení vinař-
ské firmy přihlásily 431 vzorků mladých vín, 
z nichž uspělo 379. Celková úspěšnost hodno-
cených vín byla letos nadprůměrná, když mož-
nost užívat známku Svatomartinské získalo 
88% hodnocených vín.
Známku Svatomartinské tentokrát zís-
kalo 23 vín z Velkých Pavlovic. Ochutnat 
mladá vína ročníku 2017 a mezi nimi i vína  
s ochranou známkou „Svatomartinské“ bylo 
možné ve Velkých Pavlovicích přesně na den 
na svátek svatého Martina, tedy 11. listopadu, 
v rámci oblíbené akce určené pro milovníky 
vína – Svatomartinské otevřené sklepy. 
Seznam vín velkopavlovických vinařů, která 
získala známku „Svatomartinské“
Helena Bednaříková – Müller Thurgau – mo-
ravské zemské víno 2017 
Helena Bednaříková – Svatovavřinecké – mo-
ravské zemské víno 2017 

Každoročně od začátku června do konce září 
vybírá veřejnost nejpopulárnější TOP vinařský 
cíl. “Letos jsme zaznamenali 24.002 hlasů, což 
je nejvíc v historii soutěže. Bereme to jako dů-
kaz toho, že vinařská turistika v České republi-
ce zažívá zlaté období,” uvedl ředitel pořádají-
cího Vinařského Institutu Petr Psotka.
Vítězem prestižní soutěže o nejpopulárnější 
TOP vinařský cíl se pro rok 2017 stal Salon vín 
České republiky. Letošním stříbrným cílem 
je Valtické podzemí provozované Vinařstvím 
Lednice Annovino, bronzovým pak Šlechti-
telská stanice vinařská Velké Pavlovice. Cenu 
Národního vinařského centra obdržela Villa 
Daniela – venkovské sídlo milovníků vína.
Slavnostní vyhlášení výsledků pátého ročníku 
soutěže se konalo ve čtvrtek 12. října v prosto-

Kdo jste? Jsme MAS Hustopečsko, z. s. (MAS – 
místní akční skupina)
Kde Vás najdeme? Na adrese Nádražní 1/1, 

Rodinné vinařství Suský – Svatovavřinecké  
–moravské zemské víno 2017
Pavlovín, spol. s r.o. – Müller Thurgau – mo-
ravské zemské víno 2017 
Pavlovín, spol. s r.o. – Zweigeltrebe – morav-
ské zemské víno 2017 
Pavlovín, spol. s r.o. – Svatovavřinecké – mo-
ravské zemské víno 2017
ŠSV Velké Pavlovice, a.s. – Müller Thurgau  
– moravské zemské víno 2017 
ŠSV Velké Pavlovice, a.s. – Zweigeltrebe rosé 
– moravské zemské víno 2017 
ŠSV Velké Pavlovice, a.s. – Modrý Portugal  
–  moravské zemské víno 2017
Vinařství Halm s.r.o. – Muškát moravský  
– moravské zemské víno 2017
Vinařství Halm s.r.o. – Svatovavřinecké – mo-
ravské zemské víno 2017
Vinařství V & M Zborovský, v.o.s. – Veltlínské 
červené rané – moravské zemské víno 2017 
Vinařství V & M Zborovský, v.o.s. – Müller 
Thurgau – moravské zemské víno 2017 

rách lednického zámku.
TOP vinařský cíl je on-line bedekr zajímavých 
míst, která svým návštěvníkům nabízejí snou-
bení vína a zážitku. Mohou to být vinařství, 
sklepní uličky, vinotéky, vinařské penziony 
nebo třeba restaurace, kde profesionálně pra-
cují s vínem. Průvodce v současnosti zahrnu-
je rovných 208 cílů rozesetých po celé České 
republice od Beskyd po Šumavu. Bedekr píše 
tým odborných garantů, jehož členy jsou no-
vináři, sommelieři či odborník na vinařskou 
architekturu, a to vždy na základě osobní zku-
šenosti s daným místem.
Pro více informací navštivte on-line bedekr  
na www.topvinarskycil.cz

Zdroj: Vinařský institut s.r.o.

691 06 Velké Pavlovice, kancelář máme na ulici 
Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice (areál firmy 
Hantály a.s.). 
Máte kontakt? Ano, email: info.mashusto-
pecsko@gmail.com, tel.: 774 113 357 nebo  
774 364 013.
co děláte? Přerozdělujeme dotace nejen z ev-
ropských fondů. „Jsme taková malá dotační 
agentura“.
Pro koho? Pro subjekty níže uvedené:

Vinařství V & M Zborovský, v.o.s. – Muškát 
moravský – moravské zemské víno 2017 
Vinařství V & M Zborovský, v.o.s. – Svato-
vavřinecké rosé – moravské zemské víno 2017 
Vinařství V & M Zborovský, v.o.s. – Zweigel-
trebe – moravské zemské víno 2017 
Vinařství V & M Zborovský, v.o.s. – Modrý 
Portugal – moravské zemské víno 2017
Vinium a.s. – Müller Thurgau – moravské 
zemské víno 2017 
Vinium a.s. – Svatovavřinecké – moravské 
zemské víno 2017 
Vinium a.s. – Zweigeltrebe – moravské zem-
ské víno 2017 
Vinium a.s. – Zweigeltrebe – moravské zem-
ské víno 2017
Vinium a.s. – Modrý Portugal – moravské 
zemské víno 2017 
Vinium a.s. – Svatovavřinecké – moravské 
zemské víno 2017

Zdroj: národní vinařské centrum, o.p.s.

Obce (příp. dobrovolné svazky obcí)
rekonstrukce a budování polních cest, vč. sou-
visejících objektů a technického vybavení, 
společná zařízení v souladu se schválenými ná-
vrhy pozemkových úprav (např. zpřístupnění 
zemědělských a lesních pozemků, protierozní, 
protipovodňová opatření pro ochranu půdního 
fondu, vodohospodářská opatření atd.),
3. vznik, rozvoje a společná propagace krátké-
ho dodavatelského řetězce nebo místního trhu 

SVAToMARTINSkÁ VÍNA rOčníKu 2017

šlechtItelsKá stanIce VInařsKá VelKÉ PaVlOVIce
JE bRoNZoVýM ToP VINAřSkýM cÍLEM 2017

MIkRoREGIoN HUSToPEčSko se PředstaVuje…

Slavnostní předání ocenění bronzový TOP 
vinařský cíl 2017 panu Ing. Václavu Tomko-
vi, řediteli ŠSV, a.s. Velké Pavlovice.
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(pozn.: projekt musí být realizován v uskupe-
ní se zemědělským podnikatelem/podnikem 
nebo výrobcem potravin), 
4. programy a činnosti pro osoby ohrože-
né sociálním vyloučením nad rámec zákona  
č. 108/2006 Sb. (např. dluhové poradenství, 
řešení konfliktů v pracovněprávních vztazích, 
aktivity na podporu neformální a sdílené péče),
5. příměstské tábory v době školních prázdnin, 
6. zařízení péče o děti nad rámec školních dru-
žin a klubů, 
7. vznik a provoz dětských skupin,
8. přestupní terminály a parkoviště (P+R, 
K+R), zázemí pro veřejnou hromadnou dopra-
vu, systémy B+R a parkovací místa/stojany  
pro kola (vše v přímé návaznosti na veřejnou 
hromadnou dopravu), 
9. cyklostezky pro dopravu obyvatel do zaměst-
nání, za službami a do škol, vč. doprovodné in-
frastruktury (značení, stojany na kola apod.)
10. infrastruktura pro bezpečnost dopravy 
(např. chodníky, lávky, přechody, bezbariérové 
komunikace pro pěší atp.), 
11. výstavba nebo rekonstrukce zařízení  
a nákup vybavení pro poskytování terénních, 
ambulantních a/nebo pobytových sociálních 
služeb, 
12. výstavba nebo rekonstrukce komunitních 
center a nákup vybavení, 
13. výstavba nebo rekonstrukce sociálního by-
dlení (vč. základního zařízení bytu),
14. založení a/nebo rozvoj sociálního podniku 
(vč. potřebného vybavení), 
15. budování a modernizace infrastruktury  
pro předškolní vzdělávání (tj. mateřských škol, 
dětských skupin, spolků péče o děti, mateř-
ských center apod.) v souladu s Místním akč-
ním plánem,
16. budování a modernizace infrastruktury 
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělá-
vání (tj. škol a školských zařízení, domů dětí 
a mládeže, středisek volného času a dalších 
vzdělávacích institucí pro zájmové, neformál-
ní a celoživotní vzdělávání ve vazbě na klíčové 
kompetence) v souladu s Místním/Krajským 
akčním plánem,
17. budování a modernizace infrastruktury zá-
kladních a středních škol (např. modernizace  
a budování učeben ve vazbě na klíčové kompe-
tence a bezbariérovost) v souladu s Místním/
Krajským akčním plánem,
18. pořízení hasičské techniky (např. hasič-
ského vozu s cisternou) (pozn.: platí pouze 
pro obce, které jsou zřizovateli SDH – JPO II  
a/nebo JPO III). 

Dobrovolné svazky obcí 
1. aktivity na zvýšení zaměstnatelnosti osob 
ohrožených na trhu práce (tj. např. organiza-
ce burzy práce v území MAS, podpora obnovy 
pracovních návyků, ergo diagnostika, pro-
stupné zaměstnávání a poskytování mzdo-
vých příspěvků na úhradu mzdových nákladů 

zaměstnavatelům na nová pracovní místa,  
za umisťování osob z cílových skupina na uvol-
něná pracovní místa, na vytváření nových 
pracovních míst v rámci flexibilního zaměstná- 
vání),
2. výstavba nebo rekonstrukce zařízení  
a nákup vybavení pro poskytování terénních, 
ambulantních a/nebo pobytových sociálních 
služeb, 
3. výstavba nebo rekonstrukce komunitních 
center a nákup vybavení.

Nestátní neziskové organizace 
1. programy a činnosti pro osoby ohrože-
né sociálním vyloučením nad rámec zákona  
č. 108/2006 Sb. (např. vzdělávání, dluhové po-
radenství, řešení konfliktů v pracovněprávních 
vztazích, aktivity na podporu neformální a sdí-
lené péče),
2. aktivity na zvýšení zaměstnatelnosti osob 
ohrožených na trhu práce (tj. např. zprostřed-
kování zaměstnání, poskytování kariérového 
poradenství, podpora obnovy pracovních ná-
vyků, ergo diagnostika, podpora prostupného 
zaměstnávání, vytváření nových pracovních 
míst v rámci flexibilního zaměstnávání), 
3. vznik, rozvoj, rozšíření sociálního podnikání, 
4. příměstské tábory v době školních prázdnin, 
5. zařízení péče o děti nad rámec školních dru-
žin a klubů, 
6. vznik a provoz dětských skupin, 
7. výstavba nebo rekonstrukce zařízení a nákup 
vybavení pro poskytování terénních, ambu-
lantních a/nebo pobytových sociálních služeb, 
8. výstavba nebo rekonstrukce komunitních 
center a nákup vybavení,
9. výstavba nebo rekonstrukce sociálního byd-
lení (vč. základního zařízení bytu),
10. založení a/nebo rozvoj sociálního podniku 
(vč. potřebného vybavení),
11. budování a modernizace infrastruktury 
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělá-
vání (tj. škol a školských zařízení, domů dětí 
a mládeže, středisek volného času a dalších 
vzdělávacích institucí pro zájmové, neformál-
ní a celoživotní vzdělávání ve vazbě na klíčové 
kompetence) v souladu s Místním/Krajským 
akčním plánem.

Nestátní neziskové organizace zastupující 
zemědělce nebo zpracovatele potravin
1. vznik, rozvoje a společná propagace krátké-
ho dodavatelského řetězce nebo místního trhu 
(pozn.: projekt musí být realizován v uskupe-
ní se zemědělským podnikatelem/podnikem 
nebo výrobcem potravin).

Zemědělci (zemědělské podniky a podnika-
telé v rostlinné i živočišné výrobě) 
1. zemědělské stavby a zařízení pro živočišnou  
a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci,
2. mobilní stroje pro zemědělskou výrobu, 
3. peletovací zařízení pro vlastní spotřebu ze-
mědělského podniku,

4. výstavba a rekonstrukce budov, pořízení 
strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování ze-
mědělských produktů, finální úpravu, balení, 
značení výrobků, skladování zpracovávané 
suroviny, výrobků a druhotných surovin vzni-
kajících při zpracování,
5. investice do zvyšování a monitorování kva-
lity produktů, investice související s uváděním 
zemědělských a potravinářských produktů 
na trh a do zařízení na čištění odpadních vod  
ve zpracovatelském provozu,
6. rekonstrukce a budování polních cest,  
vč. souvisejících objektů a technického vyba-
vení,
7. rozvoj nezemědělských činností zeměděl-
ských podnikatelů (např. do ubytování, stravo-
vání), 
8. společná zařízení v souladu se schválenými 
návrhy pozemkových úprav (např. zpřístupně-
ní zemědělských a lesních pozemků, protieroz-
ní, protipovodňová opatření pro ochranu půd-
ního fondu, vodohospodářská opatření atd.).

Obchodní korporace (s.r.o., družstva apod.) 
a OSVČ 
1. programy a činnosti pro osoby ohrože-
né sociálním vyloučením nad rámec zákona  
č. 108/2006 Sb. (např. vzdělávání, zvyšování 
finanční gramotnosti, dluhové poradenství, 
řešení konfliktů v pracovněprávních vzta-
zích, aktivity na podporu neformální a sdílené 
péče, vč. vzdělávání a poradenství pro pečující  
osoby atp.),
2. aktivity na zvýšení zaměstnatelnosti osob 
ohrožených na trhu práce (tj. např. zprostřed-
kování zaměstnání, kariérové poradenství  
a vzdělávací kurzy, podpora zahájení podni-
katelské činnosti, podpora obnovy pracov-
ních návyků, ergo diagnostika, úhrada účasti  
v akreditovaných rekvalifikačních kurzech 
dle zákona č. 435/2004 Sb., podpora prostup-
ného zaměstnávání a poskytování mzdových 
příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatelů 
na nová pracovní místa, za umisťování osob  
z cílových skupin a na uvolněná pracovní mís-
ta, na vytváření nových pracovních míst v rám-
ci flexibilního zaměstnávání), 
3. vznik, rozvoj, rozšíření sociálního podnikání, 
4. příměstské tábory v době školních prázdnin, 
5. zařízení péče o děti nad rámec školních dru-
žin a klubů, 
6. vznik a provoz dětských skupin,
7. založení a/nebo rozvoj sociálního podniku 
(vč. potřebného vybavení),
8. budování a modernizace infrastruktury  
pro předškolní vzdělávání (tj. dětských skupin, 
spolků péče o děti, mateřských center apod.)  
v souladu s Místním akčním plánem.

