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Vážení spoluobčané,

než jsme se nadáli, máme tu březen roku 2018. 
Letošní rok začal volbou prezidenta naší re-
publiky. V našem městě odvolilo v průměru 
sedmdesát procent voličů v každém kole. Dě-
kuji všem, kteří si našli čas, využili svého práva  
a k volbám přišli. Výsledek voleb byl pro někte-
ré zklamáním, pro druhé radostnou volbou.

Jak jistě víte, s koncem roku 2017 ukončil 
ve Velkých Pavlovicích činnost dětský lékař 
MUDr. Jiří Diblík. Za jeho dlouholetou činnost 
a působení v našem městě bych mu rád touto 
cestou poděkoval a popřál hlavně pevné zdra-
ví. Na základě žádosti města vypsal Krajský 
úřad Jihomoravského kraje výběrové řízení  
na obsazení uvolněného místa. Lékařka, která 
projevila o toto místo zájem, bohužel v polo-
vině února od záměru ordinovat ve Velkých 
Pavlovicích ustoupila. I nadále bude město 
usilovat o obsazení místa dětského lékaře.

Jaro je přede dveřmi a s ním se blíží začátek 
důležitých investičních akcí, se kterými bych 
vás rád seznámil.

Nejdůležitější akcí roku 2018 bude opra-
va krajské silnice ve městě, která začíná  
v březnu uzavřením ulice Brněnská ve směru  
na Hustopeče (po konec obce) v celém úseku  
od křižovatky ulic Vinařská, V Sadech. Sou-
časně bude uzavřena ulice Brněnská od sýpky,  
přes křižovatku u restaurace Ferdinand, až  
po vjezd do Vinia, a.s. (brána na výkup hroznů).

Na ulici Hodonínská se vybuduje nová dešťo-
vá kanalizace od křižovatky ulic Hlavní, Ho-
donínská, Nádražní, po most přes Trkmanku. 
Poté bude následovat rekonstrukce vozovky, 
vybudování nového chodníku podél budovy 
Vinia, a.s. až k mostu, vybudování odstavných 
stání a rekonstrukce veřejného osvětlení.

Termínem ukončení těchto akcí je konec měsí-
ce dubna. Město se podílí finančně na vybudo-
vání chodníků, veřejného osvětlení a odstav-

ných stání v celé délce opravy ve městě.

Ve spolupráci se společností Vodovody  
a kanalizace Břeclav, a.s. bude provedena 
rekonstrukce vodovodu v ulici Hlavní (úsek  
od restaurace Ferdinand po křižovatku s uli-
cí U Zastávky). Dále rekonstrukce vodovodu  
v ulici Dlouhá (od školy po rodinný dům man-
želů Stříteckých) a v ulici Tábor bude provede-
no propojení (zokruhování) vodovodu s ulicí 
Bezručova. Vodovody a kanalizace Břeclav, 
a.s. provedou souběžně ve své režii rekonstruk-
ci vodovodu v ulici Ořechová od prodejny Vi-
nařské potřeby Bureš po rodinný dům manže-
lů Štrajtových. Letošní mírná zima snad dává 
naději na bezproblémový začátek všech výše 
jmenovaných akcí.

Na závěr bych upřímně poděkoval všem obča-
nům za trpělivost při realizaci výše uvedených 
prací v našem městě.

Jiří Otřel, 
starosta města Velké Pavlovice

SLOVO STAROSTY

Z RADNICE

Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem 10× a mimo jiné řešila následující problematiku:

Zabývala se:

záměrem spol. Hantály a.s. přemístit drtič-
ku z areálu v zastavěném území Na Špitálku 
na pozemek u skládky odpadů mimo město, 
nabízí se jednání ve věci směny nebo odkou-
pení pozemku

odkoupením pozemků v  podnikatelské 
zóně, o podmínkách prodeje bude s žadateli 
jednáno

umístěním laviček a odpadkových košů  
ve městě a umístěním beden na posypový 
materiál

plánem kulturních akcí na rok 2018, přípra-
va kalendáře

žádostí obyvatel bytového domu Tovární 8  
o vybudování odstavných ploch pro automo-
bily

žádostí o prošetření dlouhodobého opa-
kovaného rušení denního a nočního klidu 
hlukem způsobeným provozem ubytování 
turistů na ulici Trávníky

informací o činnosti MěPO a komise  
pro projednávání přestupků v roce 2017

informací o plánovaných uzavírkách v  sou-
vislosti s průtahem města a opravou silnice 
421/II Velké Pavlovice – Terezín

záměrem a pořadím oprav místních komu-

nikací ve městě
dopravní nehodou automobilu a chodce  
na cyklostezce, návrhy na řešení situace, 
jedna z možností je uzavřít účelovou ko-
munikaci i cyklostezku od Bořetic po dobu 
rekonstrukce silnice 421/II , vjezd do měs-
ta obyvatel 4 RD na Hodonínské řešit do-
hodou, cestou kolem Vinium a.s., řešení 
problému bude konzultováno s  Odborem 
dopravy Hustopeče
ve spolupráci se spol. VAK Břeclav, časovým 
plánem rekonstrukce jednotlivých úseků 
vodovodů ve městě, které jsou v havarijním 
stavu
odpovědí pracovníka SFŽP na dotazy členů 
RMě, jaké jsou povinné činnosti Ekocentra 
Trkmanka dle přijaté dotace a s tím souvise-
jící udržitelností 20 let

Rada města schválila: 
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem 
a spol. STRABAG a.s., na rekonstrukci míst-
ní komunikaci ul. U Zastávky
uzavření smlouvy s E.ON Distribuce, a.s., 
s  nejlevnější nabídkou na dodávku plynu  
pro objekty v majetku města
uzavření smlouvy pro tarify na mobilní tele-
fony
řešení bezpečnosti chodců na přechodu  

na ul. Hlavní u školy, bude umístěno zrca-
dlo, případně i semafor, bude podána žádost  
o povolení změny dopravního značení

konání ohňostroje na Silvestra před radnicí 
v hodnotě do 15.000 Kč

finanční dar studentům Gymnázia Velké 
Pavlovice, kteří postoupili do finále XV. roč-
níku mezinárodní olympiády v ruském jazy-
ce a budou město reprezentovat v Moskvě

smlouvu o dílo na vypracování a podání 
žádosti o dotaci „Velké Pavlovice – ul. Br-
něnská, chodník“ a přidělení zakázky této 
stavby dodavateli spol. VHS Břeclav s.r.o.  
na doporučení výběrové komise

provedení opravy FAREZINU firmou 
GRONTECH AGRO s.r.o. 150.450 Kč  
bez DPH

nabídku na výrobu 10 stolů a 20 lavic, stůl 
7.000 Kč/ks, lavice 3 600 Kč/ks

spolupořadatelství města při Tříkrálovém 
koncertu domácího chrámového sboru 
Laudamus a Šumavanu z  Klatov v  kostele  
dne 6. 1. 2018

vybudování parkoviště u bytového domu  
č. p. 288 na pozemku ve vlastnictví města

navýšení počtu stálých zaměstnanců  
ve Službách města o jednoho zaměstnance
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prodej osobního automobilu Škoda Felicia, 
combi, RZ: BVJ 34-12
uzavření smlouvy mezi městem a spol. 
STRABAG a.s. na opravu místních komu-
nikací, konkrétně všech křižovatek navazu-
jících na současně zrekonstruovanou část  
ul. Brněnská
pokácení stromu (jedle) na pozemku města, 
na ul. Dlouhá
poskytnutí finančního daru, ocenění v  sou-
vislosti s pořádáním plesů, krojového, mys-
liveckého, plesu gymnázia, plesu Modrých 
Hor, dětského maškarního, plesu MO KDU-
-ČSL a country bálu
finanční dar Dětskému domovu v Mikulově 
ve výši 2.442 Kč
změnu PD výstavby BD Velké Pavlovice  
– Za Dvorem a Tovární, počet bytových 
jednotek 22 a 2× komerční prostory, na po-
zemku investora BD je navrženo celkem  
26 parkovacích míst, na pozemku města 
bude zbudováno 8–10 parkovacích míst
výměnu oken do 2 bytových jednotek  
v  BD ul. Trávníky 8 a 1 bytové jednotky  
v  BD Bří Mrštíků a nabídku firmy  
Pramos a.s. Šitbořice na jejich pořízení
přidělení dotací a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy na jejich poskytnutí pro místní 
spolky a občanská sdružení a poskytnutí 
finančních darů fyzickým osobám, jako oce-
nění za pořádání kulturních, společenských 
a sportovních aktivit ve městě
konání vánočního koncertu dne 7. 12. 2018, 
osloven Spirituál kvintet, celkem 60.000 Kč  
bez DPH
bezplatné poskytnutí autobusu pro JSDH  
za účelem zajištění poznávacího zájezdu dětí 
a členů sboru do Třeboně dne 19. 5. 2018
bezplatné poskytnutí autobusu pro chrá-
mový sbor Laudamus do Klatov na koncert  
24. 3. 2018, reprezentace města a „na oplát-
ku“ spoluúčinkování při Tříkrálovém kon-
certu 6. 1. 2018
vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředi-
tele/ředitelky Mateřské školy Velké Pavlo-
vice, V Sadech 48, příspěvková organizace, 
konkurz bude vyhlášen koncem února 2018
vítěznou nabídku veřejné zakázky „Založe-
ní krajinných prvků v  k.ú. Velké Pavlovice  
I. etapa“, kterou podala společnost VYKRUT 
zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, 
700 30 Ostrava, s  cenou 12.138.553,02 Kč 
bez DPH a uzavření smlouvy
vítěznou nabídku, kterou podala STAVEBNÍ 
FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 
Hodonín s  cenou 2.812.252 Kč bez DPH  
na veřejnou zakázku „Nástavba MŠ Velké 
Pavlovice“ a uzavření smlouvy
uzavření smlouvy o provádění systému ří-
zení bezpečnosti dětského hřiště (jedná se  
o hřiště u vlakové zastávky a hřiště u kostela)

Rada města neschválila:

udělení výjimky k umístění a provedení pře-

ložky NN, Křička, stavební úpravy DS NN  
a trvá na svých rozhodnutích ze dne 20. 8. 2015 
a 12. 7. 2016 umístit přeložku NN do země

příspěvek na zřízení babyboxu v Blansku

připojení města Velké Pavlovice k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“
Zastupitelstvo města na svém XX/2017 za-
sedání, které se konalo ve čtvrtek 14. pro-
since, mimo jiné projednalo a schválilo:

rozpočtová opatření č. 11/2017, 12/2017  
a 13/2018 – hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 
se 0

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o půjčce 
ze dne 26. 11. 2015 mezi Městem Velké Pav-
lovice a ZŠ Velké Pavlovice, jehož předmě-
tem je prodloužení termínu splatnosti zapůj-
čené finanční částky ZŠ – hlasování: pro 11, 
proti 0, zdržel se 0

uzavření Smlouvy mezi městem a Českou 
spořitelnou, a.s. o poskytnutí úvěru ve výši 
9 mil. Kč na financování stavby Domov se-
niorů Velké Pavlovice – etapa II – hlasování:  
pro 12, proti 0, zdržel se 0 

příspěvky vlastním příspěvkovým organiza-
cím na rok 2018: mateřská škola 2.710.200 
Kč, základní škola 4.814.600 Kč, gymnázi-
um 2.470.500 Kč, ekocentrum 4.013.300 Kč 
– hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

příspěvek na financování systému IDS JMK 
na rok 2018 v celkové výši 156.650 Kč – hla-
sování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

příspěvek na rok 2018 pro MAS Husto-
pečsko ve výši 25.064 Kč, příspěvek na rok 
2018 pro Mikroregion Hustopečsko ve výši 
24.000 Kč, příspěvek na rok 2018 pro Sva-
zek obcí Modré Hory ve výši 52.200 Kč, 
příspěvek na rok 2018 pro DSO Čistý Jiho-
východ 10.342 Kč – hlasování: pro 12, proti 
0, zdržel se 0

rozpočet SKF pro rok 2018, tvorba 3% z roč-
ního vyměřovacího základu pojistného  
na sociální zabezpečení tj. 370.000 Kč, pou-
žití 370.000 Kč – hlasování: pro 10, proti 0, 
zdržel se 2 (Ing. Stehlík, Ing. Šmídová) 

rozpočet na rok 2018, celkové příjmy 
81.829,7 tis. Kč, celkové výdaje 96.978,2 
tis. Kč, celkové financování 15.148,5 tis. Kč  
– hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

rozpočtový výhled pro roky 2019–2020  
– hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

volbu přísedícího Okresního soudu v  Břec-
lavi v  souladu s § 64 zákona č. 6/2002 Sb.  
– hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

odkoupení pozemku pod chodníkem a ve-
řejným prostranstvím v  ulici Pod Břehy  
parc. č. 202/3, k.ú. Velké Pavlovice o výmě-
ře 93 m2, za cenu 100 Kč/m2 – hlasování:  
pro 12, proti 0, zdržel se 0

uzavření Smlouvy práva provedení stavby 
– novostavby rodinného domku na části po-
zemku parc. č. 97/1, k.ú. Velké Pavlovice cca 
49 m2 – hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

program rozvoje Města Velké Pavlovice  
na období 2018–2023 – hlasování: pro 13, 
proti 0, zdržel se 0

dokument „Místní akční plán vzdělávání  
do roku 2023 pro ORP Hustopeče“, zpra-
covaný v  rámci projektu Místní akční 
plán vzdělávání na území ORP Hustope-
če – hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1  
(Ing. Šmídová)

Zastupitelstvo města na základě svého jed-
nání a po diskuzi neschválilo:

záměr prodeje pozemků veřejného pro-
stranství v ulici Starohorská, část pozemku 
parc. č. 1995/1, 1995/13 , k.ú. Velké Pavlo-
vice – hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1  
(Ing. Procházka) 

Některé dotazy a připomínky členů za-
stupitelstva města a občanů města, které  
byly na XX/2017 zasedání zastupitelstva 
uplatněny:

Starosta J. Otřel seznámil členy ZMě 
s  oznámením Advokátní kanceláře, která 
převzala právní zastoupení manželů Hádlí-
kových v právní věci, která souvisí s úpravou 
polní cesty v lokalitě Stará Hora, v k. ú. Velké 
Pavlovice. Advokátní kancelář informuje,  
že pokud město nezahájí úpravy dle doda-
tečného povoleni – snížení nivelety cesty, 
bude hájit zájmy klienta cestou soudní, pří-
padně před jiným příslušným orgánem.
Člen ZMě Ing. P. Procházka chtěl přítomné 
seznámit s historií zvýšení cesty.
Starosta J. Otřel sdělil, že problém kolem 
úpravy polní cesty byl již několikrát na minu-
lých zasedáních ZMě probírán a diskutován 
a je všeobecně znám. Navrhl nechat celou 
věc prověřit ostatními orgány nebo soudem 
a zeptal se členů ZMě na jejich názor.
Člen ZMě Ing. J. Benda konstatoval, že je 
stejného názoru, žádné jiné připomínky ne-
byly uplatněny.
Starosta J. Otřel informoval o ukonče-
ní lékařské praxe pediatra MUDr. Jiřího 
Diblíka a o vypsání konkurzu Jm krajem 
na uvolněné místo. MUDr. Jiří Diblík sdě-
lil přítomným členům ZMě i občanům,  
že nekončí s praxí úplně, ale lékařskou pra-
xi bude nadále provozovat spolu s  manžel-
kou ve Zdravotním středisku v Kobylí, kam  
za ním mohou pacienti dojíždět.
Starosta J. Otřel informoval o průběhu sta-
vebních prací akce „Průtah Velkých Pavlo-
vic“, jednalo se o časovém harmonogramu 
dalších prací, který závisí na více skutečnos-
tech (počasí, odbor dopravy Jm kraje, auto-
busová doprava), na mostku přes Trkmanku 
bude vybudován chodník pro pěší, celý most 
by měl být dokončen v dubnu 2018.
Člen ZMě Ing. L. Hádlík informoval  
za SÚS o předpokladu harmonogramu opra-
vy celé silnice v rámci akce Průtah města VP 
a o opravě mostu přes dálnici.
Člen ZMě Ing. P. Procházka vyslovil názor 
posunout provedení nástavby MŠ, protože 



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

3

1

2018

STATISTIKA DOCHÁZKY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE A ČLENŮ RADY MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE  
NA ZASEDÁNÍ ZA ROK 2017
Rada města Velké Pavlovice se sešla v roce 
2017 k 29 jednáním. Průměrné jednání rady 
města trvalo přes čtyři hodiny, celkem bylo  
v roce 2017 jednáno 119 hodin.
Všech 119 hodin jednání se zúčastnil pou-
ze Ing. Ladislav Hádlík. Ing. Roman Halm 
měl absenci 1 hodinu, Petr Hasil 3,5 hodiny,  
Jiří Otřel 6,5 hodiny a Josef Dostoupil 9 hodin.
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice bylo  

v roce 2017 svoláno šestkrát. Všech šesti 
jednání, v celkové délce 13 hod. 45 min., se 
zúčastnilo devět zastupitelů (Josef Dostou-
pil, Ing. Ladislav Hádlík, Ing. Roman Halm,  
Petr Hasil, Jiří Otřel, Ing. Pavel Procházka, 
Ing. Antonín Schäffer, Ing. Václav Stehlík, 
Ing. Marie Šmídová).
Ing. Pavel Lacina s Ing. Jaroslavem Bendou se 
zúčastnili také všech jednání zastupitelstva 

města, ovšem Ing. Pavel Lacina měl dva pozd-
ní příchody, Ing. Jaroslav Benda pouze jeden 
pozdní příchod.
Jedenkrát vynechal zasedání zastupitelstva 
města Ing. Dušan Bedřich, dvakrát Jana Cr-
háková a Jiří Hanzálek, třikrát Jan Melichar, 
Mgr. Michal Rilák a Lubomír Zborovský.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

zatím není vypsána žádná dotace a počkat, 
zdali by se v  příštím roce nedala získat. 
Vhodnější by bylo opravit kuchyni, která je 
ve velmi nevyhovujícím stavu.
Starosta J. Otřel informoval o povinnosti 
obcí a měst umístit mladší děti ve školce: již 
od 1. 9. 2018 bude povinné umístit do MŠ 
děti, které dosáhly 3 roku a od 1. 9. 2020 
musí být umístěny děti, které dosáhly 2 roky. 

V  současné době nepovolila OHS navýšení 
kapacity dětí, v MŠ může být umístěno pou-
ze 100 dětí. Město má zájem přístavbu reali-
zovat, dotační tituly průběžně hlídáme.
Člen ZMě Ing. A. Schäffer upozornil 
na špatné VO v  ulici Pod Břehy, není vi-
dět na schody, které vedou z  ul. V  Údolí  
do ul. Pod Břehy k domům.

Člen ZMě Ing. J. Benda se zeptal na neo-
značený přechod u kostela, mezi ZŠ a Crhá-
kovými.
Starosta J. Otřel odpověděl, že se jed-
ná o místo pro přecházení, ne o přechod  
přes komunikaci.

Jitka Krátká,  
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

TELEGRAFICKY

Klub důchodců  
schůzoval s Mikulášem,  
andělem a čertem  
(6. 12. 2017)
Ve středu 6. prosince 2017 se členové Klubu 
důchodců sešli ve velkopavlovické sokolovně 
na výroční členské schůzi. Tentokrát příhodně 
i s Mikulášem, andělem a čertem. Pozvání při-
jal a schůzi navštívil i starosta Jiří Otřel, který 
osobně popřál oslavencům.

Vánoční jarmark  
ladil na vánoční náladu  
(17. 12. 2018)

Poslední předvánoční neděle ve Velkých Pav-
lovicích bývá už tradičně jarmarková. Neji-
nak tomu bylo i v  závěru adventu roku 2017.  
Na náměstí před radnicí se po celé odpoledne 
konal tradiční Vánoční jarmark plný koledo-
vání, koncertování, řemeslného a dárkového 
zboží, svařeného vína, punče a medoviny, 
slaných i sladkých dobrot a hlavně předvá-
nočního těšení, jež se odráželo snad ve všech 
dětských očích.

Protagonistům děkujeme za krásná vystou-
pení a všem účastníkům za podporu příjemné 
předvánoční akce. A že nás nebylo málo, plné 
náměstí!

První letošní novinka TIC  
– Ručně malovaná  
mapa BŘECLAVSKO  

(9. 1. 2018)
Turistické informační centrum Velké Pavlo-
vice přišlo v úvodu nového roku s novinkou,  
a to s RUČNĚ MALOVANOU MAPOU 
BŘECLAVSKA. Rozhodně stojí za to si tuto 
mapu pořídit a pokochat se krásami naší do-
moviny. V mapě je dle reálných předloh z fo-
tografií ručně namalována řada turistických 

Protože se v kalendáři psalo 6. prosince, 
nesměla na výroční schůzi našich seniorů 
chybět ani populární trojice – Mikuláš, 
anděl a čert. Samozřejmě z řad samotných 
členů Klubu důchodců. Poznáte je ?

Na jarmarku zazpívala řadu vánočních 
písní schola Boží děcka.

Vystoupení studentek třídy kvarta velko-
pavlovického gymnázia.
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cílů, památek a jiných významných a atrak-
tivních míst. Na zadní straně najdete další 
sérii obrázků a také stručné představení vy-
braných měst a obcí. Cena Ručně malované 
mapy BŘECLAVSKO činí 60 Kč. Více také  
na – www.malovanemapy.cz.

Krojovaní zaplnili sokolovnu 

(13. 1. 2018)
V sobotu 13. ledna odstartovala ve velkopav-
lovické sokolovně plesová sezóna 2018. Za-
hájena byla Krojovaným plesem, kde se mohli 
všichni přítomní pokochat nejen krásou slav-
nostního velkopavlovického kroje a zatančit 
si s dechovou hudbou Žadovjáci, ale také se 
podívat na vystoupení folklórního souboru 

Sadováček pod vedením učitelek mateřské 
školy a na Moravskou besedu v podání místní 
chasy. Sál zaplněný do posledního místečka  
a spousta přespolní krojované mládeže jsou 
důkazem, že folklórem to u nás žije.

Prohlídka  
rozhledny Slunečná  
(17. 1. 2018)
Ve středu 17. ledna 2018 přijel projektant 
rozhledny Slunečná Ing. Antonín Olšina 
seznámit zástupce města Velké Pavlovice  
s postupem prací při výměně dřevěných kůlů 
na rozhledně. V současné době jsou kůly zba-
veny kůry a umístěny pod střechou. Pan Ol-
šina navrhuje dosušení kůlů v sušárně a poté 
tlakovou impregnaci s následnou povrchovou 
úpravou fermeží. Tento postup by měl zaručit 
delší životnost dřevěných kůlů.

Cyklostezka na Bořetice  
uzavřena, neriskujte projetí  
(7. 2. 2018)
Ve středu dne 7. února 2018 byla za pomo-
ci pevných překážek (betonových kvádrů) 
uzavřena cyklostezka ve směru na Bořetice. 
Účelem bylo znemožnit průjezd motorovým 
vozidlům do sousední obce. Výjimku mají 
pouze vinaři obhospodařující vinice v tratích 
v okolí cyklostezky. Pro ty platí stejná pra-
vidla jako před uzavřením. Jejich právo tak  
není dotčeno.
Bohužel, tyto zdánlivě pevné, těžké a bytelné 
zátarasy nevydržely ani čtyřiadvacet hodin. 
Ve čtvrtek odpoledne někdo panel odsunul. 
Pracovníci Služeb města jej vrátili zpět. Situ-
ace bude možná připomínat hraní se kočky  
s myší. Každý, kdo kolem odsunutých zábran 
projíždí si musí být vědom, že když jej přistih-
ne policie na cyklostezce, bude se pokuta po-
hybovat v horní hranici sazby.

Boží milosti se podařily  
(10. 2. 2018)
V sobotu 10. února 2018 se ve Velkých Pavlo-
vicích konal čtvrtý ročník znovuobnovených 
oslav Velkopavlovických ostatků. Boží mi-
losti, tradiční smažené křehké pečivo, provo-

nělo kuchyní zdejšího Ekocentra Trkmanka  
už v pátek. S láskou a cukrářským umem je 
zde nasmažily ženy z velkopavlovického Klu-
bu důchodců.

Mladí hasiči uzlovali v Perné  
(17. 2. 2018)

Mladí hasiči se v sobotu 17. února 2018 vydali 
na uzlovací štafetu do Perné. Kvůli vysoké ab-
senci nemocných členů se soutěže zúčastnilo 
pouze pět našich mladých hasičů, kteří star-
tovali v kategorii jednotlivců. Z důvodu ne-
zkušenosti našich hasičů s touto kategorií se 
jim bohužel moc nevedlo. I přes pár slibných 
vítězství jim los přiřknul těžké soupeře, se kte-
rými si nedovedli poradit a skončili zhruba tak 
uprostřed výsledkové listiny. Další uzlovací 
štafeta bude 3. března v Bořeticích.

Dětská maškarní diskotéka 
v režii hasičů  
(18. 2. 2018)

Neděle s datem 18. února 2018 patřila v našem 
městě dětem. V  místní sokolovně se konala 
tradiční a nejen dětmi velmi oblíbená Dětská 
maškarní diskotéka, organizovaná místními 
hasiči. Nálada byla skvělá, masky nádherné, 
ale bohužel, bylo jich trošku méně než v minu-
lých letech. Stejně jakou celou republiku i Vel-
ké Pavlovice zachvátila chřipka, spousta dětí 
proto byla nucena obléci si namísto masky 
pyžamo a strávit neděli nikoliv ve víru tance,  
ale v teplých ponožkách pod peřinou.

Karolína Bártová & Věra Procingerová
Hmm, lákavé, a ta vůně! Škoda že ji nelze 
zprostředkovat…

Velkopavlovický hasičský dorost na uzlo-
vací štafetě v Perné.

Krojovaný ples má ve Velkých Pavlovicích 
dlouhou tradici.

Děti si s úsměvem na rtech užívají her  
na maškarní diskotéce.
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VELKOPAVLOVICKÝ HŘBITOV A VŠE OKOLO
Zajímavé téma jsem si nevybral pro první čís-
lo zpravodaje letošního roku jen tak, že bych 
se podíval z okna radnice. V letošním roce by 
měla proběhnout oprava nemovité kulturní 
památky – vstupní brány na hřbitov i nárož-
ních kaplí v  rozích hřbitova. V  letošním roce 
možná dojde i ke koupi pozemku na budoucí 
nový hřbitov.
V uplynulých letech byly shromažďovány pod-
klady ke statickému zajištění vstupní brány 
na hřbitov, nárožních kaplí a také k opravám 
omítek na těchto stavbách a výměně střešní 
krytiny na kaplích. 
Prvotní návrh řešení byl zpracován v  roce 
2012, v  roce 2016 byla projektová dokumen-
tace dopracována do stavu, aby bylo možné 
vydat stavební povolení. A protože i pro nás 
platí nějaká pravidla, tak začalo to správné 
úředničení. Nejprve bylo potřeba získat brá-
nu a kaple do takového „papírového“ stavu, 
abychom mohli s klidným svědomím účtovat 
opravy z  rozpočtu města a abychom mohli 
požádat o dotační prostředky. Majitelem hřbi-
tova i zdí okolo včetně brány a kaplí je Řím-
skokatolická farnost Velké Pavlovice. (Pro 
rejpaly, kteří mají problémy s  financováním 
záležitosti byť jen okrajově spojených s „kos-
telem“: Skončíme tam všichni! Navíc město je 
od roku 1957 správcem pohřebiště na základě 
aktu mezi Státním úřadem pro věci církevní  
a Ministerstvem místního hospodářství. 
V  aktu jsou zmíněny podmínky správcování, 
jako třeba právě údržba.)
Smlouva o výpůjčce mezi městem Velké Pav-

lovice a místní farností je schválena a pode-
psána v červnu roku 2017.
V  září bylo požádáno o „závazné stanovisko 
pro obnovu kulturní památky“, které nám 
bylo doručeno v prosinci. Tomuto ještě v mě-
síci dubnu roku 2017 předcházelo osobní jed-
nání u zmiňovaných památek.
Stavební povolení místním stavebním úřa-
dem nabylo právní moci 26. ledna 2018. Ješ-
tě na konci měsíce ledna bylo zpracováno 
výběrové řízení a byly osloveny firmy zabý-

vající se opravami kulturních památek. Dne 
13. února 2018 byl vybrán dodavatel tesař-
ských a pokrývačských prací – osvědčený 
památkář Břetislav Kocián z  Kojatic. Cena 
je dle projektové dokumentace stanovena  
na 340 tis. Kč. Je ovšem možné, že to není ko-
nečná částka, poněvadž není možné odhad-
nout stavy krokví pod střešní krytinou.
Na statické zajištění brány a opravu omítek se 
nepřihlásil žádný uchazeč a výběrové řízení 
bude opakováno. V současné době je požádá-

Z ČINNOSTI SLUŽEB MĚSTA

I. etapa opravy chodníku  
na ulici Bezručova dokončena
Už se i ulice Bezručova a její občané dočkali 
nového chodníku. I. etapa opravy byla dokon-
čena v první dekádě měsíce prosince. Jako 
všechny nové úseky chodníků po městě je plně 
bezbariérový a dlážděný zámkovou dlažbou. 

II. etapa opravy je ještě před námi. Čeká nás 
úsek od r.d. manželů Ševčíkových po prodejnu 
potravin Ištvánek. Ta je v plánu v jarních měsí-
cích roku 2018.