Organizace poskytující vzdělávání (a vzdělá-
vací a poradenské instituce)
1. vzdělávací kurzy a workshopy se zaměřením 
na vzdělávání a přenos dobré praxe v zeměděl-
ství, 
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2. programy a činnosti pro osoby ohrože-
né sociálním vyloučením nad rámec zákona  
č. 108/2006 Sb. (např. vzdělávání, zvyšování 
finanční gramotnosti, aktivity na podporu ne-
formální a sdílené péče, vč. vzdělávání a pora-
denství pro pečující osoby atp.),
3. aktivity na zvýšení zaměstnatelnosti osob 
ohrožených na trhu práce (např. poskytování 
kariérového poradenství a vzdělávacích kurzů, 
podpora zahájení podnikatelské činnosti for-
mou vzdělávání a poradenství), 
4. příměstské tábory v době školních prázdnin, 
5. zařízení péče o děti nad rámec školních dru-
žin a klubů, 
6. vznik a provoz dětských skupin,
7. budování a modernizace infrastruktury 
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělá-
vání (tj. škol a školských zařízení, domů dětí 
a mládeže, středisek volného času a dalších 
vzdělávacích institucí pro zájmové, neformál-
ní a celoživotní vzdělávání ve vazbě na klíčové 
kompetence) v souladu s Místním/Krajským 
akčním plánem.

Organizace zřizované nebo zakládané kraji; 
organizace zřizované nebo zakládané obce-
mi; organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí
1. přestupní terminály a parkoviště (P+R, 
K+R), zázemí pro veřejnou hromadnou dopra-
vu, systémy B+R a parkovací místa/stojany pro 
kola (vše v přímé návaznosti na veřejnou hro-
madnou dopravu), 
2. cyklostezky pro dopravu obyvatel do zaměst-
nání, za službami a do škol, vč. doprovodné in-
frastruktury (značení, stojany na kola apod.),
3. infrastruktura pro bezpečnost dopravy 
(např. chodníky, lávky, přechody, bezbariérové 
komunikace pro pěší atp.), 
4. výstavba nebo rekonstrukce zařízení a ná-
kup vybavení pro poskytování terénních, 
ambulantních a/nebo pobytových sociálních 
služeb, 
5. výstavba nebo rekonstrukce komunitních 
center a nákup vybavení,
6. založení a/nebo rozvoj sociálního podniku 
(vč. potřebného vybavení),
7. budování a modernizace infrastruktury 
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělá-
vání (tj. škol a školských zařízení, domů dětí 
a mládeže, středisek volného času a dalších 
vzdělávacích institucí pro zájmové, neformál-
ní a celoživotní vzdělávání ve vazbě na klíčové 
kompetence) v souladu s Místním/Krajským 
akčním plánem,
8. budování a modernizace infrastruktury zá-
kladních a středních škol (např. modernizace 
a budování učeben ve vazbě na klíčové kompe-
tence a bezbariérovost) v souladu s Místním/
Krajským akčním plánem.

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikro-
podniky a malé podniky ve venkovských ob-
lastech, jakož i zemědělci.

1. rozvoj nezemědělských činností zeměděl-
ských podnikatelů (např. investice do agrotu-
ristiky, vybudování pohostinství, vybudování 
prostor pro poskytování nových služeb jako je 
oprava zemědělských strojů, apod.).

Poskytovatelé sociálních služeb (zapsaní  
v registru) 
1. stávající sociální služby poskytované ambu-
lantní, terénní či pobytovou formou v souladu 
se Střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb Jihomoravského kraje, 
2. nové sociální služby poskytované ambulant-
ní, terénní či pobytovou formou v souladu se 
Střednědobým plánem rozvoje sociálních slu-
žeb Jihomoravského kraje,
3. služby poskytované v komunitních centrech 
mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.,
4. výstavba nebo rekonstrukce zařízení a ná-
kup vybavení pro poskytování terénních, 
ambulantních a/nebo pobytových sociálních 
služeb, 
5. výstavba nebo rekonstrukce komunitních 
center a nákup vybavení.

Školy a školská zařízení (bez ohledu na zři-
zovatele)
1. příměstské tábory v době školních prázdnin, 
2. zařízení péče o děti nad rámec školních dru-
žin a klubů, 
3. vznik a provoz dětských skupin,
4. programy a činnosti pro osoby ohrože-
né sociálním vyloučením nad rámec zákona  
č. 108/2006 Sb. (např. vzdělávání, zvyšování 
finanční gramotnosti),
5. aktivity na zvýšení zaměstnatelnosti osob 
ohrožených na trhu práce (např. poskytování 
kariérového poradenství a vzdělávacích kurzů, 
podpora zahájení podnikatelské činnosti for-
mou vzdělávání a poradenství, ergo diagnos-
tika),
6. budování a modernizace infrastruktury  
pro předškolní vzdělávání (tj. mateřských škol, 
dětských skupin, spolků péče o děti, mateř-
ských center apod.) v souladu s Místním akč-
ním plánem,
7. budování a modernizace infrastruktury 
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělá-
vání (tj. škol a školských zařízení, domů dětí 
a mládeže, středisek volného času a dalších 
vzdělávacích institucí pro zájmové, neformál-
ní a celoživotní vzdělávání ve vazbě na klíčové 
kompetence) v souladu s Místním/Krajským 
akčním plánem,
8. budování a modernizace infrastruktury zá-
kladních a středních škol (např. modernizace 
a budování učeben ve vazbě na klíčové kompe-
tence a bezbariérovost) v souladu s Místním/
Krajským akčním plánem.

Uskupení nejméně dvou mikropodniků  
(tj. spolupracujících subjektů), z nichž ale-
spoň jeden je zemědělský podnikatel nebo 
výrobce potravin nebo subjekt hospodařící 
v lesích

1. společné technologie či stroje k výkonu čin-
nosti spolupracujících subjektů,
2. modernizace nebo nová výstavba skladova-
cích a výrobních prostor, 
3. stavební úpravy potřebné pro efektivní vyu-
žití zdrojů,
4. vznik a koordinace spolupracujících subjek-
tů (tj. např. spolupráce na tvorbě studií a podni-
katelského plánu).

Uskupení minimálně dvou spolupracujících 
subjektů, z nichž alespoň jeden je zeměděl-
ský podnikatel nebo výrobce potravin
1. vznik, rozvoje a společná propagace krátké-
ho dodavatelského řetězce nebo místního trhu.

Výrobci potravin, výrobci krmiv nebo jiné 
subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na 
trh a vývoji zemědělských produktů
1. výstavba a rekonstrukce budov, pořízení 
strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování ze-
mědělských produktů, finální úpravu, balení, 
značení výrobků, skladování zpracovávané 
suroviny, výrobků a druhotných surovin vzni-
kajících při zpracování,
2. investice do zvyšování a monitorování kva-
lity produktů, investice související s uváděním 
zemědělských a potravinářských produktů 
na trh a do zařízení na čištění odpadních vod  
ve zpracovatelském provozu.

Zařízení péče o děti do tří let 
1. budování a modernizace infrastruktury  
pro předškolní vzdělávání (tj. dětských skupin, 
spolků péče o děti, mateřských center apod.)  
v souladu s Místním akčním plánem.

Církve a církevní organizace
1. výstavba nebo rekonstrukce zařízení a nákup 
vybavení pro poskytování terénních, ambu-
lantních a/nebo pobytových sociálních služeb, 
2. výstavba nebo rekonstrukce komunitních 
center a nákup vybavení,
3. výstavba nebo rekonstrukce sociálního by-
dlení (vč. základního zařízení bytu), 
4. založení a/nebo rozvoj sociálního podniku 
(vč. potřebného vybavení),
5. budování a modernizace infrastruktury 
pro předškolní vzdělávání (tj. mateřských škol, 
dětských skupin, spolků péče o děti, mateř-
ských center apod.) v souladu s Místním akč-
ním plánem, 
6. budování a modernizace infrastruktury 
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělá-
vání (tj. škol a školských zařízení, domů dětí 
a mládeže, středisek volného času a dalších 
vzdělávacích institucí pro zájmové, neformál-
ní a celoživotní vzdělávání ve vazbě na klíčové 
kompetence) v souladu s Místním/Krajským 
akčním plánem, 
7. budování a modernizace infrastruktury zá-
kladních a středních škol (např. modernizace  
a budování učeben ve vazbě na klíčové kompe-
tence a bezbariérovost) v souladu s Místním/
Krajským akčním plánem.
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SPOLKY A KOnÍČKY

O sobotním podvečeru 28. října 2017 se mše 
ve velkopavlovickém kostele spolu se stálými 
návštěvníky zúčastnili i myslivci ve svátečních 
uniformách. P. PaedDr. Marek Slatinský opět 
po roce celebroval Svatohubertskou mši sva-
tou. Ta byla doprovázena trubači Okresního 
mysliveckého svazu Přerov a zpěváky sou-
boru VOX VINI. Jejich doprovod mši povýšil  
na silný kulturní zážitek.
Uctívání svatého Huberta jako patrona lovu 
zavedl v letech 731 – 741 papež Řehoř III. Měl 
to být jakýsi protipól pohanské bohyně lovu 
Diany. Dnes je pro všechny myslivce, věřící  
i nevěřící, svatý Hubert symbolem myslivec-
ké cti, pokory a poctivosti, patronem lovu  
a ochrany zvěře, tradic i mysliveckých zvyků.

Věra Procingerová

SVAToHUbERTSkÁ MŠE – sVáteK MyslIVců

Slavnostní Svatohubertská mše za účasti 
velkopavlovických myslivců v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie.

Trubači Okresního mysliveckého svazu 
Přerov proložili mši přenádhernými hudeb-
ními skladbami.

OHLÉdnUTÍ ZA MinULOSTÍ

50. VýRočÍ jMenOVání VelKých PaVlOVIc MěsteM
6. část * Léta 2012 – 2016
Rok 2012
•	v tradiční Tříkrálové sbírce se ve městě vybra-

lo dosud nejvíce peněz, občané přispěli část-
kou 77 tis. korun

•	mimo prací na budově bývalého „zámeč-
ku“ věnovalo město v daném roce velkou 
pozornost opravám a úpravám městského 
hřbitova, byla zde provedena postupná opra-
va chodníků a vybudováno kolumbárium  
v důstojné úpravě, dokončena byla dlažba, vy-
sazena zeleň a trávníky, instalovány truhlíky 
na květiny a lavičky

•	enviromentální centrum dostalo jméno Eko-
centrum Trkmanka a bylo slavnostně otevře-
no 31. srpna za velkého zájmu občanů i hostů, 
současně bylo otevřeno i podzemí „zámeč-
ku“, kde byly vybudovány Vinné sklepy Fran-
tiška Lotrinského

•	nový chodník byl vybudován na ulici Nová, 
novým živičným povrchem byly opraveny 
úseky vozovek na ulicích Bezručova, Tábor  
a V Údolí

•	díky mírné zimě intenzivně pokračovaly sta-
vební práce na vybudování vinařské uličky 
Pod Starou horou, které ovšem nikdo neřek-
ne jinak, než Opilé sklepy, slavnostně byla 
ulička otevřena v srpnu, dodnes ještě vyvolá-

vá velký zájem a polemiky
•	na železničním přejezdu na ulici Hodonín-

ská došlo 5. března ke střetu vlaku s dodáv-
kou, naštěstí se nikomu nic vážného nestalo,  
ve vlaku cestovalo asi 20 cestujících

•	v dubnu vysadili pracovníci služeb města  
108 vzrostlých stromů, na ulici Nová v létě 
vysadili tavolníkový pás mezi chodníkem  
a silnicí

•	město zahájilo generální rekonstrukci zahra-
dy mateřské školy

•	na ZŠ, v budově II. stupně, byla koncem květ-
na otevřena nová moderní posluchárna

•	 již podruhé se konal „Velký jarní úklid měs-
ta“, úkol, který čeká občany od roku 2011 
každoročně, podílejí se na něm jednotlivci  
i všechny organizace a spolky

•	historický sklep rodiny Lacinovy, který 
se nachází v ulici V Údolí, získal v soutěži  
„O nejlépe opravenou kulturní památku Ji-
homoravského kraje“ v kategorii velké stavby  
3. místo, v kategorii drobné stavby o rok dříve 
velkopavlovická poklona sv. Antonína Padu-
ánského zvítězila

•	během prázdnin byly zahájeny práce  
na výstavbě bytů v rámci projektu „Byty 
pro seniory I. etapa“, v listopadu se již pra-
covalo na vybudování střešních konstrukcí, 

hrubá stavba byla dokončena v únoru 2013;  
během prázdnin také proběhla výměna oken  
v 1. a 2. patře budovy gymnázia

•	v dubnu byla ve městě s vojenskými poctami 
slavnostně odhalena pamětní deska plukov-
níku letectva Josefu Pavelkovi, bývalému ob-
čanu Velkých Pavlovic

•	zásah sedmi hasičských jednotek si vyžádal  
v dubnu požár skládky ve Velkých Pavlovi-
cích, hasiči kvůli němu dokonce vyhlásili  
II. stupeň požárního poplachu

•	studenti gymnázia za podpory svých peda-
gogů uspořádali poprvé charitativní koncert 
Apríles 2012, podařilo se získat neuvěřitel-
ných 43 tis. korun pro nadaci Krtek, také tato 
aktivita úspěšně pokračuje dodnes

•	organizátoři z římskokatolické farnosti se 
připojili k mezinárodnímu projektu Noc kos-
telů, program v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie dne 1. června byl připraven pro věřící  
i širokou veřejnost