Ve stolárně nuda?  
Ale kdeže  
(25. 1. 2018)
Nevlídné zimní počasí dopřálo pracovníkům 
Služeb města Velké Pavlovice věnovat se  
v dílnách opravám a údržbě. Pan Jan Kamen-
ský provedl ve stolařské dílně mimo mnohé 
jiné údržbu laviček, které jsou rozmístěny  
po městě. Starý nátěr, který na podkladu už 
nedržel, byl odstraněn, aby mohl být následně 
obnoven. Dále povrchově ošetřil desky určené 
k instalaci na plot v ulici V Údolí.

Karolína Bártová & Věra ProcingerováNový chodník na ulici Bezručova.
Renovace laviček ve stolařské dílně  
na dvoře radnice.

Vstupní brána na velkopavlovický hřbitov je již delší dobu v havarijním stavu.
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no i o dotační prostředky. Zda uspějeme, se 
dovíme v dubnu. 

A jaké práce vlastně mají být provedeny? 
Na vstupní bráně bude odstraněna poslední 
degradující omítková vrstva (především z ar-
chitektonických prvků), dále u starších omít-

kových vrstev bude míra odstranění vycházet 
ze stratigrafického průzkumu a zajištění stavu 
omítek. U kaplí bude vycházeno také ze strati-
grafického průzkumu, omítky budou odstra-
ňovány lokálně, nikoliv plošně. 
Dále bude provedeno doplnění profilací ar-
chitektonických prvků brány v  tradičním 

štukatérském pro-
vedení, za použití 
tradičních materiálů 
a technologií. Bu-
dou rehabilitovány 
původní profilace 
dle stavu zjištěného 
průzkumem. Nová 
omítka bude vápen-
ná, ručně natažená, 
utažená kovovým 
hladítkem, nebu-
de utahována latí. 
Stabilizace vstupní 
brány bude řešena 
ve směru od hřbito-
va dvěma opěrnými 
ž e l e z o b e t o n o v ý -
mi sloupy (piloty) 
umístěnými u zdě-
ných pilířů.

Na kaplích v  rozích hřbitova bude provede-
na výměna staré dřevěné šindele, včetně la-
ťování. Šindel bude štípaná, nikoliv řezaná. 
Položení bude provedeno dvojitým krytím.  
Při pokládce šindele budou respektovány tra-
diční osvědčené řemeslné postupy. 

Víte, že hřbitovní areál  
ve Velkých Pavlovicích je:

datován od konce 16 století?
ojedinělým dokladem renesančního  
funerálního stavitelství?
na počátku 20. století byl hřbitov rozšířen 
západním směrem, přičemž dvě z kaplí byly 
rozebrány a vystavěny v nové pozici? 

Jak jsem dříve uvedl, hřbitovní areál je dato-
ván od konce 16. století. Několik desítek let se 
zvažuje vybudovat hřbitov nový. Momentálně 
za železniční tratí u zastávky ČD. I zde pokra-
čují přípravné administrativní práce. Je jedná-
no s majitelem o odkoupení, byla vyhotovena 
studie hřbitova, pozemek byl zaměřen a také 
byl proveden hydrogeologický průzkum, zda 
je pozemek na hřbitov vhodný. Vše je zatím  
na dobré cestě.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE VELKÉ PAVLOVICE V ROCE 2017

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ

Městská policie evidovala v loňském roce 
2017 celkem 78 událostí, z toho 2 události byly 
oznámeny Policii České republiky pro pode-
zření z trestného činu a 9 událostí bylo ozná-
meno jiným správním orgánům pro podezření 
ze spáchání přestupku.
Příkazem na místě a uložením pokuty bylo ře-
šeno 145 přestupků, a to nejvíce za přestupky  
v dopravě, což bylo samozřejmě způsobeno 
uzavřením ulic Brněnská a Hodonínská.
V katastru města bylo během roku odchyce-
no 10 psů, které se podařilo vrátit majitelům 
a nemáme tak nyní žádného psa umístěného 
v útulku.
Městská policie se rovněž musela vypořádat  
s 15 nálezy věcí a bylo vypracováno 74 posud-
ků na občany, pro Policii ČR, státní zastupi-
telství a soudy. Bylo zpracováno 21 žádostí  
k vjezdu na cyklostezku.

Upozorňujeme všechny majitele psů a pej-
skaře, aby své čtyřnohé miláčky nepouštěli  
na volno z vodítka, hrozí napadení druhým 
psem a pokousání člověka.
Pes, pohybující se na volno, by měl mít v kaž-
dém případě náhubek. Dle obecně závazné vy-
hlášky města Velkých Pavlovic č. 1/2004 čl. 3 

V rámci prevence kriminality proběhla beseda 
se seniory na téma „Jak se chránit před okra-
dením a přepadením, jak se chovat v bezpečí 
domova, ochrana při výběru z bankomatu  
a skimovací zařízení, senioři v dopravě a násilí 
páchané na seniorech“.
Rovněž se žáky základní školy proběhly tři 
besedy na téma „Co dělá policie, rozdíl mezi 
MěP a PČR, vybavení policie, tísňové linky, 
rozeznání cizí a zlí lidé, jak se chovat doma 
v nepřítomnosti rodičů, nálezy věcí, pozor  
na cizí psy“. Na Den dětí se městská policie 
rovněž zúčastnila programu pro I. stupeň ZŠ.
Komisi pro projednání přestupku MěÚ Velké 
Pavlovice bylo oznámeno v roce 2017 ve smy-
slu zákona č. 200/1990 Sb. a č. 250/2016 Sb. 
celkem 24 přestupků k projednání.
Z toho se jednalo o 3 přestupky porušením 
veřejného pořádku, 19 přestupků proti ob-
čanskému soužití, 1 přestupek proti majetku 

je majitel povinen vést psa na všech ulicích 
a náměstích města pouze s použitím vodít-
ka, bez vodítka pouze s náhubkem. Vstup se 
psi je zakázán na veřejná sportoviště, dětská  
hřiště, areál parků a hřbitova.
Dále je majitel povinen neprodleně odstranit 
nečistoty (exkrementy) z chodníků, záhonů, 

a 1 přestupek byl v souběhu proti občanskému 
soužití a proti majetku. Ve dvou přestupcích 
proti občanskému soužití byly podezřelými  
3 nezletilé osoby.

Poděkování
V lednu letošního roku nalezl Ing. Jaroslav Ben-
da při procházce v okolí Velkých Pavlovic foto-
aparát, a to v ne zrovna malé hodnotě, který pak 
jako nález předal městské policii. Té se podařilo 
zjistit jeho majitele, kontaktovat je a fotoaparát 
jim předat. Fotoaparát patřil rodině z Hodoní-
na, která zde byla na výletě a fotoaparát na mís-
tě odložila a pak jej tam zapomněla. Myslím,  
že se patří Ing. Jaroslavu Bendovi veřejně podě-
kovat, protože se určitě nestává, aby nálezce věc 
vždy poctivě vrátil.

Stanislav Prachař,  
strážník Městské policie Velké Pavlovice

trávníků apod. V případě zanedbání úklidu 
se majitel dopouští přestupku, hrozí bloková 
pokuta až do výše 10.000 Kč.

Iva Rathouská,  
strážnice Městské policie Velké Pavlovice

Rotunda za kostelem, pohled do střechy.
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REKONSTRUKCE SILNICE II/421 TEREZÍN – VELKÉ PAVLOVICE

Z NAŠICH AKCÍ

POSLEDNÍ DEN ROKU 2017 VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
Vedení města koketovalo s myšlenkou přesu-
nout půlnoční novoroční ohňostroj na jinou 
dobu. Na dřívější hodinu, nebo třeba i na ve-
čer prvního letošního dne. Nebylo by to nic 
divného. Některé okolní obce a města jsou 
toho příkladem.
Tradiční půlnoční čas však zvítězil. Byl oslo-
ven vinař do stánku se svařákem a čajem  
a také zvukař s aparaturou pro pouštění hud-

by. Hasiči počítali s odpálením ohňostroje, tak 
jak pracovníci Služeb města s přípravou záze-
mí pro celou akci.
Uspořádat důstojně oslavu příchodu nového 
roku není v našem městě nic náročného. Ani 
finančně ani organizačně. Zastávám názor, 
že zábava je taková, jakou si ji člověk udělá.  
U této akce to platí dvojnásob a my se snažíme 
tomu jenom dopomoci hudbou, větším oh-

ňostrojem a teplými nápoji. Prostě tím, co si 
člověk nebere standardně z domu na venkovní 
setkání s přáteli.
Kladných reakcí na první letošní akci bylo 
bezpočet, ale jak jsem zmínil, byla to zásluha 
vás všech!

Petr Hasil

S blížícím se jarem pokračují práce na opravě 
silnice II/421. První týden v únoru 2018 byla za-
hájena rekonstrukce mostu 421-008A přes dál-
nici D2 u Velkých Pavlovic. Tato rekonstrukce 
bude z důvodu nutnosti zajištění provozu linko-
vé autobusové dopravy, prováděna za částečné 
uzavírky po polovinách a provoz bude řízen se-
maforovou soupravou. Předpokládáme, že tato 
oprava bude trvat cca do konce července 2018 
s tím, že práce na mostě musí být koordinová-
ny s plánovanou opravou dálnice D2 v úseku  
pod tímto mostem.
Koncem měsíce února 2018 budou zahájeny 
práce na budování dešťové kanalizace v ulici 
Hodonínské. Po dokončení kanalizace bude 
provedena rekonstrukce tohoto úseku silni-
ce, tj. od křižovatky u Vinia, a.s. po most přes 
Trkmanku. Tyto práce by měly být dokončeny 
do doby zprovoznění mostu přes Trkmanku,  
tj. do května 2018. Ve stejnou dobu bude probí-
hat výstavba dešťové kanalizace mezi mostem 
přes Trkmanku a železničním přejezdem a ná-
sledně rekonstrukce silnice v tomto úseku.
Úsek silnice od železničního přejezdu u Vel-
kých Pavlovic po Bořetice bude prováděn  
za částečné uzavírky po polovinách, kdy tím-
to úsekem bude umožněn průjezd vozidlům  
do 3,5 t a linkovým autobusům. Práce na tom-
to úseku budou zahájeny cca 20. března 2018.

V měsíci březnu bude zahájena rekonstrukce 
úseku silnice od křižovatky u Zemědělské-
ho družstva po dům manželů Zlochových. 
Tento úsek bude prováděn za úplné uzavírky  
a to z důvodu náročnosti prací na rekonstrukci 
vlastní křižovatky u ZD a dále v tomto úseku 
bude budován vjezdový zpomalovací ostrů-
vek. Po dobu této výstavby a s tím spojené 
úplné uzavírky bude umožněn průjezd pouze 
linkovým autobusům po objízdné trase vede-
né po upravené polní cestě za zahradou RD 
manželů Zlochových, s napojením na ulici Za-
hradní. Ostatní doprava bude vedena po ob-
jízdné trase přes Horní Bojanovice, případně 
přes okružní křižovatku u Rakvic. Tento úsek 
by měl být dokončen do konce května 2018.
Zbylý úsek až po silnici II/425 Hustopeče  
– Břeclav bude prováděn za částečné uzavírky 
po polovinách vozovky. Průjezd bude povolen 
vozidlům s hmotností do 3,5 t a linkovým au-
tobusům. Oprava tohoto úseku by měla trvat 
cca 1,5 měsíce (mimo mostu přes dálnici D2).
Rovněž v měsíci březnu budou zahájeny prá-
ce na úseku silnice od sýpky po křižovatku  
u Vinia, a.s. s tím, že tento úsek bude z důvo-
du obslužnosti rozdělen na tři etapy. I. etapa 
bude od sýpky po první vjezd do bývalého are-
álu statku (prodejna ENAPO). Po dokončení 
této etapy a jejím zprovoznění bude zahájena  

II. etapa a bude uzavřen úsek silnice od prv-
ního vjezdu po vjezd do areálu Vinařství Ba-
loun. Po dokončení prací na této etapě a jejím 
zprovoznění bude prováděna III. etapa a bude 
uzavřen úsek od vjezdu do Vinařství Baloun 
po křižovatku. Tyto práce by měly být pro-
váděny postupně od března do srpna 2018.  
Po celou dobu těchto uzavírek bude doprava 
vedena ulicí Za Dvorem.
Na úseku mezi Terezínem a Kobylím bude 
do konce měsíce dubna zprůjezdněna část 
mezi Terezínem a křižovatkou na Brumovi-
ce včetně mostu u Terezína. Úsek silnice od 
křižovatky do Brumovic po Kobylí bude pro-
váděn za částečné uzavírky po polovinách  
s tím, že zde bude umožněn provoz linkovým 
autobusům. Provoz bude řízen semaforovou 
soupravou. Tento úsek by měl být dokončen  
v měsíci srpnu, stejně jako celá stavba.
Věřte, že všichni zainteresovaní na této stavbě 
mají snahu práce urychlit, nezdržovat a ba na-
opak, pokud to bude jenom trochu možné, tak 
termín dokončení celé stavby, kterým je konec 
srpna 2018 zkrátit.

Ing. Ladislav Hádlík,  
vedoucí Oblasti Jih SÚS JMK

Poděkování 
Děkuji Všem, kteří mají zásluhy na uskutečnění opravy vozovky, parkovacích stání, veřejného osvětlení a chodníků na ulici Brněnská. Můžu říci, že je to moc pěkné.

Jsem rád, že jsem se toho dožil, bojoval jsem za to od roku 2003. Každý rok mně bylo sděleno, že se to odkládá na další rok. Na každém zasedání zastupitelstva 
města jsem vystupoval a psal dopisy na všechny strany. Odbor dopravy Hustopeče napsal již v roce 2006, že stav vozovky je nebezpečný a havarijní (dopis mám scho-
vaný), ale zase se nic nedělo. Na jednom zasedání zastupitelstva mně zástupce města řekl doslova, proč tam bydlím a proč jsem tam stavěl, když mně to tak vadí.

Bylo mně to líto, že všude se budují nové ulice (vozovky), chodníky, vysazují se keře, pořád dokola se okrašluje jen na určitých místech a my tady bydlíme jak bezdo-
movci na okraji města. Na naší ulici se nic nedělalo za celé roky, byla to ostuda při vjezdu do města.

Ale určitá výhoda tady byla, celé roky škrábání tun bláta a špíny, co tam natahalo družstvo a statek. Každý nám říkal, že tady nechtěl bydlet, že jsme chudáci. Ještě 
podotýkám, že všechno, co se na ulici Brněnská kdy udělalo, bylo ještě v tak zvaných akcích „Z“.

Ale teď mám radost, je to tady moc pěkné a ještě bude až bude nový chodník a osvětlení. Také mám radost z pěkné sýpky a prostředí kolem.

Přeji Všem hodně zdraví, pohody, štěstí v novém roce 2018. Ať Velké Pavlovice rostou do krásy.