•	po rekonstrukci byla zahrada mateřské školy 
osazena herními prvky, houpačkami, prolé-
začkami a skluzavkou

•	vyvrcholením činnosti městské knihovny 
(díky spolupráci s gymnáziem) směrem k ve-
řejnosti bylo setkání se spisovatelem Micha-
lem Vieweghem, návštěvníci zcela zaplnili 
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výstavní sál městského úřadu
•	v říjnu se konaly volby do Krajských zastupi-

telstev a také do Senátu ČR, ve Velkých Pav-
lovicích získal nejvyšší počet hlasů Ing. Pavel 
Procházka, po 2. kole se senátorem za okres 
Břeclav stal Ing. Jan Hajda z ČSSD

•	předvánoční koncert patřil v roce 2012 de-
chové hudbě Starohorka, která ho uspořáda-
la při příležitosti 40. výročí svého založení

Rok 2013
•	v polovině ledna se v České republice kona-

la historicky první přímá volba prezidenta, 
ve Velkých Pavlovicích se v 1. kole umístil  
na prvním místě Miloš Zeman, na druhém 
pak Jan Fischer, ve 2. kole vybírali občané 
mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwar-
zenbergem, v našem městě opět zvítězil sou-
časný prezident

•	 ihned v lednu pokračovaly Ekostavby Brno 
s pracemi na II. etapě výstavby Biocentra 
Zahájka, v únoru bylo vyhloubeno největší 
jezírko, hotovo bylo 7 z 9 projektovaných je-
zírek, která již plní svůj účel, současně byly  
v souladu s projektem vybudovány suché zíd-
ky pro úkryt živočichů, v dubnu bylo dokon-
čen poslední z jezírek a byly vysazeny domácí 
košíkářské vrby

•	město provádělo opravu chodníku ve spodní 
části ulice Zahradní, opravy chodníku a ob-
rubníků na ulici Ořechová, vybudovalo chod-
ník mezi kostelem a hřbitovní bránou, doda-
vatelská firma začala s opravami chodníků 
na ulici Hlavní, pokračovalo se ve zvelebení 
cesty na Starou horu, která je známa místním 
názvem Pajerka a v budování vozovky na ulici 
Ostrovecká

•	v září dokončila a. s. Vodovody a kanalizace 
společně s pracovníky služeb města generál-
ní opravu části vodovodního řadu v ulicích  
Pod Břehy a Nad Zahrady

•	počátkem března si základní škola připomí-
nala 120. výročí od svého založení, otevřela 
dveře všem zájemcům z řad veřejnosti

•	na jaře zahájili investoři přestavbu ŠSV  
na Penzion André a provozní budovu  
pro zpracování, lahvování a expedici vína

•	město pokračovalo v rozsáhlé výsadbě ze-
leně, nová alej byla vysazena mezi vinicemi 
tratí Bedříšky a Bojanovska, 26 stromů bylo 
vysazeno v rámci akce „Rodina adoptuje 
svůj strom“ v parku u zastávky ČD, studenti 
gymnázia zasadili 16 stromů v Biocentru Za-
hájka a lesoparku. Během jara bylo vysazeno  
657 stromů a 393 keřů

•	tři dobrovolní velkopavlovičtí hasiči po-
máhali v květnu v zatopené obci Křešice  
u Litoměřic

•	v říjnu převzal Petr Hasil ocenění prezidenta 
Miloše Zemana za osobní obětavost při výko-
nu dobrovolné hasičské služby

•	v říjnu se konaly volby do Poslanecké sně-
movny, k volbám přišlo ve městě 63,22 % vo-
ličů, nejvíce hlasů Velkopavlovických dostala 

ČSSD, následovalo hnutí ANO
•	TJ Sokol oslavila v listopadu 100. výročí zalo-

žení, konala se slavnostní akademie doplněná 
výstavou fotografií, historických sokolských 
krojů, písemností a kronik

•	v polovině prosince byla dána v lokalitě Han-
tály a. s. do provozu kompostárna biologicky 
rozložitelných odpadů, náklady představova-
ly 42 mil. korun, investorem bylo DSO Čistý 
jihovýchod

•	v únoru se ve Velkých Pavlovicích vyrovnal 
katastrofální srážkový deficit z podzimu 2011 
a poloviny roku 2012, napršelo 94,05 mm srá-
žek, v květnu to bylo dokonce 105,9 mm

•	v srpnu se konal 1. ročník rockového festivalu 
Vinohraní, jehož organizátorem je od té doby 
každoročně a. s. Vinium

•	Ekocentrum Trkmanka zorganizoval tříden-
ní zemědělskou výstavu Dary jižní Moravy, 
která se konala naposledy v 70. letech, spo-
lupracovaly zemědělské firmy i chovatelský  
a vinařský spolek

•	vánočními písněmi přispěl dětský sbor a de-
chová hudba ZUŠ ke kouzlu první adventní 
neděle, kdy byl ve městě rozsvícen vánoční 
strom

•	k poslednímu dni roku žilo ve městě  
3.067 stálých obyvatel

Rok 2014
•	v dubnu zahájilo město největší investiční 

akci roku „Zateplení a oprava objektu so-
kolovny“, současně byla provedena i oprava 
střechy, opravy topení a vzduchotechniky, 
výměna dveří a oken

•	zaměstnanci služeb města vybudovali nové 
chodníky a parkovací plochy na ulicích Ko-
pečky a Růžová, plochy veřejné zeleně byly 
dobudovány na ulicích Horňanského a Ost-
rovecká

•	na zahradě MŠ bylo vybudováno nové písko-
viště a brouzdaliště, nové veřejné osvětlení 
bylo vybudováno na ulici Tovární, na podzim 
byla dokončena obnova vodovodního řadu  
a výstavba nového chodníku na ulici  
Pod Břehy

•	na jaře pokračovaly práce v areálu TJ Slavoj 
– rekonstrukce trávníku na hlavním hřišti 
včetně vybudování podzemních závlah, areál 
se během léta rozrostl také o tři nové teniso- 
vé kurty

•	v letních měsících provedly ČD generální 
opravu železničního přejezdu pod Penzio-
nem André

•	v rámci programu mobility byla v době prázd-
nin zahájena rekonstrukce chodníku na ulici 
Hlavní od Vinařství Baloun, po ulici Dlouhá 
až k Radnici

•	stavební firma Spolia z Bořetic provedla  
před konáním hodů úpravy sóla za sokolov-
nou. Povrch byl pokryt speciální směsí, která 
po vybroušení vytvořila hladký povrch

•	Cenou Anděla odměnila Základní škola 
Velké Pavlovice dlouholetou práci učitelek  

Mgr. Markéty Cyprianové, Mgr. Marie Pila-
řové a Mgr. Jaroslavy Paulíkové Procházko-
vé, dále MUDr. Jiřího Diblíka, pánů Zdeňka 
Krčmaře a Václava Valouška

•	z rukou hejtmana Jihomoravského kraje ob-
držel starosta místního SHJ Petr Hasil oce-
nění za humanitární činnost a poskytnutí po-
moci obyvatelstvu povodněmi postiženého 
Srbska

•	v polovině října se konaly volby do Zastupitel-
stva města, volební účast ve městě předsta-
vovala 60,1 %; nejvíce mandátů získala ODS,  
na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města 
byl starostou zvolen Ing. Pavel Procházka

•	v únoru organizovalo Ekocentrum Trkmanka 
výstavu fotografií Evy Pilarové a Heleny Šte-
fanové, výstava vzbudila velký zájem, stejně 
jako vystoupení zpěvačky na vernisáži

•	hostem březnového setkání se spisovatelem, 
tedy se spisovatelkou, byla toho roku autorka 
historických a detektivních románů, Jihomo-
ravanka Naďa Horáková

•	Ekocentrum Trkmanka uspořádalo I. ročník 
Velkopavlovického gulášfestu, první cenu si 
odnesla parta kuchařek a kuchařů domácí  
TJ Sokol

•	skutečně úspěšnou akcí Ekocentra byl  
1. ročník Velkopavlovického meruňkobraní 
5. června, akce přitáhne každoročně desítky 
nadšených jedlíků

•	velkopavlovická schola Boží děcka slavila 
úspěch se svým krojovaným vystoupením  
v Katedrále sv. Štěpána ve Vídni

•	koncem ledna sklízeli vinaři ŠSV hrozny od-
růdy André při teplotě -12 °C, mošt měl pak 
cukernatost kolem 54 stupňů

•	naproti tomu v březnu nastalo mimořádně 
teplé počasí, meruňky rozkvetly již kolem  
15. března

•	během necelých dvou podzimních měsíců na-
pršelo přes 250 mm srážek, což výrazně po-
znamenalo nejenom úrodu hroznů, ale také 
všechny pozimní akce, včetně Velkopavlovic-
kého vinobraní, toho roku spojeného s výsta-
vou „Dary jižní Moravy“, nebo Svatomartin-
ských otevřených sklepů či Podzimní šlapky

•	město Velké Pavlovice ve spolupráci s o. s. 
Malovaný kraj vydalo obrazovou publikaci 
dokumentující současný život města, kniha 
spisovatele Stana Bellana se jmenuje „Kraj  
na okraji ráje“

•	k 31. 12. 2014 žilo ve Velkých Pavlovicích 
3.051 obyvatel

Rok 2015
•	v mezidobí mezi plesy byly dokončovány 

práce spojené s opravami sokolovny: úpra-
va jeviště, šaten, sociální zařízení v zákulisí 
a schodiště, objekt sokolovny byl převeden  
do správy Ekocentra Trkmanka, příspěvkové 
organizace města

•	rekonstrukcí vnitřních prostor prošla na jaře 
budova městské knihovny a TIC, od výměny 
oken, přes nové osvětlení a podlahy až po vy-
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malování všech prostorů
•	začátkem dubna byly zahájeny práce na opra-

vě fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
náklady ve výši přes 1 mil. korun byly hrazeny 
z darů občanů, z rozpočtu města a dotace Mi-
nisterstva kultury ČR

•	pracovníci služeb města vysadili nové stromy 
na louce u rybníka a ve sportovním areálu  
TJ Slavoj, jednalo se o realizaci II. etapy 
projektu „Revitalizace zeleně města Velké  
Pavlovice“

•	v červnu byla ukončena náročná etapa opravy 
a položení nového vodovodního řadu na ulici 
V Sadech, na ni navázala rekonstrukce veřej-
ného osvětlení, budování chodníku a parko-
vacích ploch

•	Ekocentrum Trkmanka se pokusilo vytvořit 
ve městě novou tradici, a to oslavy maso-
pustu, včetně průvodu masek a masopustní  
zábavy

•	koncem července se konal den otevřených 
dveří na novém objektu Ekocentra Trkman-
ka, objekt nabídl nové možnosti ubytování  
a dílny pro tvořivé aktivity

•	v záři byly zahájeny práce na opravě povrchu 
sportovního školního stadionu, starý povrch 
byl použit na revitalizaci hřiště za kostelem, 
na školní sportoviště byl položen moderní po-
vrch třetí generace

•	na podzim byly zahájeny výkopové práce  
pro výměnu vodovodního řadu na ulici Ná-
dražní, pokračovaly práce na prodloužení 
vodovodního řadu v lokalitě Padělky k novo-
stavbám RD

•	v chovatelské hale se poprvé konaly Farmář-
ské trhy, které si kladly za cíl nabídnout veřej-
nosti zboží přímo od pěstitelů a výrobců

•	v říjnu zahájil soukromý majitel rozsáhlou 
rekonstrukci historické budovy sýpky s cílem 
vybudování hotelu

•	v létě odešel po čtyřletém působení z římsko-
katolické farnosti farář ThLic. Marek Karda-
czyňski, duchovním správcem farnosti se stal 
R. D. PaedDr. Marek Slatinský

•	v září zahájila základní umělecká škola  
20. školní rok svého samostatného působení

•	na základě výběrového řízení byl Radou měs-
ta jmenován od 1. listopadu ředitelem základ-
ní školy Mgr. Michal Rilák

•	na jednání Zastupitelstva města 17. prosince 
byl odvolán z funkce starosty Ing. Pavel Pro-
cházka, starostou města byl od roku 2006. 
Novým starostou města se stal Jiří Otřel

•	chrámový sbor Laudamus z Velkých Pavlovic 
vystoupil s dalšími sbory společně na slav-
nostní mši svaté v Katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha v Praze

•	gymnázium a městská knihovna vybraly  
v roce 2015 pro setkání se spisovateli nosi-
telku prestižní ceny Magnesia Litera, Petru 
Hůlovou

•	ke konci roku žilo ve městě celkem 3 063 ob-
čanů, průměrný věk činil 42 let

•	v roce 2015 byla naměřena v průměru  
o 2,4 °C vyšší teplota než v předchozím roce, 
naopak napršelo o polovinu méně srážek, 
např. 8. listopadu ve 12.30 naměřili na ŠSV 
neuvěřitelných 21 °C

Rok 2016
•	každým rokem rostou prostředky pro cha-

ritativní Tříkrálovou sbírku, v lednu 2016 se 
vybralo 82.800 korun

•	velké lednové mrazy zavinily prasklé potrubí 
vodovodního řadu na ulicích Ořechová, Ko-
pečky a Pod Břehy

•	město začalo zveřejňovat záměr o zeměděl-
ském pachtu městských pozemků

•	za největší problém města je považováno par-
kování na chodnících, mnohé chodníky jsou 
po celé své šířce odstavnou plochou pro auta 
před vjezdy do domů

•	pracovníci služeb města se podíleli na celko-
vé rekonstrukci chodníku na ulici Nádražní, 
při těchto pracích byl zjištěn havarijní stav 
kanalizace na této ulici, byly nutné částeč- 
né opravy

•	byly ukončeny práce na rekonstrukci vodo-
vodu a vybudování chodníku na ulici Pod 
Břehy, v létě pokračovaly práce II. etapou 
rekonstrukce vodovodu na ulici V Sadech  
a následnou opravou chodníku

•	u penzionu pro seniory bylo vybudováno 
parkoviště, bylo vybudováno nové odstavné 
parkoviště u MŠ, opravou fasády byly dokon-
čeny práce na zlepšení stavu budovy městské 
knihovny a TIC

•	bylo nutno řešit havarijní stav v MŠ a ZŠ,  
v mateřské škole byla provedena rekon-
strukce vzduchotechniky a elektroinstalace,  
o prázdninách pak opravy kanalizace a soci-
álního zařízení v šatnách základní školy