 Zdeněk Hercog, Brněnská 21
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„NÁVRATY ZA NÁMETOM“ 
NA VELKOPAVLOVICKÉ RADNICI

VZÁCNÁ NEDĚLNÍ NÁVŠTĚVA NAŠEHO MĚSTA

Na přelomu podzimních měsíců září a října 
2017 se ve Velkých Pavlovicích uskutečnil 
společný „Plenér 2017“ dospělých výtvarníků 
z Velkých Pavlovic a družebního slovenského 
města Senica navštěvujících tamní uměleckou 
školu. S výsledkem jejich práce na téma „Ná-
vraty za námetom“ se mohli zájemci seznámit 
v pátek 8. prosince 2017 v rámci vernisáže. Ta 
se uskutečnila v podvečerních hodinách ve vý-
stavním sále velkopavlovické radnice.
Slavnostního okamžiku se zúčastnila i paní 
Mgr. Mirka Gáfriková, ředitelka ZUŠ Senica, 
nechyběl ředitel velkopavlovického gymnázia 
PeadDr. Vlastimil Kropáč, ani starosta města 
Velké Pavlovice Jiří Otřel.

Říká se, že neplánované akce jsou někdy lepší 
než ty dlouhodobě plánované, vyšperkované. 
Rychlý spád měla sobotní dohoda místosta-
rosty Petra Hasila s primátorem družebního 
města Senica Branislavem Grimmem. 
O co šlo? Představit Velké Pavlovice návštěvě 
z partnerského města Senice, polského Pul-
tuska, vedené primátorem Mgr. Krzysztofem 
Nuszkiewiczem.
Starosta města Jiří Otřel společně s místosta-
rostou Petrem Hasilem přivítali návštěvu 
v neděli u radnice. Po krátkém představení 
Velkých Pavlovic proběhla prohlídka nejvíce 
vyhledávaných míst ve městě a nemohla chy-
bět ani degustace vín ve sklepě, za kterou patří 
poděkování Lubomíru Zborovskému.
Jsme velmi rádi, že jsme představitelům měs-
ta Pultusk mohli Velké Pavlovice představit  
a věříme, že nedělní návštěva nebyla jejich po-
slední návštěvou Velkých Pavlovic.

Petr Hasil, 
místostarosta města Velké Pavlovice

Kulturního programu se zhostili zdejší prota-
gonisté, zpěvu učitelka ZUŠ Velké Pavlovice 
Barbora Grůzová se svými žačkami, o do-
provod se postaral Jan Míchal. Přátelská at-
mosféra „přerostla“ v hraní na kytaru a zpěv 
všech přítomných. Bylo to krásné a na výsost 
příjemné setkání družebních měst.
Výstava, kterou bylo možné zhlédnout až  
do 8. ledna 2018, byla netradičně také výsta-
vou prodejní.

Karolína BártováVernisáž výstavy se stala nejen obohacu-
jícím uměleckým zážitkem, ale také poho-
dovým setkáním přátel naladěných  
na stejnou vlnu.

Společné foto hostů ze slovenské Senice a polského Pultuska  
a jejich velkopavlovických hostitelů.

SOUROZENCŮM ULRYCHOVÝM TLESKALI DIVÁCI VE STOJE
Vánočním koncertem Hany a Petra Ulrycho-
vých se skupinou Javory ukončilo město Velké 
Pavlovice soubor kulturních akcí, které byly 
v průběhu celého letošního roku směrovány  
k oslavě 50. výročí jmenování Velkých Pavlo-
vic městem.
Skutečně šťastnou ruku mělo vedení města 
při výběru předvánočního kulturního vystou-
pení i při volbě termínu. Kouzelná atmosféra 
písní Ulrychových, která pohladila diváky 
jenom pár dnů před Vánocemi, přenesla své 
kouzlo na malé i velké přítomné. Shodou okol-
ností si 55. výročí svého hudebního působení 
připomínali i oba zpěváci. Kouzlo cimbálu  

a houslí Dalibora a Kateřiny Štruncových ješ-
tě umocnilo nádherný zážitek.
Zcela zaplněný sál velkopavlovické sokolovny 
by se zatajeným dechem a bouřlivým potles-
kem poslouchal vystoupení sourozenců Ul-
rychových, i kdyby trvalo ještě další hodiny. 
Pak je pochopitelně radost z účinkování vidět 
i na tvářích vystupujících umělců. Potlesk  
ve stoje byl jen malým díkem, který se snažili 
diváci vyjádřit. Snad jsme to tak cítili všichni.

Mgr. Dana Růžičková Vánoční koncert Hany a Petra Ulrychových 
se skupinou Javory nadchnul, sokolovna 
praskala ve švech.
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ČESKO ZPÍVALO KOLEDY, VELKÉ PAVLOVICE NEVYJÍMAJE!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELKÉ PAVLOVICE V ROCE 2017

Více než osm stovek míst napříč celou Českou 
republikou, mnohdy i za jejími hranicemi,  
na sto pětadvacet tisíc zpěváků a nezměřitel-
ná energie vzájemné soudržnosti – to jsou tři 
hlavní společní jmenovatelé akce Česko zpívá 
koledy, která se uskutečnila ve středu 13. pro-
since 2017.
Také u nás ve Velkých Pavlovicích, na náměstí 
přímo pod okny zdejší radnice, se úderem šes-
té hodiny podvečerní a pod taktovkou pěvec-
kého sboru složeného především z žen Klubu 
důchodců rozezněl snad nejkrásnější výběr 
českých koled a vánočních písní.
Děkujeme všem, kteří nelenili, přišli a za-
zpívali si společně nejen se svými sousedy, 
přáteli a spoluobčany, ale také s celým čes-
kým národem. Protože se v roce 2017 jedna-
lo už o sedmý ročník, můžeme směle tvrdit,  
že je již zdárně zaděláno na krásnou tradici. 
Věříme tedy, že se i za rok potkáme na dalším 
vydařeném ročníku!

Karolína Bártová

Městská knihovna Velké Pavlovice půso-
bí ve městě jako kulturní zařízení společně  
s Ekocentrem Trkmanka a některými spol-
ky, především s Dámským klubem a Klubem 
seniorů. Podíl knihovny na kulturním a spo-
lečenském životě města považujeme za nej-
důležitější kritérium dobré práce knihovnice.  
V roce 2016 a 2017 se výrazně zvýšila podpora 
vedení města Velké Pavlovice pro městskou 
knihovnu a pro její akce směrem k veřejnos-
ti. Od roku 2015 byla Knihovna opravena, 
vymalována, má nová okna, osvětlení, nové 
podlahy, nový nátěr fasády. Pro běžnou čin-
nost knihovny je prostředí velmi pěkné. Pro-
tože v činnosti knihovny převažuje počet akcí  
pro děti, chybí v současné době nejvíce právě 
prostory pro práci s dětmi.
Z celkového počtu 71 akcí bylo 34 vzděláva-
cích akcí, především pro základní školu a gym-
názium, a 37 kulturních akcí. Přitom zůstaly 
zachovány tradiční větší kulturní akce zajiš-
ťované knihovnou, jako jsou besedy se spiso-
vateli (beseda se spisovatelkou Věrou Fojto-
vou a se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem, 
pro děti byla ve spolupráci se ZŠ připravena  
v rámci Týdne knihoven beseda s ilustrátor-
kou Marcelou Vydrovou), Noc s Andersenem, 
Pasování prvňáčků na čtenáře, návštěvy di-
vadelních představení nebo Pohádková od-
poledne ke Dni dětí, v Měsíci čtenářů nebo 
před Vánocemi. Celkový počet návštěvníků 
využívajících služeb knihovny v daném roce 
činil 12.630.
Městská knihovna pravidelně spolupracuje 
s mateřskou i základní školou, gymnáziem, 

s Dámským klubem, Klubem důchodců, 
spolky Přátelé country, Víno z Velkých Pav-
lovic a dalšími, s Ekocentrem Trkmanka. 
Ze základní školy se během roku v knihov-
ně vystřídají nejméně jednou všechny třídy  
od 1. do 8. ročníku. Velmi se zlepšily společ-
né akce se třídami školní družiny. Děti z MŠ 
v loňském roce v knihovně bohužel nebyly. 
Spolupráce s dalšími partnery je bez pro-
blémů, naopak se velmi zlepšila spolupráce  
s Klubem důchodců.
Kulturních akcí knihovny ve městě se v prů-
měru účastní kolem 50 návštěvníků (literární 
besedy a pořady, umělecké výstavy, koncerty, 
návštěvy divadelních představení, hudební 
malé formy). Vzdělávací programy jsou zamě-
řeny především na dětské čtenáře a jejich ro-
diče, na výchovu k četbě (Naše stromy na jaře, 
Verše o zvířátkách, Jaro a léto v přírodě, Malý 
princ, Rudyard Kipling, K. J. Erben, Božena 
Němcová, Karel Čapek, Chaloupka na vrš-
ku, Antistresová relaxace, Stephen Leacock, 
Jack London, Povídání o pejskovi a kočičce  
a další).
Z finančních prostředků poskytnutých zřizo-
vatelem ve výši 150.000 Kč získala knihovna 
924 nových knih. Byly zakoupeny za nákla-
dy 151.217 Kč, jejich hodnota ovšem činí  
243.750 Kč. Počet odebíraných titulů periodik 
se snížil o 2 tituly, časopisy přestaly vycházet. 
Ve spolupráci se ZŠ a Gymnáziem Velké Pav-
lovice dokupuje knihovna všechny knihy, kte-
ré obě školy stanoví jako doporučenou četbu.
Od roku 2015 se daří knihovně udržovat  

Také Velké Pavlovice se staly nedílnou součástí velkého chóru, v rámci už sedmého ročníku 
adventní akce Česko zpívá koledy.

v podstatě stejný počet čtenářů, v roce 2017 to 
bylo 556 čtenářů. Dobrá spolupráce se školou 
vedla k tomu, že se oproti předchozímu roku 
zvýšil počet čtenářů do 15 let o 37 dětí, tedy  
na 207 dětských čtenářů. Celkový počet vý-
půjček činil 18.292 knih a časopisů.
Již od roku 2010 má městská knihovna mezi-
národní spolupráci se Záhorským osvětovým 
střediskem v Senici, v roce 2017 se uskutečni-
ly 4 mezinárodní akce v oboru amatérského 
fotografování a vzdělávání fotografů. Ve sdru-
žení se v různých aktivitách střídá 15 fotogra-
fů z regionu.
V současné době již má knihovna připraveny 
akce na Měsíc čtenářů i na další jarní měsí-
ce. Významnou akcí bude vernisáž autor-
ské výstavy fotografií Jany Vondrové, která 
se uskuteční 9. března, výstava pak potrvá 
do 2. dubna 2018. Od pátku 23. do sobo-
ty 24. března pozveme děti na tradiční Noc  
s Andersenem, ve středu 28. března přijede se 
svou besedou spisovatelka a historička Dana 
Šimková, tématem bude Marie Terezie, neboť 
si připomínáme 300. výročí jejího naroze-
ní. Ještě v jarních měsících bychom rádi jeli  
do Městského divadla v Brně na komedii Ženy 
na pokraji nervového zhroucení. Na pátek  
1. června připraví knihovna Hravé odpoledne 
pro děti při příležitosti Dne dětí.

Mgr. Dana Růžičková,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice
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V ZIMĚ VŠE TIŠE SPÍ,  
NE VŠAK NA EKOCENTRU TRKMANKA

VÁNOCE VE ŠTÍTECH

Výstavní sál Ekocentra Trkmanka se na ce-
lých šest týdnů proměnil v hmyzí říši. Vše za-
čalo vernisáží, která přilákala nejen příznivce 
hmyzu, ale také ty, kteří si chtěli odnést neza-
pomenutelný zážitek a ochutnat něco nevšed-
ního. Pozvání přijali ti nejzkušenější kuchaři 
z ČR, kteří se aktivně věnují „hmyzí kuchyni“ 
a pro návštěvníky připravili exotické pokrmy 
v podobě smažených potemníků, cvrčků, sa-
rančat a švábů.
Výstava odkrývala zajímavý společenský ži-
vot těchto malých tvorů. Věděli jste například, 
že švábi patří k nejstarostlivějším rodičům, 
že mouchy si nosí zásnubní dárky, že termiti 
pěstují houby velikosti žampiónů a mravenci 
pořádají individuální výukové kurzy?
Výstavu navštívilo i několik tříd z blízkých  
i vzdálených MŠ a ZŠ. Děti si mohly vyzkou-
šet, jaký život žijí hmyzáci v naší přírodě.
Výstava byla doplněna i tvořivou dílničkou  
na výrobu hmyzích domečků.
Všem děkujeme za návštěvu!

Tým pracovníků Ekocentra Trkmanka

Jak už jistě všichni víte, společně podporuje-
me Dětský domov ve Štítech. Naše aktivita již 
trvá 10 let. Nejdříve jsme začínali drobnými 
zásilkami oblečení po svých dětech, později 
jsme dělali sbírky oblečení a hraček a nako-
nec jsme přidávali i menší finanční obnosy. 
K naší, troufnu si říct, bohulibé aktivitě, se 
po čase přidávají i různé spolky a skupiny  
a naše příspěvky rostou raketovou rychlostí.
Díky vám všem, kteří se na podpoře Dětské-
ho domova ve Štítech podílíte, ať už finančně,  
či materiálně, mají děti o trošku lehčí život. 
Díky vám dostávají dárky, které si opravdu 
přejí a ze kterých mají velkou radost.

Před Vánocemi, konkrétně 19. prosince, byly 
do Štítů odvezeny poslední dárky, které byly 
uloženy pod vánočním stromečkem dětského 
domova. Tam se na vánoční besídce, 21. pro-
since, společně rozbalovaly. A právě o radost 
ze splněných přání bych se s vámi ráda po-
dělila. Na fotkách uvidíte nejen vaše dárky, 
ale také, a to hlavně, šťastné obličeje obda-
rovaných dětí! (Veškeré fotografie naleznete  
na webu www.velke-pavlovice.cz ve fotogalerii 
ze dne 11. ledna 2018).
Dovolte mi, abych touto cestou všem dárcům 
poděkovala! Doufám, že přízeň dětskému do-
movu Štíty zachováte i v dalších letech.

Zuzana Pecháčková

Bohatá a radostná vánoční nadílka v dět-
ském domově ve Štítech, díky vám!

V rámci výstavy o životě hmyzu se mohly 
děti zúčastnit tvořivé dílničky. Výsledkem 
jejich práce byl třeba „hmyzí hotel“. 

ČAS SI UDĚLALY DĚTI I MAMINKY A BABIČKY

Není větší radosti než přivítat na podvečerní 
akci tolik dětí, že už se jich do místnosti ani víc 
nevejde. Proto jsme se tak radovali v městské 
knihovně v pátek 22. prosince, když přišly ne-
jenom děti, ale také jejich maminky a babičky 
na Předvánoční hravé odpoledne pro děti.
Mohly si společně vyrobit vánoční přáníčka, 
vystřihovánky – stromky i sněhuláky, tradiční 
vánoční řetězy z papíru nebo látkové ptáčky 
jako ozdoby na vánoční stromeček. Výtvarné 

práce si mohly děti 
zpestřit skládáním 
pohádkových pu-
zzles a všem snad 
přišly vhod vybrané 
pohádky. Tento-
krát jsme překvapili 
klasickou retro ve-
černíčkovskou po-
hádkou o Vánocích  
u Spejbla a Hurvín-
ka a novými kou-
zelnými pohádkami 
spisovatele Františ-
ka Nepila o psu Ba-
rykovi.
Přestože je zapotře-
bí přichystat aktivi-
ty pro děti různého 
věku, snad si každý 
malý návštěvník 
předvánočního od-

poledne v knihovně vybral tu svoji. Velkým 
překvapením mělo být čarování na závěr,  
ale kouzlo se nám bohužel nezdařilo. Snad 
si rodiče se zarputilým olovem poradili  
aspoň doma.
Další hravé odpoledne chystáme pro děti  
v březnu, který je Měsícem čtenářů.

Mgr. Dana Růžičková,  
knihovnice MěK a TIC Velké Pavlovice

Dříve se Vánoce bez lití olova neobešly, dnes jsou událostí nebývalou.



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

11

1

2018

Již po čtvrté jsme se sešli v sobotu 10. úno-
ra 2018 na obnovených Velkopavlovických 
ostatcích. Tentokrát jsme požádali starostu 
Jiřího Otřela o svolení k vykonání průvodu 
přímou „u radnice“ města Velké Pavlovice. 
Vzhledem k tomu, že běží zimní olympijské 
hry, získali jsme první medaili, tak nás pan 
starosta přivítal v lyžařském oděvu s řádným  

lyžařským vybavením. 
Svolení jsme obdrželi a tak průvod s veselou 
písničkou vyrazil do ulic našeho městečka. 
Hanáckoslovácký krúžek a naše příznivce 
v letošním roce doplnili hosté – tanečníci  
a zpěváci z Old Stars Břeclav. Také se nám 
rozrostl zvěřinec, mimo šikovného medvěda, 
náš průvod doplnila „mlsná“ živá koza. Počasí 
bylo pěkné zimní, ale nepromrzli jsme, proto-
že první zastavení bylo téměř za rohem.
Děkujeme našim hospodářům – vinařům  
za realizaci zastávek a ostatním za poskytnu-
tí svých lahodných výrobků pro účinkující.  
Za pohoštění jsme jim pěkně poděkovali, 
popřáli zdraví, bohatou úrodu. Samozřejmě 
zazpívali a zatancovali. V letošním roce jsme 
měli nový okruh – Vinařství V&M Zborov-
ských, Vinařství Buchtovi, Vinařství Valovi  
a Vinařství Zborovských.
Nakonec trošku vymrznuti, ale ve veselé ná-
ladě jsme dorazili do sokolovny, kde po na-
šem příchodu následoval folklórní program. 
Program byl opravdový ostatkový, veselý, 
zpívalo se a tančilo nejen na pódiu. V rámci 
programu zazpíval ženský sbor Jarabinky  
a místní Presúzní sbor. Zpěvem a tancem oko, 
ucho i srdce potěšilo vystoupení Hanáckoslo-
váckého krúžku a souboru Old Stars Břeclav. 
Dětský folklórní krúžek Floriánek bohužel  
v letošním roce skolila chřipková epidemie, tak 
se na naše nejmenší budeme těšit příště. Od-
poledne až do večera hrála k tanci a poslechu 
cimbálová muzika, kterou ve večerních hodi-

nách po pochování basy vystřídala Dechová  
hudba Bílovčanka.
Děkujeme všem, kteří podporují, aby se naše 
tradice obnovovaly a dále žily, a současně se je 
snaží prožívat s námi. Všechno letí jako voda 
a než se nadějeme, tak se na vás budeme těšit 
zase za rok, a to v sobotu 2. března 2019.

Bc. Zita Dvořáková, MSc,  
ředitelka Ekocentra Trkmanka  

Velké Pavlovice

STOLETÝ STAŘÍK SE (SNAD) LÍBIL

ZAZPÍVALI, ZATANČILI, OSTATKY TAK UKONČILI

EKOCENTRUM  
LETOS OPĚT OŽIJE  
DĚTSKÝMI TÁBORY

Literární pořad o současné literatuře  
o seniorech nejen pro seniory s názvem „Ne-
jenom Stoletý stařík“ si přišly na velkopavlo-
vickou Radnici ve středu 17. ledna poslech-
nout tři desítky členů klubu důchodců a také  
další zájemci.
Pořad připravila městská knihovna a zají-
mavosti se knihovnice snažila dodat svému 
vyprávění nejenom představením knih, je-
jichž hlavními hrdiny a hrdinkami jsou sta-

I v letošním roce bude pro děti připraven za-
jímavý program s tématem „Příroda volá, 
slyšíš jí?“. Tábory budou probíhat v obdo-
bí celých letních prázdnin pro děti ve věku  
od 4 do 12 let. Nudit se určitě nebudou.
Více informací na stránkách Ekocentra 
Trkmanka: www.ekocentrum-trkmanka.com

Neváhejte a včas svá dítka přihlaste!

Tým pracovníků Ekocentra Trkmanka

ří lidé (Mimořádný život Franka Derricka,  
81 let Angličana Morrisona, fiktivní deník 
Zraju jako víno Angličanky Ironsideové, Taj-
ný deník Hendrika Groena, 83 ¼ roku, který 
napsal pod stejným pseudonymem nizozem-
ský spisovatel, detektivní román Brambory 
na vloupačku Švédky Ingelman-Sundbergové 
nebo trilogie detektivek Babičky Finky Lin-
dgrenové), ale také doporučením celovečer-
ního filmu Stoletý stařík, který vylezl z okna  
a zmizel, nebo audioknih s vynikajícími na-
hrávkami „četby do ucha“ (knihy Jonase Jo-
nassona, Hendrika Groena, Victorie Ironside-
ové a další) v podání špičkových herců.
Městská knihovna Velké Pavlovice nemá  
ve fondu audioknihy ani nepůjčuje knihy elek-
tronické, ale mohla zájemcům doporučit mož-
nosti Městské knihovny v Břeclavi, která tyto 
služby nabízí. Řadu doporučovaných knih si 
ovšem mohou vypůjčit i zájemci ve Velkých 
Pavlovicích, protože se téma seniorů v sou-
časné literatuře objevuje stále častěji.

Mgr. Dana Růžičková,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Knihovnice Mgr. Dana Růžičková prová-
zela literárním pořadem nejen pro seniory 
s názvem „Nejenom Stoletý stařík“.

Tanec „Pod šable“  
před Vinařstvím V & M Zborovský.

Co by to bylo za masopust  
bez pořádného kusu masa!

K ostatkovému průvodu nerozlučně  
patří maškary.
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO

To, že je u dětí výživa velmi důležitá, nemusím 
nijak zvlášť zdůrazňovat a věřím, že již většina 
z vás tuto skutečnost pochopila. Problémem 
ale zůstává ve většině případů, jak naučit 
ty naše dětičky zdravěji jíst, obzvlášť, když  
už jsou starší a na některé potraviny zvyknu-
té. Přináším vám pár tipů a triků, které fungují  
u nás doma. Toto téma jsem vybrala, protože  
i v našem obchodě zdravé výživy i na pravi-
delných akcích se mě opakovaně na toto ptá-
te. Tento článek se tedy dotýká hlavně dětí  
od 3 let a více.
1) Nejdříve je důležité, aby si 
člověk ujasnil sám pro sebe, co 
chce jíst a jak. Není možné nu-
tit děti do zdravého jídla a sám 
jíst nezdravě. Příkladem se 
totiž děti učí nejvíce. Toto pro-
stě ošidit nejde. Řekla bych,  
že toto je alfa omega všeho. 
2) Pokud však chcete zapří-
činit změnu i u dětí, je třeba 
se s nimi na tom domluvit. 
Motivujte je pozitivně pří-
kladem. Například, když se 
budete dívat na obrázek zdra-
vého člověka, třeba s krásný-
mi zuby, můžete říct, že když 
budete zdravě jíst, budete mít 
též takové krásné zuby apod. 
Pamatuji si, že jako malá jsem 
absolutně nechápala, proč se 
nezdravé jídlo prodává. Zkus-
te se o tom s dětmi přátelsky 
pobavit. Není řešením přijít se změnou ze dne 
na den a chtít po dětech, aby to respektovaly.  
Spíš to zapříčiní opačný efekt a děti to začnou 
bojkotovat. 
3) Udělejte si z toho domácí projekt. Dejte si 
tu práci a vytvořte si plán. Zapojte do toho co 
nejvíce členů rodiny. Nakreslete si obrovský 
talíř na papír o velikosti A2, kde si namalujete 
potraviny, které byste rádi zařadily do jídel-
níčku a v jakém množství. Skvělou pomůc-
kou je Zdravý talíř Margit Slimákové, který je 
možné si stáhnout na www.margit.cz. Dejte si 
i časový plán, do kdy chcete udělat jakou změ-
nu. Ne však proto, abyste se potom trápili tím, 
že to třeba tak rychle nesplníte, ale proto aby 
vás to motivovalo. Tento plán si dejte na vidi-
telné místo, nejlépe v kuchyni či jídelně.
4) Pokuste se vyřadit ty nejméně zdravé potra-
viny co nejdříve, tedy slazené nápoje, ostatní 
potraviny plné cukru, bílou moku nebo třeba 
nezdravé svačinky, viz. článek Markéty Ro-
zinkové. O fenoménu cukru jistě napíšeme  
s Markétou Rozinkovou článek zvlášť.

5) Dohodněte se, u kterého denního jídla 
začnete. Zda to bude snídaně, obědy, večeře 
či svačinky. Není potřeba řešit vše naráz. Já 
kdysi začala se změnou u snídaní. Až jsem 
měla „zmáknuté“ snídaně a cítila jsem se  
po nich dobře, přešla jsem na další denní jídla.
6) Zapojte děti co nejvíce do přípravy jídla, 
někdy pomůže jen to, že děti vidí, jak se jídlo 
připravuje a že jsou součástí tohoto procesu. 
7) Hrajte si a připravte si krásné jídlo. Když 
bude jídlo krásně připravené, je velká šan-
ce, že to děti i ochutnají. Naše děti milují si 

jídlo sami nazdobit. K dispozici mají různá 
vykrajovátka, tvoří a u toho uzobávají. Záro-
veň je dobré budovat v dětech také zvyk jíst 
jídlo u stolu a nejlépe v sedě. Také prostřený 
čistý stůl zve sám o sobě k hodování. U nás 
je příprava stolu činnost, kterou většinou 
rády udělají děti. Donést prostírání nebo 
lžíce zvládají i ti nejmenší. Zapálená svíčka 
nebo kytička ve váze jen umocní tu správnou  
atmosféru. Dle průzkumů je také dokázané, 
že vliv na naše zdraví má nejen to, co jíme, 
ale také kde a jak. Pokud jídlo probíhá při 
televizi či jiné činnosti, tak mozek tolik nere-
gistruje, že dostává najíst a člověk toho sní víc  
a méně žvýká, tím pádem hůře tráví, než když 
jí v klidu…
8) Ukažte dětem, které potraviny podporují 
jejich zdraví. Svého času jsme měli v kuchyni 
velký plakát s namalovanou postavou a vy-
kreslenými orgány a ke každému orgánu na-
malovanou příslušnou potravinu. (například: 
oči – mrkev, ledviny – fazole, srdce – rajčata, 
střeva – zázvor apod.) U tohoto se děti též na-

učí něco o anatomii. Navíc je to krásná aktivi-
ta na strávení společných chvil.
Také se dají stáhnout různé aktivity na vybar-
vení či spojovačky – například co patří do ná-
kupního košíku a co ne. 
Nebo vystřihněte jeden velký zub z bílého pa-
píru, jeden z černého a přiřazujte či vkreslete 
do nich ty potraviny, které zuby kazí a které 
jim prospívají.
9) Sestavte si nákupní plán a domluvte se  
s dětmi, že při nákupu jej budete dodržovat. 

Svého času u nás fungovalo, 
že jednu věc si mohou vybrat 
sami… To je uspokojilo a ne-
měly tendence házet do ko-
šíku vše, co je napadlo, či se  
jim líbilo.
10) Pro některé může být ces-
tou i graf, kde budete značit 
dny, kdy se vám povedlo splnit 
daný cíl. Motivujte děti i sebe 
pozitivně. Soustřeďte se na to, 
co se povedlo. Ne na to, co je 
třeba vylepšit. 
11) Nebuďte urputní. U nás 
například funguje pravidlo, 
jedné sladkosti denně. Když 
je to „zdravější“ sladkost, je 
to jen dobře. Například půl-
ka flapjacku či jiné zdravější 
tyčinky, avokádo smíchané  
s banánem a kvalitním kakaem 
nebo kousek kvalitní, hořké  

čokolády, apod.
12) Experimentujte, hledejte možnosti. Dnes 
je již na trhu krásný výběr potravin všeho dru-
hu. Hledejte si vlastní cestu. Nahrazujte ne-
zdravé potraviny zdravými. Například „nute-
la“ z ořechového másla a kakaa je daleko lepší 
než ta klasická plná cukru a nekvalitních tuků. 
Inspirací vám mohou být recepty, které pravi-
delně přidávám na facebookovou skupinku 
VAŘENÍ-NEVAŘENÍ U ERUWEN.
13) Poslední a to nejdůležitější pravidlo. Buď-
te k sobě i k dětem laskaví a trpěliví. Sama 
vím, že když na tomto svém projektu začnete 
pracovat, budete mu dávat energii, ponese své 
ovoce. Chce to však vydržet a nevzdávat to. 
Ve finále možná zjistíte, že ze změny jídel-
níčku bude zábava, tedy pokud si dovolíte si  
z toho zábavu udělat!

Eva Prokešová,  
majitelka Zdravé výživy U Eruwen,  

Velké Pavlovice

DĚTI A ZDRAVÉ JÍDLO, JAK NA TO?
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Jako výživová poradkyně jsem se rozhod-
la udělat takový menší soukromý výzkum, 
kde jsem porovnala kvalitu a kvantitu běžně 
dostupných výrobků, určených především 
pro naše děti. Děti jsou velmi vnímavé na re-
klamní propagaci, či na obrázky na obalech 
známých kreslených i komixových hrdinů. 
A  rodiče v  domnění, že co je pro děti, pře-
ce nemůže být škodlivé, jim to bez okolků  
a bez rozmyslu koupí. 
Ano, možná se ohlíží ještě na cenu a snaží se 
vzít raději více za méně peněz, ale nutriční 
a  zdravotní význam málokdy řeší. Chce to 
podívat se na složení, nutriční hodnoty a na-
učit se chápat je a vybírat si pak podle těchto 
údajů. A proto mě tedy jako odbornici na vý-
živu, výrobu i kvalitu potravin zajímalo, zda 
opravdu to, co je určené pro děti, je skuteč-
ně pro děti vhodné. Ale jak se v  tom vyznat? 
Popravdě, kdo se o to moc nezajímá, tak to  
není jednoduché. Možná Vám to tímto pří-
spěvkem ulehčím.
Byly vybrány výrobky všech kategorií. Zhod-
notila jsem cenu daného výrobku, nutriční 
značení a obsah složek a tyto závěry jsem po-
rovnala se zdravou variantou svačinky tak, 
jak by měla vypadat pro dítě (věk od 1 do 6 let 
v přepočtu na průměrnou porci, přece jen, ka-
ždé dítě je jiný jedlík a mělo by se k jejich po-
třebám přistupovat individuálně). Toto jsem 
pak následně vyhodnotila a závěry mého byly 
opravdu zarážející až výstražné.