•	pracovníci služeb města provedli revitalizaci 
hřiště u kostela, během celého roku zajišťova-
li péči o Biocentrum Zahájka, proběhly opra-
vy tribun na hřišti TJ Slavoj

•	z prostředků Jihomoravského kraje získalo 
město dotaci pro Ekocentrum Trkmanka  
a TIC ve výši 120 tis. korun, na pořádání 
Velkopavlovického vinobraní 2016 dotaci  
100 tis. korun, významná byla dotace na vy-
budování chodníku na ulici Nádražní ve výši 
1.623 tis. korun

•	město a místní zahrádkáři zajistili opra-
vy Kaple sv. Urbana pod rozhlednou, bylo  
nutno provést renovaci dřevěné plastiky  
z roku 2008, spolek ČSZ přispěl částkou 
5.000 korun

•	v říjnu byla zahájena výměna 140 svítidel  
ve městě, jako první byla svítidla s technologií 
LED uvedena do provozu na ulici Dlouhá

•	v listopadu umístila firma Signex KH Břeclav 
v našem městě nový informační systém, urče-
ný především k propagaci soukromých firem

•	vedení Policie ČR zrušilo Obvodní oddělení 
Policie ve Velkých Pavlovicích, policisté byli 
převeleni do Hustopečí

•	Gymnázium Velké Pavlovice si slavnostním 
setkáním pedagogů, hostů i všech dalších pří-
znivců připomnělo 20. výročí vzniku; mnoho 
informací obsahovala i brožura, kterou škola 
k výročí vydala

•	občanské sdružení Domino při ZŠ si připo-
mnělo 5. výročí trvání a společné práce uči-
telů a rodičů na zlepšení vzdělávací, kulturní  
a sportovní činnosti žáků

•	ze série hasičských soutěží si „hasičský po-
těr“ z Velkých Pavlovic přivezl 1 zlatou, 3 stří-
brné a 1 bronzovou medaili

•	Letecký klub Nad krajem André připravil 
začátkem června skvělý zážitkový den nejen  
pro své členy, ale především pro veřejnost, 
největší atrakcí byl seskok parašutistů

•	Ing. František Kostrhun připomněl ve zpra-
vodaji v několika pokračováních 80 let tradice 
vinařského průmyslu ve Velkých Pavlovicích

•	v únoru se ve výstavním sále Radnice konala 
výstava fotografií porovnávajících historické 
a současné záběry města; dlouhodobou myš-
lenku uvedl do reality Klub důchodců, zájem 
občanů byl veliký

•	na únorových oslavách masopustu se poprvé 
představil nově založený Hanácko-slovác-
ký krúžek, který vedou Zuzana Martínková  
a Jan Melichar, kroužek je otevřen všem zá-
jemcům

•	hosty pravidelných knihovnických setkávání 
se spisovateli byli v březnu dr. Arnošt Vašíček, 
v říjnu pak dr. Vlastimil Vondruška

•	bývalí fotbaloví hráči z Velkých Pavlovic zví-
tězili v lednu 2016 na turnaji v sálové kopané 
„O pohár Modrých Hor“

•	v červnu hostilo hřiště TJ Slavoj slavné hoke-
jisty NHL a Komety Brno, kteří se tentokrát 
utkali ve fotbale v rámci benefičního turnaje, 
který pořádala Nadace Jakuba Voráčka

•	velkopavlovické děti jsou úspěšné ve spor-
tech, které nepatří k těm nejobvyklejším:  
v roce 2016 se Anna Procházková stala mist-
ryní republiky ve střelbě ze vzduchové pistole; 
v roce 2015 byla plavkyně Lucie Varmužová 
první na mistrovství republiky, v roce 2016 
byla druhá a současně si přivezla 3 medaile  
z mezinárodních plaveckých závodů v Ra-
kousku; stále úspěšnější jsou hráči badminto-
nového oddílu

•	zajímavé a netradiční sportovní aktivity 
přineslo do města nově otevřené Relaxační 
centrum na Penzionu Pod Slunečnou: Indo-
orcycling a Ricochet, tedy speciální trénink 
na vnitřních kolech a hru se speciálními rake-
tami a míčkem na uzavřením hřišti

•	koncem roku spustilo město Velké Pavlovice 
novou aplikaci pro chytré telefony a tablety 
„Česká obec“, vytvořilo tak nový informační 
kanál, aplikace upozorní své uživatele na ko-
nání významných akcí ve městě

Mgr. dana Růžičková
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Paní Věra Hercogová z Břeclavi poslala  
do redakce zpravodaje města dopis, ve kte-
rém uvádí vzpomínku na velkopavlovického 
rodáka Františka Tlacha, současně přiloži-
la i kopie dokladů, které potvrzují uváděné 
skutečnosti:
„Chtěla bych připomenout osudy rodiny Tlacho-
vy, která žila ve Velkých Pavlovicích. Za vzpo-
mínku jistě stojí příběh Františka Tlacha, který 
se narodil v roce 1926. Právě v den svých osm-
náctých narozenin odešel František z Velkých 
Pavlovic na Slovensko, aby se zapojil do Sloven-
ského národního povstání. Společně s ním ode-
šli ještě další 2 spolužáci z Textilní průmyslovky  
v Otrokovicích. 

K partyzánům se František přidal v okolí Tren-

Už je tomu 10 let, co se zrodil nápad sloučit pě-
tici obcí a vytvořit tak svazek, který bude pod-
porovat cestovní ruch a vinařskou turistiku.  
U jejich zrodu stála řada významných osob-
ností, z nichž některé již bohužel nejsou mezi 
námi. Věnujme tichou vzpomínku dvěma mu-
žům, kteří se o Modré Hory zasloužili snad  
ze všech nejvíce a oba již uzavřeli svou životní 
pouť, panu Prof. Ing. Vilému Krausovi CSc.  
a panu Ing. Zdeňku Karberovi. Děkujeme…
Pětihvězdí moravských obcí - Velké Pavlo-
vice, Bořetice, Němčičky, Kobylí a nejvýše 
položená Vrbice dalo život Modrým Horám.  
A proč Hory a proč Modré? Hora je dávný 

VzPOMínKa na fRANTIŠkA TLAcHA

MINIATURNÍ MIkRoREGIoN V SRDcI EVRoPY slaVí 10. VýrOčí

čína, zrovna tato partyzánská skupina byla 
přepadena gestapem právě na Štědrý den roku 
1944. František Tlach byl vyslýchán v Trenčí-
ně a v únoru 1945 odvezen do koncentračního 
tábora Mauthausen v Rakousku. Při zajetí 
uvedl František falešné příjmení, které znělo 
Tomaštík, takže matka a bratr Josef ve Velkých 
Pavlovicích se v hledáčku gestapa neocitli. 

Mauthausen byl osvobozen až 6. května 1945. 
Vězňové byli odvezeni k léčení do Plzně, do Vel-
kých Pavlovic se František Tlach vrátil až kon-
cem června 1945. Na ruce měl vězeňský řemí-
nek s číslem 127299. Jeho zdravotní stav byl tak 
žalostný, že se ještě dlouho léčil.

Od roku 1946 pracoval František Tlach jako 
mistr u firmy Baťa ve Zlíně. V březnu roku 

výraz pro vinohrad, jsou zde opravdu téměř  
na každém kroku, a modré? Protože se zde 
daří modrým odrůdám.
Modrohorská krajina je pestrá, ocitnete se  
v srdci jihomoravského vinařství a v blízkosti 
meruňkových sadů. Nechybí zde vymoženosti 
moderní doby, které představují cyklostezky, 
rozhledny, muzea, a v neposlední řadě vinné 
sklepy či sklepní uličky.
Za dobu působení svazku vzniklo několik za-
jímavých projektů, velmi známý je jednatři-
cetikilometrový prstenec cyklostezky Modré 
Hory, vybudovaly se meteorologické stanice, 
byl natočen poetický filmový dokument "Pu-
tování po Modrých Horách" a "Jaro v Modrých 
Horách".
Jedním z větších projektů byl v roce 2011 "Tu-
ristický produkt Modré Hory". Spočíval ve vy-
budování interaktivních informačních kiosků, 
které jsou propojené s webovým portálem,  
a velkoformátových panelů s mapou dané 

1948, kdy se už jednalo o národní podnik 
Baťa Zlín, s ním byl pracovní poměr ukončen.  
V září roku 1949 odešli oba bratři, František 
i Josef (nar. 1928) do Brazílie, předpokládali,  
že na dva roky. V exilu se však oba bratři oženili 
s dcerami dalších českých emigrantů a v Brazílii 
již zůstali.“

Vzhledem k tomu, že František Tlach byl za-
tčen právě 24. prosince, zařadili jsme vzpo-
mínku do posledního letošního čísla zpravo-
daje.

na základě materiálů poskytnutých  
paní Věrou Hercogovou  

zpracovala Mgr. dana Růžičková

obce. Součástí projektu bylo vydání nyní velmi 
žádané brožurky "Folklór, památky a turistic-
ké cíle v Modrých Horách".
Modré Hory jsou známé různými společen-
skými, vinařskými a sportovními akcemi. 
Společenský ples je již tradiční záležitostí, vy-
hledáván možná díky "netradiční" hudbě v po-
dání Salónního orchestru s ochutnávkou mod-
rohorských vín. Každoročně se koná přehlídka 
mužáckých pěveckých sborů, každá obec se 
může pochlubit svým vlastním sborem.
Poměrně novinkou je soutěžní přehlídka vín 
s názvem "30 vín Modrých Hor", kdy se utkají 
modrohorští vinaři s víny, která se kompletně 
zrodila v Modrých Horách. Nejoblíbenější akcí 
je zářijové "Putování za burčákem po Modrých 
Horách", která je určena nejen pro cyklisty,  
ale také pro pěší, kterých rok od roku přibývá.
Modré Hory se mohou pochlubit nejen skvě-
lými víny, tradičními pochoutkami, bohatým 
folklórním životem, ale také úrodným a přívě-
tivým krajem. Mají zkrátka co nabídnout... 

Přijměte naše pozvání a přesvědčte se na vlast-
ní kůži ...

Za Modré Hory eva Bauerová, diS.,  
www.modrehory.cz, 2017

Poděkování firmě BTshop

Rodina Grofová z Němčiček děkuje ma-
jitelům firmy BTshop z Velkých Pavlovic 
panu Tomáši Procházkovi a paní Barboře 
Procházkové za to, že dlouhodobě finančně 
podporují jejich zdravotně postiženou dceru 
Sabinku.

Vaší podpory si velmi vážíme a děkujeme 
za ní. Přejme Vám do nového roku hlavně 
hodně zdraví, rodinnou pohodu a mnoho 
podnikatelských úspěchů.

Rodina grofova

Jedni z prvních pokořitelů cyklostezky Modré Hory. Ve svých začátcích byla v mnoha  
úsecích vedena po polních cestách. Ty brzy nahradily kvalitní, pohodlné  
a bezpečné asfaltové cyklostezky.
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V měsíci říjnu ukončily děti plavecký výcvik 
v Hustopečích a obdržely diplom „Vodníčka  
s hrníčky“ s nálepkami za splněné disciplíny.
Měsíc listopad začal hudební pohádkou O Per-
níkové chaloupce, která přinesla dětem nejen 
hudební zážitek, ale i poučení o tom, jak se 
správně chovat k druhým, jak je důležité po-
zdravit a poděkovat.
V polovině listopadu jsme za pomoci rodičů  
a dětí nasbírali 1700 kg papíru.
Folklórní soubor Sadováček vystoupil 26. listo-
padu 2017 na charitativní akci v místní sokolov-
ně. Výtěžek z dobrovolného vstupného potěší 
děti z Dětského domova Štíty.
V úterý 5. prosince začal Mikuláš s celou dru-

Edukačně stimulační skupiny jsou programem, 
který si klade za cíl komplexní a systematický 
rozvoj předškolních dětí. Hravou formou pod-
něcuje dovednosti, které mají dítěti umožnit 
snadnější vstup a start do ZŠ. To znamená: zvy-
kat si na cílenou práci, soustředit se na činnost 
úkolového typu, pracovat a komunikovat v ko-
lektivu, dodržovat pravidla.
V mateřské škole uplatňujeme prvky tohoto 
programu v každodenní práci s dětmi v říze-
ných činnostech jako součást výchovně vzdě-
lávací práce. Děti rozvíjíme v oblastech jemné 
motoriky, grafomotoriky, zrakového a slucho-
vého vnímání, prostorové orientace, logického 
myšlení, základních matematických a komuni-
kativních dovednostech.
Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Každá 
lekce má svou strukturu, jednotlivé činnosti se 
střídají, na sebe navazují. Lekce mají přibližně 

Modernizace infrastruktury 
ZŠ Velké Pavlovice
Široké veřejnosti s potěšením sděluji, že 2. listo-
padu 2017 byl naší škole schválen projekt k po-
skytnutí dotace z IROP v hodnotě cca 3,5 milio-
nu korun (spoluúčast 10 %). Jedná se zejména  
o následující úpravy a vybavení: zřízení jazyko-
vé učebny, rekonstrukce učebny fyziky a chemie 
včetně laboratoře a kabinetu, bezbariérové WC, 
celkové řešení konektivity (optika atd. v celém 

dění V MATEřSké ŠkoLE

MateřsKá šKOla VelKÉ PaVlOVIce nabízí PrO dětI,
KterÉ se V ní VzděláVají, EDUkAčNě STIMULAčNÍ SkUPINY

dění V ZÁkLADNÍ ŠkoLE

žinou své nadělování v mateřské škole. Prožít 
s dětmi hezké odpoledne přišli i jejich rodi-
če. Ve třídě Berušek předvedly děti scénku  
a pekelné tanečky, do třídy Koťátek přišla paní 
zima s vločkami, u Sluníček tančili andílci  
a v Kuřátkách byla pravá čertí diskotéka, na kte-
ré si zařádili nejen čertíci, ale i rodiče. Odpoled-
ne s nejbližšími si děti pěkně užily.
Závěrem chceme touto cestou poděkovat všem 
příznivcům mateřské školy, popřát lidem hezké 
prožití svátků vánočních, štěstí a zdraví po celý 
příští rok.