Shrnu do několika bodů:
1) Výrobky pro děti se neodlišují nutričně 
v  ničem, od běžně dostupných a designově 
neupravených potravin pro širší skupinu oby-
vatel. Ba naopak, shledala jsem u několika vý-

robků, že množství cukrů 
a nezdravých nasycených 
tuků je u nich v  přepoč-
tu na 100 g i vyšší, a to 
při zachování obdob-
né ceny. Což znamená,  
že místo toho, abychom 
si připlatili u dětských 
svačinek za kvalitu, pla-
tíme jen za to, že výrobek 
lépe vypadá a na spoleh 
výrobců, že pro děti to 
prostě koupíme. Přitom 
ve  sladkostech je hlavní 
surovina cukr, který není 
zrovna nejdražší surovi-
nou a pak chybí například 
v  čokoládě to kvalitní  
– kakaové máslo a kakao-
vá hmota, což je surovina 
více nákladná.
2) Cena v  porovnání 
s  běžně dostupnými po-
travinami, co nemají obal 
lákající děti, je o 1/5 až o 
1/3 VYŠŠÍ. To zname-
ná – horší kvalita, stejná 

gramáž, ale cena stejná.
3) Porce v gramech a přepočet na nutriční 
vyváženost a cenu na porci: vybírala jsem 
jednotlivé potraviny, dále jsem je kombinova-
la  a vyhodnotila jsem cenový náklad na porci 
a porovnala pak zdravou a  nezdravou vari-
antu. Uvedené ceny jsou přímo z dostupných 
obchodů v  okolí Velkých Pavlovic. Uvádím  
pro zkrácení jeden vzor za všechny.

Varianta č. 1
Zdravá a vhodná svačinka:

Jogurt Pilos krémový 150 g - LIDL, oves-
ná sušenka nebo granola – podle způsobu 
tvarování před pečením 2 ks, ovoce, třeba 
jablíčko 100 g – porce dohromady cca 280 g.
Menší dětičky sní klidně jen polovinu jogurtu 
a jednu sušenku, ale je to dost individuální. 
Energetická hodnota: 847 kJ, 8 g bílkovin, 
27 g sacharidů, z toho 15 g přírodních cukrů 
z jogurtu a ovoce, ale žádný přidaný cukr, 7 g 
tuků, 4 g vlákniny
Cenový rozpočet na porci: jogurt 5,90 Kč + 
domácí granola nebo müsli 6 Kč + 3,50 Kč / 
kus ovoce přepočtu na 100 g = 15,4 Kč
Zhodnocení: porce je relativně veliká, zasy-
tí, dodá potřebné živiny, asi 200 mg vápníku, 
vlákninu, jednoduché cukry jsou jen z ovoce.
Alternativa zdravých domácích sušenek, po-
kud někoho nebaví péct, ale chce mít oprav-
du zdravou sušenku ke kávě nebo pro dětič-
ky na svačinu: Emco digestive original nebo 
ovesné z Jednoty.

Nevhodná komerční svačinka:
Kostíci s  čokokuličkami 100 g, Bebe Brumík 
čokoládový 1 ks – porce cca 130 g dohromady.
Energetická hodnota: 1006 kJ, 7 g bílkovin, 
34 g sacharidů, 9 g tuků, 0 g vlákniny
Cenový rozpočet na porci: 13 + 8 = 21 Kč
Zhodnocení: porce poloviční než zdravá va-
rianta, přitom ještě o 300 kJ více energeticky 
vydatnější, v  komerční svačince je 20 g při-
daného cukru = 2 vrchovaté lžíce cukru, co 
dítěti nic nedá, v  jídle není žádná vláknina,  
za chvíli děti mají hlad po rychlém klesnutí 
hladiny cukru a znovu mají chuť na sladké = 
začarovaný kruh. Navíc poloviční porce je ješ-
tě o 6 korun dražší. 
Toto je princip, proč je téměř každé 3. dítě 
obézní nebo má nadváhu. Nají se málo, nu-
tričně je ta svačinka plná prázdných kalorií, 
dítě má za chvíli hlad a zase znova. A dá si 
zase něco nezdravého, energetická vydatnost 
je vysoká, ale dětský organismus neví, co si 
s takovými dávkami počít a přebytečná ener-
gie jde do tukových zásob. Ještě je to umocně-
no v kombinaci s vysedáváním u TV či tabletu. 
Cílem je najíst se, ale aby ta porce nebyla tak 
kaloricky vydatná a tělo z  jídla dostalo veš-
keré potřebné živiny, jakou jsou vitaminy, 
zdravé rostlinné tuky, kvalitní libové bílkovi-
ny a vláknina, podporující pravidelné trávení  
a ochranu střev před invazí bakterií!!!
TIP: dívejte se vždy, aby obsah cukru byl  
do 20 g na 100 g výrobku, stejně tak sledujte, 
aby obsah nasycených tuků byl pokud možno 
do 5 g na 100 g výrobku!!!
Závěrem bych řekla následující: Není třeba 
vše hned změnit, ale zajímat se o to, co svým 
dětem a sobě koupíte. A cenově jsem dokáza-
la, že zdravější, doma připravená a vyvážená 
svačina vyjde levněji, než nezdravý polotovar 
nebo výrobek pro děti plný cukru. Navíc vy-
vážená svačina dodá dětem energii ve škole  
i v kroužcích, dokáží se lépe soustředit při ak-
tivitách a pestrá strava jim dodá veškeré vita-
miny a minerální látky, které ke svému zdraví 
a vývoji potřebují!!!
NIČÍM TO NEOŠIDÍTE ANI NENAHRADÍ-
TE!!! ŽÁDNÉ DOPLŇKY DĚTI NEPOTŘE-
BUJÍ, POKUD JEDÍ PESTŘE!!! ZAJÍMEJ-
TE SE O JÍDLO A JEHO KVALITU!!! DĚTI 
ROSTOU A VŠE, CO JIM Z VAŠÍ VÝCHOVY 
A NÁVYKŮ VE STRAVOVÁNÍ PŘEDÁTE, 
V DOSPĚLOSTI JAKO KDYŽ NAJDOU!!!
Více o mě, nebo pokud máte zájem přijít  
na individuální konzultaci ohledně stravo-
vání, najdete na www.maminka-motivuje9.
webnode.cz nebo volejte 608 934 323. Tvořím 
i stravovací plány pro děti i celé rodiny, měře-
ní na mém přístroji se zjištěním složení těla  
a zdravotního stavu je možné u dětí od 2 let!

Mgr. Ing. Markéta Rozinková,  
výživová poradkyně

KONEC VÝMLUVÁM, ŽE ZDRAVÉ JE LOGICKY DRAŽŠÍ A NEDOSTUPNÉKONEC VÝMLUVÁM, ŽE ZDRAVÉ JE LOGICKY DRAŽŠÍ A NEDOSTUPNÉ

Zdravá svačina? Ta nejchutnější na světě!
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Z FARNOSTI

S písní na rtu, pokladničkou na krku, ale pře-
devším s dobrým úmyslem v srdci prochá-
zeli od pátku až do neděle ulicemi Velkých 

Pavlovic Tři králové. Přesněji řečeno několik 
skupinek dětí převlečených do šatů charakte-
ristických pro tři krále – Kašpara, Melichara 

a Baltazara. Jako malí koledníčci zvonili dve-
ře od dveří, se zlatými korunami na hlavách 
a někteří i s umouněnými tvářemi od uhlíků, 
prosili o finanční dary pro potřebné.
Zodpovědná dospělá osoba tvořící doprovod 
tyto peníze schraňovala do zapečetěné po-
kladničky s logem Charity. Lidé byli povětši-
nou štědří a neváhali přispět nejen samotnými 
penězi, ale také tu a tam dětem nějakou slad-
kostí, ovocem či čajem na zahřátí. Poklad-
ničky se rychle plnily a tak předpokládáme,  
že právě díky občanům našeho městečka bude 
opět konto Charity o něco tučnější.
V pondělí 8. ledna 2018 byly na Městském úřa-
dě ve Velkých Pavlovicích odpečetěny poklad-
ničky koledníků Tříkrálové sbírky. V našem 
městě se v rámci osmnáctého ročníku podaři-
lo vybrat rekordních 89.141 Kč.
Všem, kteří v rámci již osmnáctého ročníku 
Tříkrálové sbírky přispěli, velmi děkujeme!

Karolína Bártová

"MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM…"

PŘI TŘÍKRÁLOVÉM KONCERTU ZNĚL KOSTELEM DLOUHÝ POTLESK

Kašparové, Melicharové a Baltazarové v několika provedení ! Kteří byli u vás?

Tříkrálový koncert velkopavlovického chrámového sboru Laudamus s hostem, pěveckým sborem Šumavan z Klatov.
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Největším odrazem tisíciletých zvyků v naší 
době je 40denní půst. Tím se Bohu „dává“ 
desátek našeho času, když mu z jednoho roku 
věnujeme jednu desetinu (od Popeleční středy 
do Zeleného čtvrtku) tím, že se k němu častěji 
obracíme v modlitbě a odříkáme si proto, aby-
chom mohli více prospět bližním.
Dalším pozůstatkem lidových tradic je „pop-
-corn“. Druhou neděli v postní době se tra-
dičně podávala „pražma“ tedy pražený klas 
nedozrálého ječmene a první neděli po Pope-
leční středě zase „pučálka“ což je dva dny na-
bobtnaný a naklíčený hrách, který se po opra-
žení na sádle jedl naslano s pepřem.
Jarní úklid pochází od sazometné středy  
a souvisí s čištěním komína, ve kterém se ne-
topilo. Ježíš totiž od poslední večeře nic neje-
dl, proto se v domech nevařilo a měl se zapálit 
nový oheň požehnaný na Bílou sobotu – před-
sváteční den se využíval pro generální úklid.
Od Zeleného čtvrtku se přestává zvonit kos-
telními zvony, protože naši předkové po-
mýšleli na Jidášovo zoufalé oběšení poté, co 
si uvědomil následky své zrady, a uvazovali  
na všechny volné provazy smyčku. A také „ji-
dášky“ se pekly v podobě stočeného provazu.
Ještě dnes se můžete (třeba v Mendlově mu-
zeu v Brně) setkat s voskovými agnusky:  
medailemi s reliéfem beránka a svatých. I ty 

Srdečně zveme všechny děti a rodiče, kterým 
je blízká filozofie vzdělávání Marie Montes-
sori, aby s námi přišli 10. března v 15.00 ho-
din oslavit oficiální otevření dětské skupiny 
Klíček k radosti, kterou jsme od poloviny 
loňského roku připravovali v prostorách fary  
ve Velkých Pavlovicích. 
Součástí bude prohlídka prostor i požehná-
ní panem farářem, který nám při přebudo-
vávání farních prostor na prostory vhodné  
pro dětskou skupinu velmi pomohl, s ochotou 
a vstřícností. Uděláme si krásné odpoledne  
a popovídáme si o všem, co vás bude zajímat.

Moc se těšíme.

Tým dětské skupiny:  
Eva Tománková, Lucia Slezáková,  

Lída Isajská

V sobotu 6. ledna 2018 se v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie konal Tříkrálový koncert. 
Chrámový sbor v loňském roce nově nastudo-
val skladbu Missa brevis od Jiřího Pavlici, kte-
rá premiérově zazněla na půlnoční mši svaté 
a následně na Boží hod. Na sobotní koncert si 
chrámový sbor k jejímu provedení pozval hos-
ta – pěvecký sbor Šumavan z Klatov a Klatov-
ský komorní orchestr.
Koncert zahájil samostatně pěvecký sbor Šu-
mavan pod vedením Jaroslava Pletichy, který 

PŘÍNOS VELIKONOČNÍCH TRADIC PRO MODERNÍ DOBU

SLAVNOSTNÍ  
OTEVŘENÍ DĚTSKÉ 
SKUPINY KLÍČEK  
K RADOSTI

se představil s pásmem koled a vánočních pís-
ní. Pak již následovala očekávaná Missa bre-
vis Jiřího Pavlici, kterou dirigoval Jan Kosík. 
Téměř šedesát zpěváků a dvacet hudebníků 
s radostí a nadšením předneslo tuto skladbu 
kostelu obsazenému do posledního místečka. 
Zpívaných sól se ujali hosté Veronika Schnee-
dorflerová a Stanislav Smítka.
Dle slov Jiřího Pavlici Missa brevis pastoralis 
vznikla jako idylická vzpomínka na vlastní 
dětský svět plný rodičovské lásky a rodin-

né harmonie, kdy běh všech věcí byl spojen 
svorníkem maminčina úsměvu a tatínkovy 
shovívavosti. Přáním autora bylo, aby skladba  
v sobě odrážela potřebu současného chápání 
vánočního poselství – poselství naděje, lásky 
a zrození nového života.
Věřím, že v podání našeho sboru a hostů se 
podařilo toto poselství zprostředkovat.

Stanislava Bílková

mají souvislost s Velikonocemi, protože se  
po Bílé sobotě slavnostně posvětil nový paškál 
a zbytek loňské nevyhořelé svíce se použil  
na odlití ozdob, aby se jako posvátný předmět 
neznevážil vyhozením.
V 19. století, kdy se snížil chov ovcí, se místo 
pečeného masa na Velikonoce rozšířil zvyk 
péct kynuté těsto ve formě (na připomenutí 
Krista jako nevinného obětního beránka).
Z Velikonoc pochází rovněž „amnestie“,  
protože císař na velikonoční neděli propou-
štěl vězně, protože i nás Kristus osvobodil  
od hříchu.
Sváteční koledování (typické i za dalších 
okolností) se zachovalo až dodnes, ale zmi-
zela už jeho praktická nezbytnost: v den, kdy  
se nepracuje – se ani nejí – pokud člověk  
není obdarován.
Pomlázka bývala na velikonoční pondělí 
jen před ranní mší (a studenou sprchou byli 
probuzeni ti, co zaspali druhý svátek). Hus  
ve své Postille a další autoři uvádějí smysl 
žíly, že na druhý svátek velikonoční (v pon-
dělí) ženy mrskají své muže a na třetí svátek  
(v úterý) mrskají muži své manželky,  
aby šli zase do kostela, ke svatému přijímání 
a zdrželi se hřešení. Jak to dokládá i říkanka 
„pomni hody do provody, žeť sú svaté dni“ 
ve smyslu „choď do kostela od Božího hodu 
velikonočního až do provodní neděle“. (Jistě 
jste slyšeli i vysvětlení, že se má symbolic-
ky z mladého proutku přenést síla a svěžest  
na dívky, jenže toto novodobé vysvětlení hledá 
jen způsob pro odbourání křesťanských koře-
nů.) Kraslice = červené vejce dala také název 
červenému pondělí.
Při těchto svátcích také vznikl předchůdce 
„bowlingu“: koule ze slepených volských 
chlupů se koulela na řadu vajíček (a vyhrál, 
kdo jich nejvíce zasáhl) a provádělo se i koule-
ní kraslic ve žlábku.
A úplně ten nejdůležitější dopad Velikonoc 
jsem si nechal na konec: je to pro nás neodmy-
slitelná „neděle“! Při šíření křesťanství před 
dvěma tisící lety došlo k základní změně času 
(do té doby měl pán každý den volno a otrok 
každý den práci): křesťané se od neděle Zmrt-
výchvstání pravidelně scházeli týden co týden 

ke společné modlitbě, aby se radovali z Božího 
působení. A tak vznikl svátek v neděli.
Všechny tyto lidové zvyky nám ukazují,  
že naši předkové promýšleli své jednání. Když 
něco dělali, mělo to svůj důvod (a nejčastěji  
v souvislosti s životem a učením Ježíše Krista).