Kolektiv zaměstnanců 
Mateřské školy Velké Pavlovice

hodinové trvání a je vždy přítomen jeden z ro-
dičů. Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič 
získá nejen náměty pro domácí činnost, ale zá-
roveň stráví čas se svým dítětem, které se mu 
předvede v novém světle, ukáže své dovednosti, 
což je pro dítě i rodiče velmi cenné. Skupina je 
tvořena maximálně deseti dětmi. V závěru kaž-
dé lekce dostávají rodiče další náměty (pracovní 
listy, doporučené hry, cvičení pro domácí práci 
atd.). Tímto své dítě vhodně stimulují pro vstup 
do ZŠ a usnadní mu jej. Dětem bojácným, úz-
kostným a dětem s adaptačními problémy po-
může přítomnost rodiče zvykat si na nové osoby 
a prostředí. Rodič vidí, jak se dítě zapojuje a jak 
se chová v kolektivu.
Cílem skupinové práce s dětmi je hravou for-
mou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce, 
které jsou důležité pro dobré a kvalitní zvládnu-
tí základů čtení, psaní a počítání, systematicky 

objektu školy), zeleň při škole, nový nábytek, 
vnitřní vybavení.
Jde již o druhý projekt po menším projektu, 
který jsme získali v minulém roce z Jihomorav-
ského kraje na „Revitalizaci IT sítí na ZŠ V. Pav-
lovice“, a to za mého dvouletého působení v roli 
ředitele na této škole.
něco málo z toho, co se již škole podařilo:
V tomto roce se v základní škole provedla např. 
celková rekonstrukce hromosvodů, oprava 
podlahy ve třídě v mezipatře na 2. stupni, opra-

Folklórní soubor Sadováček obohatil 
milým a rozverným vystoupením program 
Benefičního koncertu pro děti z dětského 
domova ve Štítech.

ŠKOLnÍ OKÉnKO

rozvíjet oslabené dílčí funkce, a tím předcházet 
pozdějšímu možnému vzniku specifických po-
ruch učení ve spolupráci s rodinou.
Edukačně stimulační skupiny v naší mateřské 
škole povedou lektorky, paní učitelky, které 
mají potřebné proškolení. Za přítomnosti rodi-
če budou s dětmi pracovat mimo svoji pracovní 
dobu a to od 9. ledna 2018 každé úterý od 15:15 
do 16:00 hodin. Tato doba je stanovena proto, 
aby nebyly děti příliš unavené a byly schopné 
se dostatečně soustředit. Z poplatku je hrazen 
vzdělávací materiál, psací a pracovní potřeby a 
odměna lektorkám.
Účast v tomto programu je zcela dobrovolná. 
Záleží pouze na rodiči, jestli se jej se svým dítě-
tem zúčastní.

Jiřina Zigová,  
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

va topení v některých třídách a jejich výmalba 
na 1. a 2. stupni, doplnění zabezpečovacího 
systému, zavedení internetové žákovské knížky 
na 2. stupni, zavedení kroužku předškolního 
vzdělávání na 1. stupni, výměna žaluzií, oprava 
střechy ve velké tělocvičně a další. V minulém 
roce to byla především náročná oprava šaten 
ve velké tělocvičně, kde se chystá i oprava tope-
ní a výměna podlahy, což jistě ocení nejen žáci 
základní školy a studenti gymnázia, ale i široká 
veřejnost.
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Změnil se dodavatel elektrické energie a ope-
rátoři telefonní a mobilní sítě, čímž se ušetřily 
nemalé finanční prostředky.
Dále na škole probíhaly různé kontroly, podni-
kaly se další kroky v případu bývalého pana ře-
ditele (např. exekuce, trestní oznámení), který 
škole stále ještě nic nesplatil.
Musím také konstatovat, že počet žáků přijíž-
dějících do naší školy z okolních obcí postupně 
narůstá. V současnosti je to více než jedna třeti-
na všech žáků školy. Obměňuje se pedagogický 
sbor, na různých pozicích se objevují noví lidé, 
žáci se zúčastňují různých soutěží, škola se stále 
více a více prezentuje na veřejnosti.
na závěr roku bych chtěl poděkovat nejen všem 
pedagogickým pracovníkům za jejich odvedenou 
práci, ale také ostatním provozním pracovní-
kům, bez kterých by se škola neobešla, a zřizova-
teli, který školu podporuje.
dále bych chtěl všem zaměstnancům, žákům, 
jejich rodičům i zřizovateli popřát klidné a po-
hodové Vánoce a do nového roku hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Mgr. Michal Rilák,  
ředitel Základní školy Velké Pavlovice

Kouzelná Markéta Vydrová  
– beseda s ilustrátorkou  
a spisovatelkou dětských knih
V pondělí 13. listopadu 2017 se proměnila jedna 
ze tříd 1. stupně základní školy na besední sál. 
Za dětmi z druhého, třetího a čtvrtého ročníku 
přijela známá brněnská ilustrátorka a spisova-
telka dětských knih, Markéta Vydrová.
Vtipné vyprávění doplněné ukázkami vskutku 
kouzelných ilustrací autorky se líbilo nejen dě-
tem, ale i nám dospělým. Umělkyně vyprávěla 
o své celoživotní lásce k malování, o době, kdy 
jako malá kreslila všude, kde se dalo i nedalo 
(na podlahu, na zeď, na stůl…). O tom, jak bar-
vy mohou být čarovné a mohou i chutnat nebo 
nechutnat (černá a bíla prý nechutnají nic moc).  
A o dětských snech, které se mohou naplnit, 
když člověk opravdu chce.

Ilustrace Markéty Vydrové najdeme v kníž-
kách nejenom pro ty nejmladší (Draka je lep-
ší pozdravit, Zlobilky, Sedmilhář Jozífek),  
ale i ty maličko starší čtenáře (Johanka z parku, 
Malý princ).

Na dotaz, kolik knih už paní Vydrová ilustrova-
la, jsme uslyšeli až neskutečnou odpověď – číslo 
87 a na dalších aktuálně pracuje.
Knížku "Můj skřítek Šalvěj" paní Vydrová ne-
jenom sama ilustrovala, ale také napsala. Krát-
ký příběh, který děti slyšely, vyprávěl právě  
o tomto malém skřítkovi, který cestuje ve spán-
ku a koná dobré skutky. Byl to pravý příběh  
na smutné podzimní dny.

Mgr. dana Růžičková, MěK V. Pavlovice  
& Mgr. Martina Handlová, ZŠ V. Pavlovice

Beseda s policisty
Dne 22. listopadu nás navštívili policisté  
z Městské policie Velké Pavlovice. Uspořádali 
besedu pro žáky 1. až 3. třídy. Seznámili děti  
s krizovými situacemi, se kterými se mohou 
setkat. Vysvětlili jim, jak se v takových situacích 
bezpečně zachovat. Za odměnu si děti mohly 
vyzkoušet pouta a jiné předměty, které policisté 
při výkonu své práce běžně používají. Za užiteč-
nou přednášku policistům děkujeme.

Žáky 4. a 5. tříd poučili o dopravě a bezpečnosti 
na silnicích instruktoři z Autoškoly Lednice.

Mgr. Božena Zborovská

návštěva radnice  
ve Velkých Pavlovicích
Pro děti je vždy nejlepší, když si vše mohou osa-
hat nebo vidět takříkajíc na vlastní oči. Nám se 
to podařilo 25. října 2017, kdy jsme navštívili 
radnici ve Velkých Pavlovicích.
Učivo třetího ročníku ,,Naše město“ nemusí 
být vždy příliš záživným zážitkem. My jsme si je 
okořenili tím, že jsme navštívili přímo jednotli-
vá místa v našem městě, kterých se výuka týká. 
Jedním z nich byla radnice. Byli jsme moc rádi, 
že nám pan ředitel domluvil schůzku s předsta-
viteli města.
Na začátku prohlídky nás vřele přivítal mís-
tostarosta města pan Petr Hasil. Děti se postup-
ně seznámily s tím, kdo je součástí městského 
úřadu a jaká je náplň práce jednotlivých zastu-
pitelů a úředníků. Byli jsme provedeni všemi 
důležitými místy včetně kanceláří pana staros-
ty, oddacího sálu a reprezentační místnosti, 

kde se například koná každoroční rozloučení  
s našimi deváťáky.
Návštěva se nám moc líbila a děkujeme všem, 
kteří nám umožnili nahlédnout do zákulisí tak 
důležité instituce, jakou je městský úřad.

Mgr. Rudolf Bury

Preventivní program  
„etické dílny“
Ve čtvrtek 30. 11. 2017 jsme pro žáky 6. tříd po-
zvali do naší školy paní Ing. Elišku Krmelovou 
s certifikovaným programem primární pre-
vence – Etické dílny na téma: „ Pohoda a klídek  
bez tabáčku “.
Děti se seznámily s různými druhy návykových 
látek a aktivně si vyzkoušely reálné situace  
ze života, se kterými se mohou setkat, učily 
se čelit sociálnímu tlaku a umění odmítnout. 
Právě dětství je klíčové období, kdy je důležité 
dětem nabídnout dostatek informací o kouření.
Cílem tohoto programu bylo, aby žáci pochopili 
důsledky a rizika spojená s kouřením a uvědo-
mili si, že zdraví a život jsou nejvyššími hodno-
tami lidského života.
Dětem se program moc líbil a už teď se těšíme 
na další spolupráci.

Mgr. Jaroslava Janů

Soutěž Bible a my
V měsíci listopadu proběhlo na Základní ško-
le ve Velkých Pavlovicích školní kolo soutěže 
BIBLE A MY. V I. kategorii (I. stupeň) se s bi-
blickými otázkami na téma „Apoštolové, jak 
je známe z evangelií“ potýkali D. Dobrucký,  
T. Krupicová, M. Hádlík a P. Šlancar. Ve II. ka-
tegorii (6., 7. roč.) test školního kola na téma 
„Josef Egyptský“ psali M. Bílek, K. Pleskač  
a V. Macková. Za pomoc děkuji panu faráři  
M. Slatinskému.
Ve středu 29. listopadu 2017 se v prostorách 
Ekocentra Trkmanka uskutečnilo okresní kolo 
soutěže. Naši školu reprezentovali D. Dobruc-
ký, P. Šlancar, M. Bílek a K. Pleskač. Okres-
ního kola se zúčastnili nejúspěšnější řešitelé 
školního kola z dvaceti škol okresu Břeclav  
(17 ZŠ, 3 SŠ). Celkem jsme přivítali ve Velkých 
Pavlovicích 86 soutěžících. Do finále mohlo  
na základě výsledku testu postoupit v každé ze 

Ilustrátorka a spisovatelka Markéta 
Vydrová.

Nezapomenutelný zážitek! Už jste měli 
na rukou opravdová „želízka“? Děti byly 
nadšené, dospělí s povděkem takovou 
zkušenost oželí!

Žáci třetí třídy podnikli exkurzi velkopav-
lovické radnice. Nahlédli i do míst jindy jim 
zapovězených.
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čtyř kategorií 6 žáků, což se ze ZŠ Velké Pavlo-
vice nikomu nakonec nepodařilo. V této soutěži 
by však nemělo jít jen o výsledky, nýbrž přede-
vším o hledání vztahu k Bibli.
Přednáškou a zajímavým povídáním zpestři-
li chvíle čekání na opravení písemného testu 
manželé Roman a Barča Lachovi z Bratislavy, 
kteří mají pět dětí a pět let žili indiánské rezer-
vaci Lower Brule, kam se nyní v prosinci opět 
vypraví. Jejich děti navštěvují školu v indiánské 
rezervaci.
Děkuji všem sponzorům – ZŠ Velké Pavlovice, 
Městu Velké Pavlovice, Ekocentru Trkmanka, 
Pekařství Pešák (za vynikající pečivo), České 
biblické společnosti (za knižní odměny), Vinař-
ství PROQIN (vína pro lektory a přednášející), 
AirWine (letecký simulátor), 
P. L. Salčákovi, P. M. Slatinskému a A. Slavíko-
vé (keramické pozornosti). I díky jim proběhlo 
okresní kolo v příjemné atmosféře a přátelském 
duchu. 

Mgr. Jiří Slavík

natáčení soutěžního pořadu U6
„Pavlovice my to dáme, my se nikdy nevzdává-
me!!!“ S tímto bojovým pokřikem se vydalo 
družstvo žáků ze základní školy ve složení Ta-
deáš Huličný, Jakub Franc, Klára Navrátilová, 
Ondra Bank a Matěj Kocmánek zkusit své štěstí 
v soutěžním pořadu U6 České televize Ostra-
va. Natáčení probíhalo tentokrát v prostorách 
VIDA Science v Brně. Soupeřem nám byla  
ZŠ Sirotkova z Brna - Alfa tým. Naší škole při-
padlo označení Omega tým. Tématem celé sou-
těže byla meteorologie – počasí.
Začátek soutěže nám vyšel, kdy hned po úvod-
ním vědomostním kvízu Matěj zabodoval a po-
slal nás do vedení. Ve druhé soutěži naše dvojice 
Ondra a Kuba při navigaci trochu zakolísala  
a vedení jsme ztratili. Ve třetí soutěži se blýskla 
Klára, která potmě dokázala ve stanoveném ča-
sovém limitu posbírat všechny naše hvězdičky 
a získat tak pro náš tým pět nápověd pro další 
soutěž. Ta se pro nás již potom stala hračkou  
a s pěti nápovědami jsme bravurně složili kom-
pas, což protihráč nezvládl. Měl jen tři nápově-
dy a s nimi to šlo velice těžce. Takže jsme se ujali 
vedení 13:9. Po aréně mozků bylo vyrovnáno  
a šlo se na předposlední soutěž.

Tou byla týmová hra, kdy soutěží celé družstvo. 
Šlo o jízdu na segwayích. Někteří ze soutěžících 
z nich měli veliké obavy – jak se to ovládá, zatáčí 
a co s tím. Po zkušebních jízdách se sebevědomí 
zvedlo, ale v důležitém duelu jsme bohužel pro-
hráli a soupeři se ujali vedení.
Poslední soutěží byl chemický kvíz. V něm jsme 
zvítězili rozdílem jednoho bodu, ale soupeř měl 
přesto náskok šest bodů. Do závěrečné soutě-
že – hádání postavy - jsme poslali Matěje. Dalo 
se očekávat, že neznámá osobnost bude mít 
co dočinění s meteorologií. A bylo tomu tak. 
Osobností byla moderátorka počasí paní Alena 
Zárybnická. Ani jeden ze soutěžících ji neuhádl  
a na body vyhrál náš soupeř, tedy Alfa tým.

Za své snažení bylo naše družstvo odměně-
no tričky Omega týmu a dalšími drobnost-
mi od České televize. Celé natáčení jsme si 
užili. V televizi byl pořad odvysílán už v lis-
topadu. Podívat se na něj však můžete kdy-
koliv, prostřednictvím internetu a iVysílání  
(www.ceskatelevize.cz/ivysilani/).

ing. Lenka Bukovská

Předvánoční tvoření potřetí
Stejně jako loni a předloni, i letos se v Základ-
ní škole Velké Pavlovice uskutečnil v sobotu 
2. prosince od 14 do 17 hodin tradiční Den 
otevřených dveří. Jako každoročně si mohli 
návštěvníci – rodiče, děti, babičky a dědečko-
vé prohlédnout vyzdobené prostory naší školy  
a v dílničkách si vyrobit předvánoční dekorace  
a drobné vánoční dárky.
Program v dílnách byl opravdu pestrý. Děti si 
mohly vyrobit Mikuláše, čerty nebo andělíčky 

z papíru, ozdobit cukrovou polevou perníčky, 
„namramorovat“ si vánoční svíčku, vytvořit 
krabičku z ruličky od toaletního papíru, z pytlíč-
ků od čaje vyráběly hvězdičky a přáníčka nebo 
navštívily alchymistickou dílnu.
S hotovými výrobky se návštěvníci odebrali  
do vánočně vyzdobené školní jídelny, kde si 
mohli v klidu posedět, napít se čaje a ochutnat 
výborné bábovky, které jim upekly kuchařky 
školní jídelny.
Doprovodný program byl také velmi bohatý. 
Rodiče si mohli prohlédnout všechny prostory 
základní školy. Na 1. stupni je zaujala výstava 
adventních věnců, které děti vyráběly ve školní 
družině, na 2. stupni zhlédli výstavu výtvarných 
prací žáků. V malé tělocvičně se gymnastickými 
prvky na nářadí pochlubila děvčata ze zájmové-
ho kroužku gymnastiky, ve velké tělocvičně si 
chlapci zahráli zápas ve florbalu. Na schodech 
v budově 1. stupně si pak vyslechli vánoční pís-
ně, které pro ně připravili žáci pátých ročníků se 
svými učiteli.
Den otevřených dveří přilákal do naší školy opět 
mnoho návštěvníků a myslím si, že odcházeli 
spokojeni. Poděkování patří všem zaměstnan-
cům základní školy, kteří se na jeho přípravě 
podíleli a přispěli tak svým dílem ke krásné 
předvánoční atmosféře.

Mgr. Halka Buryová, zástupkyně ředitele  
Základní školy Velké Pavlovice

Slovíčko s poděkováním ředitele 
ZŠ ke dnu otevřených dveří…
Jsem rád, že již třetím rokem Den otevřených 
dveří konaný touto formou na základní škole 
těší všechny zájemce o tuto akci. Přítomní rodi-
če, vyjadřující nadšení a chválu škole, se už teď 
těší na příští rok plný dalších překvapení. Den 
otevřených dveří, nesoucí se v duchu Vánoc, je 
pěknou tečkou v závěru tohoto kalendářního 
roku v naší škole.
Všem zaměstnancům, kteří se podíleli na této 
akci, moc děkuji. Děkuji i rodičům, babičkám, 
dědečkům, hostům, starostovi města a dalším 
jeho představitelům, kteří se přišli podívat. 

Mgr. Michal Rilák,  
ředitel Základní školy Velké Pavlovice

Velkopavlovický soutěžní tým Omega sice 
nezvítězil, ale skvěle si to užil. A rozhodně 
nám ostudu neudělal – naopak! Prvotřídně 
reprezentoval nejen samotnou školu,  
ale i město Velké Pavlovice.

Kluci školáci se zhostili adventního  
muzicírování.

Den otevřených dveří na ZŠ se nesl na kříd-
lech Vánoc, nemohly nezaznít koledy…

Vítězky soutěže Bible a my 2017 – zleva 
Apolena Nováková (2. místo), Veronika 
Krušinová (1. místo) a Matylda Střelská  
(3. místo).
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Pohár starosty putuje  
do Klobouk 
V pátek 13. října 2017 se ve sportovní hale usku-
tečnil jubilejní desátý ročník turnaje o putovní 
pohár starosty města Velkých Pavlovic v malé 
kopané středních škol. Turnaje se účastnila 
družstva gymnázií z Klobouk, Hustopečí, Seni-
ce a domácí školy z Velkých Pavlovic. Turnaj se 
hrál systémem „každý s každým“ v jedné skupi-
ně a studenti předváděli divákům řadu zajíma-
vých fotbalových momentů.

Zajímavá vzájemná utkání skončila tímto cel-
kovým pořadím: 1. místo Městské gymnázi-
um Klobouky, 2. místo Gymnázium Senica,  
3. místo Gymnázium Velké Pavlovice, 4. mís-
to Gymnázium Hustopeče.
Putovní pohár vítěznému týmu předal ředitel 
školy PaedDr. Vlastimil Kropáč. Vítězům bla-
hopřejeme a již dnes se těšíme na shledanou  
s našimi soupeři za rok ve Velkých Pavlovicích.

Operační program  
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Cílem výzvy 02_16_035 Operačního progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášeného 
MŠMT je podpořit střední a vyšší odborné školy 
formou projektů zjednodušeného vykazování. 
V rámci této výzvy bude podpořen osobnost-
ně profesní rozvoj pedagogů prostřednict- 
vím dalšího vzdělávání pedagogických pracov-
níků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností 
pedagogů. 
Projekt pomůže škole při společném vzdělává-
ní žáků a to s možností personálního posílení 
o školního psychologa a školního kariérového 
poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolu-
práce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazy-
ků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování 
žáků ohrožených školním neúspěchem.
Náš projekt s názvem "Vzdělává-
me pro život" s registračním číslem  
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0004815 byl dne 
25. 4. 2017 schválen pro financování v celkové 
částce 713 989 Kč. Období realizace projektu je 

POdzIMní dny a Měsíce na VELkoPAVLoVIckéM GYMNÁZIU
od 1. září 2017 do 31. 8. 2019.
V rámci projektu budeme realizovat následující 
aktivity (šablony):
III/1.3 Školní psycholog – personální pod-
pora SŠ
III/1.6 Školní kariérový poradce – personál-
ní podpora SŠ
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovní-
ků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
III/2.4 Vzdělávání ped.pracovníků SŠ 
zaměřených na inkluzi – DVPP v rozsahu 
24 hodin
III/2.5 Vzdělávání ped.pracovníků SŠ  
– DVPP v rozsahu 80 hodin
III/2.6 Vzdělávání ped.pracovníků SŠ  
– DVPP v rozsahu 80 hodin
III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ
III/2.12 III/2.5 Vzdělávání pedagogického 
sboru SŠ zaměřeného na inkluzi – DVPP  
v rozsahu 8 hodin

Turnaj v ne tak malé kopané 
V úterý 31. října se v Lednici na tamějším fot-
balovém hřišti pořádal turnaj v malé kopané. 
Zahájení proběhlo v 9 hodin, kdy všech šest 
týmů nastoupilo na trávu a vyslechlo pravidla 
turnaje. 
Vytvořily se dvě skupiny po třech týmech, 
přičemž první z každé skupiny může bojovat 
o první dvě příčky, ti druzí ve skupině o třetí  
a čtvrté místo. Hrálo se 25 minut. První zápas 
se odehrál mezi Mikulovem a Hustopečemi. Zá-
pas byl dlouho vyrovnaný, ale ke konci Mikulov 
skóroval třemi brankami na 3:0. Další zápasy se 
nesly ve stejném duchu. Až na náš - hráli jsme 
proti Mikulovu, který byl favoritem, ale „ne-
zaspali jsme“ a i přes špatné počasí jsme dali  
do toho vše. Po deseti minutách jsme vstřelili 
gól. Do konce zápasu jsme jen bránili výsledek. 
Naše taktika vyšla a rozhodčí odpískal konec.
Po tomto zápase měl náš tým dlouhou přestáv-
ku, což si myslím, že nám jen prospělo. Další 
soupeř, proti kterému jsme hráli, byl tým Hus-
topeče „učňák“, u kterého jsme si věřili. Hodně 
jsme je podceňovali a to se nám celkem vymsti-
lo, ale naštěstí jsme na začátek střelili alespoň 
jednu branku. Po chvilce jsme dali další, jenže 
opilí vítězstvím jsme se přestali soustředit  
a Hustopeče skórovaly. Kvůli skvělé obraně 
jsme ale nakonec vyhráli. 
Poslední zápas byl ten nejnapínavější, protože 
proti nám stál favorit, který ještě neprohrál a to 
tým Gymnázia Hustopeče. Všichni jsme chtěli 
do toho dát všechno. Dlouho jsme tlačili, ale bez 
úspěchu. Až se nakonec k nám obrátila štěstěna 
a ukořistili jsme první branku. To bylo potřeba 
pro uvolnění atmosféry. Potom to šlo už jako  
po másle. Zápas skončil 3:0 pro náš tým Gym-
názia Velké Pavlovice. 

filip Weigl, sexta

gaudeamus
Dne 31. října navštívili studenti třetích a čtvr-
tých ročníků v doprovodu výchovného porad-
ce PhDr. Stanislava Rubáše již XXV. ročník 
Evropského veletrhu pomaturitního a celo-
životního vzdělávání. Letos zde prezentovalo 
více než 300 vystavovatelů ze 17 zemí světa. 
Vedle klasické „stánkové“ ukázky jednotlivých 
fakult VŠ se naši studenti mohli zúčastnit i sed-
mi doprovodných programů (největší návštěv-
nost byla na prezentaci MU Brno). Stejně jako 
každý rok se i letošní veletrh vydařil a mnohým 
studentům napomohl ve výběru své budoucí 
profesní orientace.

den otevřených dveří
Dne 1. listopadu 2017 se na našem gymnáziu 
uskutečnil tradiční podzimní Den otevřených 
dveří, který byl především určen budoucím 
uchazečům o studium a jejich rodičům. Po celý 
den se střídaly návštěvy dětí, které přicházely 
většinou v doprovodu svých rodičů. 
Příchozím návštěvám se věnovali pověření 
pracovníci a studenti školy. Poskytovali in-
formaceo studiu, o možnostech výuky cizích 
jazyků, o sportovních a mimoškolních aktivi-
tách. Zodpovídali rovněž otázky na dojíždění,  
na úspěšnost studentů v maturitních zkouškách  
a na jejich výsledky v přijímacím řízení na vyso-
ké školy. Příchozí návštěvy si mohly školu popr-

V turnaji O putovní pohár starosty města 
skončil tým velkopavlovického gymnázia 
na bronzové příčce. Malé zklamání může 
být dobrou motivací pro příště. Za rok 
uvidíme…

Den otevřených dveří byl určen především 
zájemcům o studium a jejich rodičům. 
Učitelé se jim náležitě věnovali.

Jak to vypadá na gymplu v praxi? To před-
vedli třeba v chemické laboratoři samotní 
studenti.
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vé prohlédnout, mohly se zapojit do vědomostní 
soutěže a zhlédnout práci žáků v jednotlivých 
dílnách, které byly zaměřené na přírodovědné 
a humanitní předměty. Během odpoledne si 
mohly děti vyzkoušet testy nanečisto z matema-
tiky a českého jazyka. 
Všem dětem a jejich rodičům děkujeme za účast 
a těm, kteří na tento den zapomněli, sdělujeme, 
že dne 10. ledna 2018 budeme pořádat druhý 
Den otevřených dveří.

Halloween
Ve čtvrtek 2. listopadu se podařilo realizovat 
první tematický den v novém školním roce.  
O velké přestávce se aula naplnila různými stra-
šidly a příšerami. Spousta žáků vzala přípravu 
na tento den velmi poctivě. To se projevilo jak 
množstvím kostýmů, tak jejich propracovanos-
tí. Některé z nich naháněly hrůzu už z dálky…
Nejpovedenější kostýmy byly po zásluze odmě-
něny. Celkem se vybíralo ve třech kategoriích: 
nejpropracovanější kostým (vítězkami se staly 
žákyně Martina Sadílková, Tereza Šnajdrová 
a Radka Valná), nejstrašidelnější kostým (ví-
tězem se stal Michal Velička) a nejlepší učitel-
ský kostým (vítězem je Mgr. Jana Zavadilová). 
Kromě kostýmů byla hodnocena i halloween-
ská výzdoba třídy. O třetí místo se dělily tercie 
a sekunda, druhé místo vyhrála sexta. Nejlépe 
vyzdobenou třídu měla kvarta.

Mgr. Bohumil Vašíček

další úspěchy studentů našeho 
gymnázia v ruském jazyce
Taisiya Voytenko ze sexty a Vojtěch Antoš  
ze septimy postupují do finále XV. Mezinárod-
ní olympiády v ruském jazyce, které proběhne 
v Moskvě ve dnech 4. – 8. prosince 2017.
Oba talentovaní studenti úspěšně obstáli v sil-
né konkurenci 1790 studentů ze 47 zemí. Spo-
lečně s nimi postupuje 150 ruštinářů z celého 
světa, např. z USA, Španělska, Itálie či Izraele,  
až po Mongolsko, Vietnam a Čínu. Z ČR se po-
dařilo postoupit celkem 4 studentům ruštiny. 
Všichni se utkají ve finálovém kole v Moskvě  
v prostorách Puškinova institutu ruského jazy-
ka, pořadatele již patnáctého kola mezinárodní 
soutěže. Soutěž je podporována Ministerstvem 
školství a kultury RF, Mezinárodní asociací uči-

telů ruského jazyka a Rossotrudničetvem.
Semifinálové kolo proběhlo ve škole on-line  
u počítače. Prvním zadáním byl lexikálně gra-
matický test, který oba studenti zvládli bez je-
diné chyby, druhým úkolem byla slohová práce  
na individuálně zadané téma.
Ve finálním kole v Moskvě čekají soutěžící cel-
kem 4 úkoly; písemná část spočívá v lexikálně 
gramatickém testu a čtení s porozuměním, 
ústní část se skládá z disciplíny nazvané Mladý 
řečník a obhajoby připraveného referátu a pre-
zentace.