Kněz Marek Slatinský
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SPOLKY A KONÍČKY

Jednotka SDH Velké Pavlovice zasaho-
vala v roce 2017 u 48 událostí (z toho byla 
ze tří odvolána při cestě k zásahu). Všech  
45 zásahů bylo učiněno na základě vyhlášení 
poplachu Krajským operačním střediskem  
při HZS JMK. 
Mezi nejčastěji zasahujícími hasiči v roce 2017 
byl Radek Nesvadba, který se stejně jako Josef 
Pospíšil zúčastnil 31 zásahů. Petr Hasil vyjíž-
děl 23-krát, Radek Konečný s Janem Schäfe-
rem 20-krát.
Nejdelší dobu u zásahu nestrávil Radek Ne-
svadba, jak by se zdálo, ale Radek Konečný  
a to 37 hodin 35 min. Je tedy dle statistiky 
pravděpodobné, že pokud uvidíte u zásahu 
Radka Konečného, bude to „na dlouho“.
Lze předpokládat a je tomu tak, že velkopavlo-

Senioři z velkopavlovického Klubu dů-
chodců podnikli v čase adventu, ve středu  
13. prosince 2017 na svátek sv. Lucie, která 
noci upije, ale dne nepřidá, krásný voňavý 
zájezd. Tentokrát si vyrazili doslova za hum-
na, do nedaleké vesničky Čejkovice, která je 
proslulá nejen vynikajícím vínem od templář-

ČINNOST JSDH VELKÉ PAVLOVICE V ROCE 2017

VOŇAVÁ ADVENTNÍ NÁVŠTĚVA ČEJKOVICKÉHO SONNENTORU

vičtí hasiči zasahují nejčastěji ve Velkých Pav-
lovicích. Celková doba zásahů našich hasičů  
v našem městě činila 28 hodin při 14 zásazích.
Zajímavou statistiku tvoří také pořadí  
při příjezdu naší jednotky SDH k zásahům.  
Ve 20 případech přijela k zásahu naše jednot-
ka první, ve 13 případech druhá, v 6 přípa-
dech třetí.
Jednou z největších událostí pro jednotku 
pravděpodobně nebyl v roce 2017 žádný po-
žár, ale asi to bylo pořízení velkokapacitní 
cisterny na podvozku Tatra 815-7. Ta byla pře-
dána městu Velké Pavlovice v měsíci červnu 
roku 2017. Celkové pořizovací náklady na vo-
zidlo činili 7.654.000 Kč + administrace dota-
ce a administrace výběrového řízení. Z dotací 
hrazeno 90 % nákladů.

Některé finanční náklady na JSDH Velké 
Pavlovice z rozpočtu města Velké Pavlovice

Na mzdy včetně pojištění bylo vynaloženo 
339.000 Kč (150.000 Kč dotace)
Vozidla spotřebovala PHM za 38.000 Kč  
(13.000 Kč dotace)
Za 65.000 Kč proteklo el. energie přes elek-
troměr
Za 185.000 Kč byla pořízena výstroj,  
přilby a motorové kalové čerpadlo  
(130.000 Kč dotace)

zpracoval: Petr Hasil,  
velitel JSDH Velké Pavlovice

Výlet za zážitky, vůněmi a dárečky, to byla adventní návštěva firmy Sonnentor.

ských rytířů, ale také bylinkami, čaji a kořením  
z firmy Sonnentor.
Právě tam se naše babičky a dědečkové po-
dívali. Podnikli exkurzi, prohlédli si výrobní 
prostory, nepohrdli ochutnávkou, nakoupili si 
v podnikové prodejně a poseděli u šálku čaje, 
kávy a zákusku v tamní kavárničce.

Výlet jako z pohádky! Korunovaný plnými taš-
kami zdravých a lahodných vánočních dáreč-
ků. Radost a spokojenost všech zúčastněných 
prozářila a prosvítila jindy zachmuřený a mra-
zivý prosincový den!

Karolína Bártová
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Prvním momentem, kdy si naše ratolesti  
na plno uvědomí, že nastal čas adventu a že 
nás od Vánoc dělí už jen několik málo večerní-
ho uléhání do postýlek a ranního vstávání, je 
předvečer svátku svatého Mikuláše.
Každý malý špunt najde za oknem balíček se 
sladkou a také vitamíny napěchovanou na-
dílkou, některému se sevře bříško při pohle-
du do pytlíku s hromádkou uhlíků či bram-
bor. Hm, že by to nebylo pokaždé nastopro?  
S mírumilovným Mikulášem totiž nechodí 
jen hodný andílek, ale také škaredé čertisko 
a buďte si jistí, v pekle máme za každý sebe-
menší prohřešek pěkně tučnou čárku, tam se 
v počtech nikdy nepletou!
Celá taková družinka navštívila stejně jako 
řádku let minulých velkopavlovickou mate-
řinku. Letos to vyšlo naprosto přesně, na úte-
rý 5. prosince. Všechny třídy, všechny děti si  
pro své maminky, tatínky, babičky, sourozen-
ce, přátele a kamarády připravily tradiční be-
sídky a potom… 
Ozvalo se bušení, řičení, blekotání… Srdíčka 
dětiček mlátila jako kostelní zvony o poled-
nách. Do dveří vstoupil důstojný Mikuláš, 
spanilý anděl a kdesi vzááádu se krčil po síře 
smrdutý čert. Moc se mu mezi naše děti ne-

Mou velkou vášní je vaření, proto se i mým 
povoláním stalo „kuchaření“. Jsem kucha-
řem ve Vinařském penzionu André ve Velkých 
Pavlovicích. Využil jsem skvělé šance, která 
se mi naskytla a získal jsem pracovní stáž  
v restauraci Hotelu ALCRON v Praze, která 
již po několikáté obhajuje Michelinskou hvěz-
du. Jejím šéfkuchařem je Roman Paulus.
Restaurace se specializuje hlavně na ryby  
a mořské plody. Část stáže probíhala dokon-
ce v elegantní restauraci La Rotonde, která 
je držitelkou několika významných ocenění  
a nabízí vynikající výběr pokrmů z meziná-
rodní i místní tradiční kuchyně. 
Vidět při práci talentovaný tým vyhlášených 
kuchařů, v čele s Romanem Paulusem a nahlí-
žet mu pod ruce při přípravě skvělých jídel je 
velkých kulinářským, inspirativním a motivu-
jícím zážitkem, na který se nedá zapomenout. 
Vždyť Alcronem prošli ti nejlepší z nejlepších 
– šéfkuchaři Zdeněk Pohlreich, Jiří Štift, Vác-
lav Frič, Pavel Sapík a mnoho dalších. 

VZPOMÍNKA NA MIKULÁŠE,  
DO ŠKOLKY PŘIŠEL I S ANDÍLKEM A ČERTISKEM

NAHLÉDL JSEM POD POKLIČKU 
MICHELISKÉHO KUCHAŘE ROMANA PAULUSE

chtělo, zjistil totiž, že děti z Velkých Pavlovic 
neumí zlobit. A tudíž velmi brzy pochopil,  
že má po kšeftu, že z čistého nebe bez mráčku 
prostě nezaprší a že se u Lucifera po předlože-
ní prázdného pytle se zlou potáže.
Zato děti, ty měly radost! Každé dostalo balí-
ček s nadílkou a také pochválení a pohlazení 

od Mikuláše a anděla za to, že bylo celý rok 
hodné. Bylo? Nebylo? Ať už to bylo jakkoliv,  
v očích maminek a tatínků jsou i ti nejvykutá-
lenější čertíci s dětskou tvářičkou vlastně an-
dělé! Malí andílci, které vždy a za všech okol-
ností tolik milujeme. Jsou to přece naše děti…

Karolína Bártová

Absolventi stáže se naučili jak vykouzlit ori-
ginální jídla, odhalili několik triků, jak na to  
a navíc nahlédli do zákulisí restaurací Alcron 
a La Rotonde.

Myslím, že i hosté, kteří v blízké době navštíví 
Vinařský penzion André ve Velkých Pavlovi-
cích, se mají opravdu na co těšit ;-).

Michal Hiadlovský

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Čertí rejdění v mateřince.

Velkopavlovický kuchař Michal Hiadlovský (třetí zleva) na stáži v pražském hotelu ALCRON.
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Ježíšek si s  nadílkou ve velkopavlovické ma-
teřské školce pospíšil. Dorazil v  předstihu, 
v čase, kdy bylo do kýženého čtyřiadvacátého 
prosince ještě daleko. Dělá to tak rok co rok, 
protože o Štědrém dnu je ve třídách mateřinky 
pusto prázdno, děti mají vánoční prázdniny. 
Přebohatou nadílkou bylo vyjádřeno vše – vel-
kopavlovické děti jsou nejhodnější na světě!
Dostaly takovou hromadu nových překrás-
ných hraček, o kterých se jim ani nezdálo. 
Rozzářená očička přímo spalovala balící pa-
pír na dárkových krabicích, dychtivost rozva-
zovala pevně zauzlované stužky, nedočkavost 
otevírala každé splněné vánoční přání…
Dětičky si pak krátily adventní dny zkoumá-
ním nových přírůstků a hraním s novými 
hračkami. S jejich výběrem se byl Ježíšek po-
radit s paními učitelkami, a tak si můžete být 
jisti, že to nebral šmahem, ale pečlivě vybíral. 
Spousta hraček je nenápadně vzdělávacích, 
podporujících zvídavost dětí, jemnou moto-
riku, děti si během hraní osvojují spousty no-
vých věcí, prostě se učí a ani o tom neví. A to je 
prostě skvělé!

Karolína Bártová

Zimní měsíce jsou dlouhé, v našem kraji téměř 
bez sněhu. O zábavu v naší mateřince však 
není nouze.
V lednu děti ze Sadováčku vystoupily na kro-
jovaném plese zcela netradičně. Pokusily se 
zatančit Moravskou besedu jako jejich starší 
kamarádi, „chasa“ v krojích.
Se začátkem nového roku též začal v odpoled-
ních hodinách edukačně stimulační program 
předškolních dětí s rodiči. Ostatní děti ovšem 
nejsou o vzdělávání hravou a zábavnou for-
mou ochuzeny. 
Ve výchovně vzdělávacím programu jsme se 
dotkli například ekologie a třídění odpadu. 
Děti získaly povědomí o tom, jak a proč třídit 
odpad, navštívily společnost Hantály, a.s., 
učily se ekologicky chovat v přírodě, seznámi-
ly se s recyklací odpadů. Se svými rodiči se za-
pojily do třetího kola soutěže ve sběru papíru 
„Třídíme s Hantáláčkem“.
Po dvou letech jsme do programu zařadili 
téma „Čím budu, až budu velký“. Formou 
her a exkurzí si děti vytvořily konkrétní 
představy o některých povoláních. S radostí 
jsme navštívili pekárny, stolárnu, poštu, lé-
kárnu, kadeřnictví, Vinium, a.s., veterinární  
ordinaci a jiné.
V praktických činnostech děti zkoušely vařit, 
péct, zatloukat hřebíky, ošetřovat zraněné 
a nemocné kamarády, hrát na hudební ná-
stroje. Jako zpestření jsme poznávali Vesmír  
a dění na planetě Zemi.
V únoru vystrčila konečně zima svoje dráp-
ky v podobě prvního sněhu. Ten jsme využili  
k zimním radovánkám. Děti krmily ptáčky, 
učily se chránit své zdraví správným stravová-
ní a péčí o své tělo.
Událost roku – Zimní olympijské hry  
v Pchjongčchangu – se odrazila i v naší práci. 
Při poznávání vlajek jiných států a symbolů 

VÁNOČNÍ NADÍLKA 
S PŘEDSTIHEM

JAKÉ JE TO VE ŠKOLCE,  
KDYŽ VLÁDNE PANÍ ZIMA

Bohatá nadílka, obrovská radost.  
Vánoce jak se patří!

olympiády se chlapci s nadšením proměni-
li v hokejisty. Všechny děti zdolávaly s chutí 
olympijské disciplíny. Co je však důležité?  
Při společné zábavě a učení se všichni učí 
přátelskému chování ke svým kamarádům.  
A na co se mohou děti těšit? Na blížící se kar-
neval. Ale o tom až příště.

Jiřina Zigová,  
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

Zimní olympiáda ve školce. Děti se do ní 
pustily aktivně, žádný „gaučing“ u televize!

Čím budu, až budu velký?  
Třeba panem doktorem!
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Začátkem nového roku, na 3. leden 2018, naše 
škola objednala pro žáky II. stupně motivač-
ně-vzdělávací program „Staň se hrdinou své-
ho života“.
Hlavní postavou projektu je český textař, ra-
per, zpěvák a motivátor NENY. Motivoval 
žáky k tomu, aby si každý v životě šel za svým 

Sazka Olympijský víceboj  
– Mgr. Šárka Kašpárková
Naši ZŠ navštívila mistryně světa v trojsko-
ku Mgr. Šárka Kašpárková. Vysoká rodačka 
z Karviné dětem přiblížila, jak se na základní 
škole dostala přes basketbal k atletice. Při-
vezla s sebou své medaile, dokonce i tu nej-
cennější z MS v Aténách, které si děti mohly 
„osahat“. Dále si mohly s mistryní světa také 
zasoutěžit ve skoku přes švihadlo a střelbě  
na basketbalový koš.
Všem se tento krásně strávený předvá-
noční den moc líbil a již nyní se těšíme  
na další setkání a spolupráci s touto úžasnou 
sportovkyní.