Po náročné soutěži bude pro mladé ruštináře 
připraven kulturní program, návštěva divadel-
ního představení, okružní projížďka s návště-
vou památek hlavního města RF.
Taja a Vojta jsou talentovaní studenti, prokazují 
nejen výborné znalosti jazyka, ale mají také ši-
roký přehled o dění v Rusku. Vše získali nejen 
ve škole v hodinách ruštiny, ale také procvičo-
váním svých jazykových dovedností ve volném 
čase přes internet, například sledováním rus-
kých filmů, poslechem písní, komunikací s ka-
marády z Ruska. To také napomůže k intenzivní 
přípravě soutěžních okruhů - geografie a reálie, 
kultura, historie a současný život v Rusku.
Účast v Mezinárodní olympiádě v ruském ja-
zyce podporuje jejich zájem o studium ruštiny, 
pochopení smyslu studia cizího jazyka, mo-
tivuje k dalšímu prohlubování znalostí reálií  
a Ruska. Náš zřizovatel, Město Velké Pavlovi-
ce přispělo finančně na dopravu našim žákům  
na další pokračování soutěže v Moskvě. Za tuto 
podporu a zájem touto cestou děkujeme. 

Mgr. Jana Lorenzová

Oblastní kolo Pišqworek  
v Břeclavi aneb Jsme první!
Měsíc listopad je již tradičně měsícem oblast-
ních kol v pišqworkách. Naše tři ze školního 
kola postoupivší družstva (JFN – septima, 
Cyprísci – kvinta, Princezny – kvarta) odjela  
8. listopadu do Břeclavi. Zde je čekalo dalších 

jedenáct soupeřů. Družstva se utkala ve čtyřech 
skupinách systémem každé s každým o dvě po-
stupová místa.
Naše družstva zcela ovládla souboje ve skupi-
nách a do vyřazovacích bojů postoupila z prv-
ních míst. V prvním vyřazovacím kole skončilo 
družstvo Princezny a obsadilo celkově naprosto 
nečekané a skvělé šesté místo. Družstva JFN  
a Cyprísci ukončila turnaj vzájemným utkáním 
až ve finále. Vítězem se stalo, v loňském ročníku 
třetí, družstvo JFN z našeho gymnázia! Cyprís-
ci zopakovali druhé místo z loňského ročníku 
tohoto turnaje.
Pro obě družstva toto umístění znamená 
opětovný postup do krajského kola, které se 
uskuteční 29. 11. 2017 na Gymnáziu Kapi-
tána Jaroše v Brně. Děkuji všem našim sou-
těžícím žákům za skvělou reprezentaci školy  
a postupujícím přeji mnoho úspěchů v kraj- 
ském kole.

Mgr. Zbyněk Hradil

Zimní srdíčkové dny
Naše škola se do této charitativní akce kaž-
doročně zapojuje. Sbírkovými předměty jsou 
plastová srdíčka, magnetky se zvířátky, barev-
né propisky, vše za 30 Kč a dárková balení jedné 
porce mleté kávy Brazil Santos za 40 Kč.
Výtěžek této sbírky je určen na pomoc vážně 
nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány 
na domácí péči svých rodičů, a to na pořízení 
různých rehabilitačních a zdravotních pomů-
cek k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, 
kterou si jejich stav vyžaduje.
Za podporu této akce všem z řad široké veřejnos-
ti děkujeme!

exkurze v redakci  
Mladé fronty
Dne 21. listopadu 2017 se naše třída za dopro-
vodu paní učitelky Míchalové vydala na exkurzi 
do redakce Mladá fronta Dnes, která se nachází 
v Brně. Sraz byl domluven na půl devátou ráno 
na vlakové zastávce ve Velkých Pavlovicích. 
Redakce MF Dnes se nachází v průchodu v ulici 
Česká, kousek od náměstí Svobody. Po vstupu 
do budovy jsme se usadili v zasedací místnosti. 
Tam už za námi přišel pan šéfredaktor Škarda 
a vyprávěl nám o práci žurnalistů a o tom, jak 
vlastně noviny vznikají, jak se tisknou. Panu re-
daktorovi jsme ukázali i náš třídní časopis Mla-
dá sexta, který si nechal. Nakonec nás zavedl 
přímo do redakce. 
Překvapilo mě, že se jednalo pouze o malou 
místnost, kde se nacházelo několik stolů s po-
čítači, za kterými seděli redaktoři a vyhledávali 
potřebné informace pro svůj článek, a také stůl, 
u kterého se konaly porady. Jako poděkování  
za čas, který nám věnoval, jsme panu redakto-
rovi předali bonboniéru a ještě na závěr jsme se 
s ním vyfotili. 
Po exkurzi následoval krátký rozchod a pak 
už jsme se vydali na nádraží a zpět domů. Po-

Jindy líbezné slečny ze třídy kvarta o Ha-
lloweenu naháněly hrůzu! Jejich propra-
cované masky si jednoznačně zasloužily 
ocenění.

Mimořádně nadaní studenti Taisiya Voy-
tenko ze sexty a Vojtěch Antoš ze septimy 
postoupili do finále XV. Mezinárodní olym-
piády v ruském jazyce v Moskvě.
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dle mého názoru byla exkurze velmi zajímavá. 
Dozvěděli jsme se spoustu nových informací  
o práci novinářů a vzniku novin.

Klára Hluchá, sexta

gympl do Mikulova!
Základní škola Kobylí a Základní škola Velké 
Pavlovice – byly konkurencí nabitého kádru 
tříd primy a sekundy gymnázia Velké Pavlovice.  
Ve středu 22. 11. 2017 se uskutečnilo okrskové 
kolo turnaje ve florbale mladších žáků. 
Od začátku bylo napětí velké, čekalo se totiž, 
jak dopadne derby mezi gymnáziem a Základ-
ní školou Velké Pavlovice. První zápas hrálo 
Kobylí s gymnáziem. Byla to náročná přestřel-
ka, Kobylí vedlo 2:0, ale protihráči bojovali  
až do konce a obrátili výsledek - vyhráli 4:2. 
Druhý zápas hrálo Kobylí se Základní školou 
Velké Pavlovice, která byla jasným favoritem, 
přesto hra skončila 6:2. 
Přišel rozhodující zápas. Na tribunách bylo 
kolem 40 fanoušků a v hale se ozývali výkřiky: 
„Gympl nebo základka!“ V prvních deseti mi-
nutách padly hned dva góly ve prospěch týmu 
gymnázia. Po druhém poločase zápas skončil 
3:1 pro třídy primy a sekundy. Gymnázium po-
stoupilo do okresního kola do Mikulova.

Mgr. Petr Horáček

Maryša v národním  
divadle Praha
Zažít divadelní představení v Národním diva-
dle? Jak se do Prahy dostat? Jít na drahé večerní 
představení? Tyto otázky naši studenti dru-
hých a třetích ročníků řešit nemuseli. Ve středu  
22. listopadu 2017 se nám opět podařilo dostat 
na dopolední generální zkoušku Národního di-
vadla. Tentokrát jsme zhlédli Maryšu. 
Očekávali jsme možná klasické zpracová-
ní moravské hry… A očekávání nás zavedlo  
do slepých uliček. Před námi se rozvíjelo zcela 
moderní ztvárnění známého děje. Zapomenuty 
byly moravské folklórní prvky, dialekt jsme sice 
slyšeli, ale nebyl stěžejním pilířem příběhu. Na-
opak se tam objevily masky bojovníků z celého 
světa, zazněl zvuk opakovaného posunu židlí, 
který v celém prostoru naší národní zlaté kap-
ličky rezonoval.
Po skončení představení, kdy byl Vávra zcela kla-
sicky otráven kávou připravenou z varné konvice 
umístěné v hlavním prostoru jeviště, následova-
la beseda s herci a dramaturgy. Pro studenty to 
bylo nesmírně obohacující setkání, kdy se mohli 
zeptat na motivy související s hrou.
A přestože to bylo pro mnohé neočekávané 
zpracování, krásná byla noticka hlavní hrdinky 
v podání herečky Pavly Beretové – s upřímností 
vám předáváme nové ztvárnění Maryši, které je 
zpracované tak, jak umíme…

Mgr. Renata Bláhová

Okresní přebor škol v šachu

Ve středu 22. listopadu 2017 se konalo v Domě 
školství Břeclav okresní kolo Přeboru škol v ša-
chu. Každoročně gymnázium reprezentují naši 
mladí šachisté.
V kategorii B (2. stupeň ZŠ) bojovali Mirek 

Náležinský, Matyáš Poulík (sekunda), Jakub 
Studýnka, Filip Hicl (tercie). Celkově skonči-
li na postupujícím druhém místě. V kategorii 
C středoškoláků soutěžili Josef Lacina – 2. A,  
Jan Maincl – septima, Petr Matějka - kvinta a 
Dominik Rolíšek - kvarta. Vybojovali zlaté me-
daile a zajistili si postup do krajského kola, které 
proběhne 23. ledna 2018 opět v Břeclavi.
Nejlepším hráčem na 4. šachovnici v kategorii 
B, byl Mirek Náležinský ze sekundy. 
Nejlepším hráčem v kategorii C na 1. šachovnici 
byl Josef Lacina a na 4. šachovnici Jan Maincl.

Podruhé v dějepisném chebu
Dne 23. listopadu se v Chebu uskutečnil již  
26. ročník Dějepisné soutěže gymnázií. 
Účastnilo se jí celkem 75 škol, vítězů krajských 
nominačních kol. Naše gymnázium reprezen-
toval tým studentů ve složení Pavel Kosík, Voj-
těch Antoš a Ondřej Sláma.

Soutěž se během čtvrtstoletí své existence sta-
la největším historickým utkáním studentů  
z České a Slovenské republiky, a proto ji vždy 
navštěvují i vzácní hosté. Letos do Chebu zaví-
tali předseda Senátu Milan Štěch, významný 
historik Petr Čornej nebo předseda Akademie 
věd ČR a prezidentský kandidát Jiří Drahoš.

Téma pro letošní soutěž se jmenovalo Léta 
strachu a naděje, které zahrnovalo období  
od roku 1949 do roku 1967. Úkoly byly mimo-
řádně složité; kromě odpovídání na konkrét-
ní otázky jsme museli např. poznat obličeje  
na fotografiích (naše sbírka jich zahrnovala přes 
700), přiřadit k sobě pojmy, které k sobě patří, 
nebo podle obrázku určit rok výroby motorové-
ho vozidla. Velmi specifické pak bylo závěrečné 
čtvrté kolo, kdy jsme dostali za úkol rozpoznat 
interprety písní, znělky pořadů či určit film 
podle ukázky. Prostřednictvím velkoplošné 
obrazovky zadávaly úkoly i slavné osobnosti, 
mj. legendární herečka Jiřina Bohdalová nebo 
slovenský prezident Andrej Kiska.
Dějepisná soutěž je velmi atraktivní; všichni 
účastníci dostávají ceny v hodnotě přes 4 tisíce 
korun, ti nejlepší jsou pak oceněni notebooky, 
tablety, pobytem v Itálii či chytrými telefony. 
Naše družstvo nakonec získalo 21. místo, kte-
ré sice úplně neodpovídalo našim představám,  
ale četné zážitky a přeplněné tašky s cenami nás 
jen motivují k přípravám k dalšímu ročníku sou-
těže, které bude věnováno létům 1968 – 1977.
Za náš tým chci velmi poděkovat paní učitelce 
Míchalové, která nás na soutěž připravovala,  
za její čas a podporu. Snad se nám podaří uspět 
i v dalším krajském kole v dubnu!

Vojtěch Antoš, septima

Stužkování
Páteční podzimní podvečer 24. listopadu 2017 
se stal pro studenty oktávy a 4. A významným 
dnem, neboť byli slavnostním stužkováním 
uvedeni do řad maturantů velkopavlovického 
gymnázia. 
Do zcela zaplněné auly, kde se tato slavnost 
konala za přítomnosti rodičů, přátel a dalších 
hostů, nastoupili maturanti s velkým oče-
káváním. Po zahájení ceremoniálu třídními 
učiteli Mgr. Pavlou Míchalovou (oktáva) 
a Mgr. Zbyňkem Hradilem (4.A) byli stu-
denti pasováni na maturanty. S motivačním 
projevem ke studentům vystoupil pan ředitel  
PaedDr. Vlastimil Kropáč, který studentům 
popřál hodně štěstí a elánu do náročné práce 
spojené s vykonáním zkoušky dospělosti. 
Celý ceremoniál příjemně zpestřil klavírní 
doprovod Michala Podrazila a nechyběl ani 
proslov samotných maturantů. Při projekci fo-
tografií, nejen ze školních lavic, zajisté každý 
zavzpomínal na předešlé roky a povzdechnul si, 
jak ten čas letí. Věřme, že všichni studenti matu-
ritní zkoušku úspěšně složí a že jim tato zkouška 
dospělosti bude vstupní branou do dalšího živo-
ta plného přání, očekávání a nadějí.
V závěru tohoto příspěvku bych rád touto cestou 
popřál úspěšný nový rok 2018 všem pracovní-
kům školy, našim žákům a jejich rodičům a v ne-
poslední řadě všem čtenářům Velkopavlovického 
zpravodaje.

Paeddr. Vlastimil Kropáč,  
ředitel školy

Pekelné soustředění nad čtyřiašedesáti poli 
vyneslo velkopavlovickým kýžené zlato.

Účastníci celostátního kola dějepisné sou-
těže – Ondřej Sláma, Vojtěch Antoš a Pavel 
Kosík. Přípravy byly náročné, studenti 
nemarnili vzácný čas ani ve vlaku cestou 
do Chebu.
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Praha 29. listopadu 2017 – Jak jinak uzavřít 
pro Asociaci malého fotbalu České republi-
ky tak úspěšnou sezonu? Slavnostně. Proto 
připravila na pražském Smíchově historicky 
první Galavečer malého fotbalu, jehož hlavní 
hvězdou byl Patrik Levčík, mimořádný talent 
z Velkých Pavlovic se svým českým reprezen-
tačním týmem.
Hlavní myšlenka akce spočívala ve vyhodno-
cení končícího roku a ocenění nejlepších hrá-
čů i týmů. Patrik Levčík vystoupal na pódium 
hned čtyřikrát. S výběrem Brna jako vítěz mi-
nulé sezony DRFG Superligy malého fotbalu, 
pak jako nejlepší hráč celostátní soutěže, ná-
sledně s českou reprezentací, která ovládla 
mistrovství světa v Tunisku a obsadila stříbro 
na evropském šampionátu v Brně, a naposle-
dy coby nejlepší hráč Asociace malého fotbalu 
České republiky ročníku 2016/2017.
„Jsem za to moc rád, tento rok byl náramně 
úspěšný a máme na co vzpomínat,“ liboval si 
Patrik. „Galavečer jsem si užil náramně. Ne-
věděl jsem, jakou úroveň bude mít, a na konci 
jsem byl mile překvapený. Průvodci večera jej 
odmoderovali perfektně a vložili do něj svůj 
smysl pro humor, což bylo příjemné pobavení,“  
s úsměvem doplnil král premiérového Galave-
čera malého fotbalu Patrik Levčík.
Nejlepší hráč evropského šampionátu v Brně 
a fotbalový virtuos si užíval ovace sálu s té-
měř třemi stovkami hostů. „Z výběru Brna si  
na pódiu vzal mikrofon Tomáš Pospiš a pro-
zradil lidem, které motivační řeči provádí-

Sobota 25. listopadu 2017 byla opravdu  
pro mladé badmintonisty z Velkých Pavlovic 
nabitá. Oddíl SVČ při Základní škole Velké 
Pavlovice pořádal v místní sportovní hale 
otevřený turnaj GP C U15, kam se sjela necelá 
padesátka soutěžících z celé ČR. Jednalo se  
o bodovaný turnaj. Více než devět hodin  
se konala soutěž v pěti disciplínách. 
Jelikož Eliška Konečná kvůli zranění nemoh-
la nakonec do turnaje nastoupit, domácí klub 
reprezentovali pouze dva hráči a to Jakub 
Herzán a Martin Huslík. V silné konkurenci 
badmintonistů do patnácti let se v úvodu tur-
naje podařilo v mixu postoupit Jakubovi, se 
spoluhráčkou z Brna Veronikou Doubkovou, 
do druhého kola. Tam však již nedokázali pro-
jít dál. Ve všech ostatních disciplínách sehráli 

PATRIk LEVčÍk A DoMINIk kUNIcký,  
hVězdy GalaVečera MalÉhO fOtbalu

lIstOPadOVá sObOta s bADMINToNEM

me před každým zápasem,“ smál se Levčík.  
„S klukama z reprezentace jsme dostali spe-
cifické věci na památku jako kartičky, ka-
lendáře a plakáty daného hráče nebo celého  
týmu, flešku se zážitky z turnajů i samozřej-
mě všemi zápasy a také nové kopačky od To-
p4Sport, za což moc děkuji,“ vzkázal rodák  
z Velkých Pavlovic.
Velké Pavlovice však mají ještě jednoho oce-
něného, nejlepším hráčem DRFG Superligy 
malého fotbalu do 21 let se stal brankář brněn-
ského výběru Dominik Kunický. „Galavečer 
přinesl příjemné zpestření po dlouhé sezoně. 

oba domácí badmintonisté zápasy s velmi vy-
rovnanými výsledky, žel k postupu chybělo  
v koncovkách trochu více štěstí a tak naše 
účast končila již v prvních kolech.
Novinkou tohoto velkopavlovického turnaje 
bylo, že informace o průběhu a výsledky jsme 
poprvé mohli sledovat na internetu on-line  
a to i s předběžným časovým rozpisem jednot-
livých utkání. Jako organizátoři do budoucna 
také plánujeme vysílat z velkopavlovické tělo-
cvičny obrazový živý streaming z vybraného 
kurtu, tak aby měli zájemci možnost sledovat 
některé zápasy badmintonu na internetu.
Menší badmintonisté soupeřili v Brně  
na turnaji Shark Junior Open U11, který se 
uskutečnil v netradičním čase se začátkem  

Myslím, že můžu mluvit za všechny zúčastně-
né, když řeknu, že večer byl perfektně připra-
vený. Mám obrovskou radost, protože ocenění 
je zásluha celého brněnského výběru. Jde vi-
dět, že v minulé sezoně nám vycházelo vše, na 
co jsme sáhli. A s Levčou jsme si dělali srandu,  
že příští galavečer může být ve Velkých Pavlovi-
cích,“ smál se evropský šampion do 21 let Do-
minik Kunický.
Hlavní cenu Asociace malého fotbalu České 
republiky ročníku 2016/2017 získal mužský 
národní tým.
Výtah z Přehledu ocenění DRFG Superligy 
malého fotbalu ročníku 2016/2017
Nejlepší hráč do 21 let: Dominik Kunický 
(Brno)
Nejlepší hráč: Patrik Levčík (Brno)
Výtah z Přehledu ocenění Asociace malého 
fotbalu České republiky ročníku 2016/2017
Nejlepší hráč: Patrik Levčík (Brno)
Cena Asociace malého fotbalu ČR  
za významný úspěch
Reprezentace ČR do 21 let v malém fotbale  
– mistři Evropy
Hlavní cena Asociace malého fotbalu ČR
Reprezentační A tým mužů ČR v malém fot-
bale – vicemistři Evropy a mistři světa

Zdroj: www.malyfotbal.cz;  
zpracovala Karolína Bártová

až po poledni. Hrálo se do večerních hodin. 
Každý účastník zde odehrál 5 zápasů dvouher. 
Z velkopavlovických se na turnaji představili 
Michal Huslík a Viktor Fůkal. Úspěšným vý-
sledkem by se dalo nazvat páté místo Vikto-
ra, který ztratil v posledním zápase tři body, 
které ho připravily o medailový souboj. I tak 
Viktor ukázal velmi dobrý výkon. Michal měl  
ve všech zápasech vždy vyrovnané výsledky, 
ale soupeři si vždy uměli lépe poradit s kon-
covkou. Výhara v jednom utkání tak stačila 
pouze na sedmnáctou příčku v turnaji.
Všem velkopavlovickým účastníkům obou 
turnajů patří poděkování za jejich sportovní 
výkony v tomto listopadovém dnu.

Jiří Huslík

Patrik Levčík se zaslouženým pohárem.
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PLENÉR 2017 * NÁVRATY ZA NÁMETOM
Od 8. prosince 2017 do 8. ledna 2018
* Výstavní sál MěÚ Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE
Neděle 17. prosince 2017,  
zahájení a otevření bran v pravé poledne
* Náměstí před radnicí města  
ve Velkých Pavlovicích 
* www.velke-pavlovice.cz
Program:
12.30 hod. * Zahájení 
13.00 hod. * Vánoční vystoupení dětí  
– Mateřská škola Velké Pavlovice 
13.20 hod. * Dětský sbor ZUŠ Velké  
Pavlovice pod vedením Barbory Grůzové
13.40 hod. * Dětský folklorní kroužek  
Floriánek
14.00 hod. * Vypouštění balónků  
s přáním dětí pro Ježíška 
14.30 hod. * Předvánoční koledování  
– Základní škola Velké Pavlovice
15.00 hod. * Čas Vánoc  
– Pěvecký sbor Gymnázia Velké Pavlovice 
15.20 hod. * Zpívání vánočních písní  
– Klub důchodců Velké Pavlovice
15.40 hod. * Vánoční písně a koledy  
– Žesťový soubor ZUŠ Velké Pavlovice
16.00 hod. * Vánoční poselství
16.10 hod. * Duo B&E  
– Bára Grůzová a Eliška Vomáčková
16.40 hod. * Presúzní sbor
17.00 hod. * Country kapela Colorado
JEŽÍŠKOVA DÍLNA
Program pro děti * 12.00 – 17.00 hod.  
* zasedací místnost na radnici 
Výtvarné a rukodělné tvoření pro děti  
s vánoční tématikou

VÁNOČNÍ KONCERT SOUROZENCŮ  
ULRYCHOVÝCH A SKUPINY JAVORY
Středa 20. prosince 2017, v 18.00 hodin 
Vstupné 200 Kč
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz
PŘEDVÁNOČNÍ HRAVÉ ODPOLEDNE
Pátek 22. prosince 2017, od 16.00 hodin
* Městská knihovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz 
ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ  
V MALÉ KOPANÉ – III. ROČNÍK
Úterý 26. prosince 2017
* Sportovní hala ZŠ 
* www.facebook.com/stepanskyturnajvp
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
NA GYMNÁZIU
Středa 10. ledna 2018, od 8.00 do 17.00 hodin 
* Gymnázium Velké Pavlovice 

* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz 
* www.velke-pavlovice.cz
VÝSTAVA SPOLEČENSKÝ ŽIVOT  
„NEJEN“ HMYZU
Středa 10. ledna 2018, vernisáž v 17.00 hodin 
Výstava bude otevřena do 14. února 2018 
Vstupné 10 Kč, případně dobrovolné 
* Ekocentrum Trkmanka 
* www.velke-pavlovice.cz
KROJOVANÝ PLES
Sobota 13. ledna 2018, od 19.30 hodin 
Předtančení Moravské besedy, hrají Žadovjáci, 
vstupné 80 Kč
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz
MYSLIVECKÝ PLES
Sobota 20. ledna 2018, od 20.00 hodin 
Hraje DH Vacenovjáci, vstupné 80 Kč
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz
LIDOVÝ PLES
Sobota 27. ledna 2018, od 20.00 hodin 
Slavnostní předtančení, hraje DH Gloria
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz
14. PLES GYMNÁZIA
Pátek 16. února 2018, od 19.30 hodin 
Zahájení tradiční polonézou studentů, půlnoční 
překvapení 
Hraje Junior Band Pohořelice
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz 
* www.velke-pavlovice.cz
VELKOPAVLOVICKÉ OSTATKY
Sobota 10. února 2018, od 14.00 hodin 
Průvod masek, tradiční občerstvení, zábava 
Program v sokolovně od 17.00 hodin 
Vstupné: 50 Kč, masky zdarma
* Průvod městem, Sokolovna 
* www.ekocentrum-trkmanka.com 
* www.velke-pavlovice.cz
SPOLEČENSKÝ PLES MODRÝCH HOR
Sobota 24. února 2018, od 19.30 hodin
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.modrehory.cz 
* www.velke-pavlovice.cz
ŠIBŘINKY – MAŠKARNÍ BÁL
Sobota 3. března 2018, 20.00 hodin 
Hraje DJ Tony Schäffer 
Vstupné 80 Kč, masky vstup zdarma 
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz
AUTORSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
JANY VONDROVÉ
Pátek 9. března 2018
* Výstavní sál Městského úřadu Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

KALENDÁRIUM  
– FARNOST VELKÉ PAVLOVICE
Období od 23. prosince 2017 do 1. března 2018

MŠe V PŘedVeČeR  
iV. AdVenTnÍ neděLe 
Sobota 23. prosince 2017, v 18.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

i. VÁnOČnÍ BOHOSLUžBA
Neděle 24. prosince 2017, ve 24.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie  
* štědrovečerní mše pro děti bude v 17.00  
v kostele v Němčičkách

BOžÍHOdOVÁ BOHOSLUžBA
 Pondělí 25. prosince 2017, v 11.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

SVATOŠTěPÁnSKÁ BOHOSLUžBA
 Úterý 26. prosince 2017, v 11.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

žiVÝ BeTLÉM
Sobota 30. prosince 2017, od 16.00 hodin
* Farní dvůr 

neděLnÍ BOHOSLUžBA 
Neděle 31. prosince 2017, v 11.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

nOVOROČnÍ BOHOSLUžBA 
Pondělí 1. ledna 2018, v 11.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠe S TŘÍKRÁLOVÝM žeHnÁnÍM 
Pátek 5. ledna 2018, v 18:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

TŘÍKRÁLOVÝ KOnceRT 
Sobota 6. ledna 2018, v 18.00 hodin 
Vystoupí Chrámový sbor Laudamus  
s pěveckým sborem Šumavan z Klatov
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠe SVATÁ S žeHnÁnÍM  
HROMniČnÍcH SVÍcÍ
Pátek 2. února 2018, v 18.30 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠe Se SVATOBLAžeJSKÝM  
POžeHnÁnÍM 
Sobota 3. února 2018, v 18.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠe S UdÍLenÍM POPeLce 
Středa 14. února 2018, v 18.30 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

KALENDÁŘ AKCÍ – leden, únor a březen 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

inZeRce

 Hledám ke koupi rodinný dům v této 
lokalitě.  

Vinný sklípek a zahrádku uvítám, opravy nevadí. 

Kontakt na tel: 604 641 463 

Sháním ke koupi byt 2+1 nebo 3+1  

v Hustopečích nebo v Břeclavi. 

Tel: 739 823 546 
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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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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 1/2018 – 14. února 2018 
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 1/2018 – 2. března 2018

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2018
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!

hledáte stabilní zaměstnání se zajímavým finančním ohodnocením 
a benefity? společnost Westfalia Metal v Hustopečích investuje 
do nových zařízení, rozšiřuje své prostory i týmy. 

Ve výrobě i administrativě vás čeká ryze český tým – hledáme 
kolegy a kolegyně na různé pozice ve výrobě (kvalifikované  
i nekvalifikované pozice s praxí i bez – rádi Vás na pozici zaškolíme, 
zařídíme potřebné průkazy a certifikáty). Náborový příspěvek dle 
pozice ve výši 7.500–15.000 kč Více informací na tel. 515 151 312. 

veronika.mrazkova@westfalia-mh.com 
www.facebook.com/westfaliametal                              

 Těšíme se na Vás!

RESTAURACE REGENT – CATERING NV
Velké Pavlovice, Tovární 14

www.restauraceregent.cz

Rezervace a objednávky na telefonu: 722 951 131 nebo 732 675 272

•	 denní obědové menu s možností rozvozu
•	 cateringové služby nejen u nás v restauraci,  

ale také možnost dovozu domů
•	 rauty, svatby, promoce
•	 školení, firemní akce, společenské akce