Sportovní den o putovní  
poháry se ZŠ z Bořetic
Dne 26. ledna 2018 si žáci čtvrtých a pátých 
ročníků změřili své síly s žáky sousední školy 
z Bořetic. Turnaj zahájili nejprve chlapci utká-
ním ve futsalu, následovaly dívky ve vybíjené  
a nakonec soutěžili v atletických vytrvalost-
ních a sprintérských běžeckých disciplínách 
chlapců i dívek. 
Sportovní klání dopadla ke spokojenosti  
ZŠ Velké Pavlovice a oba dva poháry se nyní 
vyjímají u dětí ve třídách, které z nich mají 
oprávněně obrovskou radost.
Všem sportovcům bychom chtěli touto ces-
tou poděkovat za fair play, skvělou atmosféru  
a budeme se těšit na příští rok.

Mgr. Jaroslava Janů

V letošním školním roce 2017/2018 pořádala 
Základní škola ve Velkých Pavlovicích 67. roč-
ník okresního kola matematické olympiády.
V kategorii 9. ročníků soutěžili nejen žáci zá-
kladních škol, ale i gymnázií – Břeclav, Husto-
peče, Mikulov a Klobouky u Brna. Okresního 
kola se zúčastnilo celkem osm škol, z toho čty-
ři gymnázia. Úspěšní řešitelé byli 3. Za úspěš-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIJE SPORTEM

NAVŠTÍVIL NÁS RAPER NENY

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
NA ZŠ VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

ného řešitele se považuje každý soutěžící, kte-
rý dosáhne aspoň 12 bodů z 24 možných. 
V kategorii 5. ročníků soutěžilo sedm škol. 
Úspěšných řešitelů bylo šest. Za úspěšného 
řešitele se považuje každý soutěžící, který 
dosáhne aspoň 9 bodů z 18 možných. Náš žák 
Daniel Dobrucký se umístil na 1. místě a Vác-
lav Kadlec na 4. místě.

O pohár starosty města
Další ročník tradičního sportovního klání  
v sálové kopané O pohár starosty města se ko-
nal 31. ledna 2018. Soutěže se letos zúčastnilo 
celkem sedm tříd z prvního stupně. Po úvod-
ním slovu pana starosty se všichni do boje vrh-
li s velkou vervou.

V mladší kategorii zvítězila 3.A těsně před 2.B 
a třetí místo obsadila třída 2.A. Ve starší ka-
tegorii panovala dlouho napjatá situace, pro-
tože výkony byly velmi vyrovnané. Nakonec 
o celkovém umístění musely rozhodnout vý-
sledky vzájemných zápasů. Pohár vybojovala 
třída 4.A, druhé místo obsadila 5.B, na třetím 
místě skončilo družstvo z 5.A a cenu útěchy  
za čtvrté místo si odnesla 4.B.
Vítězům gratulujeme a těšíme se, že ti nejlepší 
ze všech zúčastněných budou na jaře naši ško-
lu reprezentovat na okrsku v Hustopečích.

Mgr. Miroslava Kosíková

Školní kolo ve skákání  
přes švihadlo
Na I. stupni ZŠ proběhl již 3. ročník sportovní 
soutěže v přeskoku přes švihadlo. Absolutním 
vítězem se stal Samuel Horák – 148 přeskoků 
za minutu. Gratulujeme! 
Nejlepšími „skokany“  
v jednotlivých ročnících jsou:
2. ročník – Františka Náležinská, Diana Na-
dyeyeva, Eliška Holásková
3. ročník – Anna Paštiková, Elena Cvrčková, 
Vilemína Osičková
4. ročník – Samuel Horák, Viktor Fůkal, Anna 
Měřičková
5. ročník – Vanda Blanářová, Pavel Mládek, 
Barbora Langerová

Mgr. Jitka Řádková

O pohár starosta města  
– vítězný tým mladší kategorie, třída 3.A.

O pohár starosty města  
– vítězný tým starší kategorie, třída 4.A.

Okresní kolo devátých a pátých ročníků se ko-
nalo 24. ledna 2018. Celkem se okresního kola 
matematické olympiády zúčastnilo třiadvacet 
žáků, z toho v kategorii 5. ročníků jich bylo je-
denáct.

Mgr. Michal Rilák,  
předseda okresní komise MO,  

ředitel Základní školy Velké Pavlovice

cílem, protože jen na nich závisí, jak se svým 
životem naloží. Vše bylo postaveno na jeho 
silném osobním příběhu, kdy se z velmi na-
dějného a talentovaného fotbalisty, který byl 
členem juniorské fotbalové reprezentace, stal 
raper a zpěvák. Zranění jeho fotbalovou karié-
ru ukončilo, ale díky obrovské vnitřní síle a píli 

odstartovalo kariéru rapera.
Po přednášce prokládané písničkami následo-
vala autogramiáda a fotografování. Panovala 
velice dobrá atmosféra a žáci byli z programu 
přímo nadšeni.

Mgr. Jaroslava Janů
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Pololetní vysvědčení
Dříve než si studenti našeho gymnázia začali 
užívat jednodenních pololetních a navazu-
jících jarních prázdnin, obdrželi ve čtvrtek  
1. února 2018 pololetní výpis vysvědčení.  
Tím se období školní výuky dostává do své 
druhé poloviny.
Na nižším stupni gymnázia (prima – kvar-
ta) prospělo s  vyznamenáním 66 žáků. 
Pochvalu třídního učitele za toto pololetí 
obdrželo 21 žáků, pochvalu ředitele školy 
obdrželo 10 žáků za vzornou reprezentaci 
školy v  soutěžích. Napomenutí třídního uči-
tele za porušení školního řádu bylo uděleno  
v 8 případech. V jednom případě bylo chování 
hodnoceno důtkou třídního učitele a v jednom 
případě byla udělena snížená známka z chování  
o jeden stupeň.
Na vyšším stupni gymnázia (kvinta – ok-
táva, 1.A – 4.A) prospělo s  vyznamenáním  
30 žáků, neprospěli 4 žáci a 4 žáci nebyli 
hodnoceni pro nedostatek podkladů pro kla-
sifikaci. Studenti, kteří dosáhli za první polo-
letí vyznamenání, obdrží prospěchové stipen-
dium. Jeho smyslem je motivovat žáky školy 
k  lepším studijním výsledkům. Třídní učitelé 
udělili 15 pochval za příkladné a svědomité 
plnění školních povinností,  pochvalu ředite-
le školy obdrželo 25 studentů za příkladnou 
reprezentaci školy v  soutěžích a projektech. 
Z  pohledu přijatých výchovných opatření 
byla udělena jedna snížená známka z chová-
ní a 2 písemná napomenutí třídního učitele  
za drobné přestupky.
Za první pololetí je průměrná omluvená ab-
sence 60 hodin na žáka. Průměrný prospěch 
na žáka školy je pak 1,70.

PaedDr. Vlastimil Kropáč,  
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Beseda s mladým spisovatelem  
Markem Šindelkou
V  úterý 28. listopadu 2017 se u nás na gym-
náziu konala beseda s  mladým spisovatelem 
Markem Šindelkou. Pan Šindelka nám přijel 
představit svá dosavadní díla, kterých je za-
tím pět, ale určitě to není konečné číslo. Jeho 
prvotinou je kniha „Strychnin a jiné básně“, 
která je v podstatě osobním deníkem. Hnacím 
motorem a motivací psát dál pro něj byla Cena 
Jiřího Ortena, kterou za knihu získal. Jeho 
díla nejsou žádné veselé pohádky a nekončí 
happy endem, ale jak sám pan Šindelka řekl, 
píše to, co je aktuální a chce lidi téměř šokovat. 
Možná se jednou dočkáme veselé knihy, ale to 
je ve hvězdách.
Tento mladý umělec získal mimo jiné také 
dvakrát ocenění Magnesia Litera za prózu  
za povídkovou knihu „Zůstaň s námi“ a nove-
lu „Únava materiálu“, jež je jeho nejnovějším 
dílem. V Únavě materiálu se věnuje uprchlické 
tematice, kterou popisuje z pohledu dvou brat-
rů na útěku do Evropy. Využívá hlavně popisu 
a čtenáře dokáže vyloženě vtáhnout do děje, 
který je velmi napínavý, ale zároveň smutný. 
Celkové téma knihy je velmi kontroverzní  
a ne pro každého, ale poukazuje na strasti a ne-
šťastné osudy lidí, kteří se snaží dostat z váleč-
ného prostředí do bezpečí. Knihu jsem přečet-
la a velmi se mi líbila, i když jsem měla kolem 
ní spoustu otázek. Na ty jsem dostala odpověď 
dřív, než jsem se stihla zeptat, protože pan Šin-
delka všechno skvěle popsal. 
Úryvky z knížky nám také přečetl a bylo úplně 
jiné slyšet scény z úst autora, než je sama číst. 
Myslím, že je skvělé, mít možnosti osobně se 
setkat se spisovateli, přiblížit si dílo a dozvědět 
se zajímavosti, které nikde jinde nenajdeme.

Aneta Bílská, septima

Krajský turnaj  
v Pišqworkách
Po úspěchu v oblastním kole Pišqworek 
v Břeclavi se družstva Cyprísci (kvinta – Jan 
Krejčiřík, Dominik Osička, Petr Matějka, 
Jakub Šimčík, Lubomír Peš) a  JaFaktNe-
vim  (septima – Ondřej Sláma, Jan Maincl, 
Radim Popovský, Viktor Kříčka, Petr 
Sklář) vydala 29. listopadu 2017 do Brna  
na krajský turnaj. 
Bez komplikací v dopravě se kolem půl osmé 
hodiny dostali studenti do budovy Gymnázia 
na třídě Kapitána Jaroše, kde se tento turnaj 
konal. Zde je čekalo dalších čtrnáct soutě-
žících družstev. Po rozlosování družstev do 
čtyř soutěžních skupin, každá po čtyřech 
družstvech, se započal boj o co nejlepší vý-
sledek a postup ze skupiny. Po vyrovnaných 
zápasech ve skupinách se s turnajem lou-
čí, kromě jiných, i družstvo  JaFaktNevim.   
Do vyřazovacích bojů se z  druhého místa  
ve skupině dostalo družstvo  Cyprísci. I přes 
statečný boj byla čtvrtfinálová účast po nej-
těsnější prohře s  družstvem GML B pro toto 
družstvo bohužel konečná.

Mgr. Zbyněk Hradil

Zimní srdíčkové dny 2017
V rámci srdíčkového dne, který proběhl dne 
7. prosince 2017, se podařilo našim studen-
tům prodat sbírkové předměty v celkové část-
ce  8.390 Kč. Zimní srdíčkové dny pomáhají 
vážně nemocným dětem v celé ČR. Srdečně 
děkujeme za pomoc všem, kteří přispěli.

Mikulášský turnaj ve florbale
V úterý 12. prosince 2017 proběhl na Gym-
náziu ve Velkých Pavlovicích školní turnaj 
ve florbale. Turnaje se účastnily třídy nižšího 
gymnázia, od primy až po kvartu. Vybraní 
hráči z každé třídy zápolili v systému každý 
s každým, jak je zvykem. 
Jako první na hřiště vběhla družstva kvarty 
a sekundy. Po desetiminutové hrací době vy-
zněl výsledek lépe pro kvartu, která vyhrála 
3:0. Outsiderem tohoto turnaje byla zejména 
tercie, která své první utkání nezvládla proti 
týmu primy a podlehla v poměru 0:5. 
Asi největším šlágrem bylo utkání kvarty  
s primou. Vyrovnanost celého zápasu nasvěd-
čuje i shodný výsledek 1:1. Svůj třetí a zároveň 
poslední zápas odehrála kvarta proti družstvu 
tercie a zdaleka se netrápila jako v předchozím 
případě, když jednoznačně vyhrála 8:0. Dal-
ším utkáním vyvrcholilo trápení tercie, která 
podlehla silné sekundě 1:5. 
Celý turnaj uzavřelo klání dvou nejmladších 
účastníků, tedy primy se sekundou. Celkový 
zápas skončil těsnou výhrou sekundy, kon-Studenti vyššího stupně gymnázia na besedě se spisovatelem Markem Šindelkou.

ŠKOLNÍ ROK NA GYMNÁZIU V POLOVINĚ
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krétně 2:1. Po posledním zápase všichni upja-
li své oči na výsledkovou listinu a chtěli znát 
vítěze. Tím bylo družstvo nejstarší kvarty, 
ovšem jenom o bod před sekundou. V těsném 
závěsu byla prima. 
Na turnaji se moc nedařilo tercii, která skon-
čila na neoblíbeném posledním místě. Celý 
turnaj proběhl v přátelském duchu. Nešlo ani 
tak o vítězství jak o zábavu. Po celou dobu se 
na tribunách nacházeli fanoušci daných druž-
stev, což jistě samotné hráče povzbudilo.

Dominik Rolíšek, kvarta

Postup v soutěži  
KB Florbal Challenge
Naše gymnázium se již druhým rokem účastní 
této, jak už název Florbal Challenge napovídá, 
florbalové výzvy. První, okresní kolo se letos 
konalo v úterý 5. prosince 2017 v hale ve Val-
ticích, kde kromě našeho týmu nastoupili Lvi 
(Gymnázium Břeclav), Tonyho Perly (Gymná-
zium Hustopeče), MěSOŠ Klobouky u Brna, 
Vinaři (SOŠV Valtice), společně SOŠ a SOU 
Hustopeče a taky MěVG Klobouky u Brna. 
Hned v  prvních dvou minutách zápasu proti 
Vinařům jsme obdrželi dva góly. To jsme si  
ale nenechali líbit, a tak zápas skončil 10:2. 
Při druhém zápasu s  Městským víceletým 
gymnáziem Klobouky u Brna, kdy Kloboučtí, 
na začátku zápasu taktičtí a klidní hráči, při-
tvrdili, už jsme mysleli, že rozhodčí vidí jen to, 
co chce. Zápas proti týmu Tonyho Perly nám 
stačilo „uplichtit“ na výsledek 2:2 a ušetřené 
síly nám tedy vyhovovaly. 
Ve finále, kam se z  druhé skupiny dostali 
Lvi, šlo o všechno. Postupoval jen jeden tým. 

Břeclavští bránili dobře, z posledních sil jsme 
přesto vstřelili 2 góly. Postoupili jsme. Teď jen 
můžeme doufat, že se nám tak povede i v dal-
ším kole.

Michal Andrlík, sexta

Okresní kolo  
ve futsalu dívek
Dne 7. prosince 2017 se uskutečnilo okresní 
kolo ve futsalu dívek. Ve Velkých Pavlovicích 

se proti sobě postavily tři týmy. Kromě míst-
ního gymnázia nastoupilo také hustopečské 
gymnázium a valtická střední odborná škola. 
Soutěž ovládla velkopavlovická děvčata  
ve složení: 
Aneta Göndörová (kapitánka), Adéla Gön-
dörová (brankářka), Vendula Bauerová,  
Sára Šíblová, Sára Ilčíková, Bára Šíblová, 
Alexandra Damborská a Zuzana Reháková.
Výsledky:
Velké Pavlovice 8:3 Valtice 
Velké Pavlovice 10:2 Valtice
Jednoznačné vítězky se v blízké době zúčastní 
krajského kola.

Bára Šíblová, 3.A

Adventní Vídeň 2017  
aneb Cesta časem
V  úterý 12. prosince 2017 se studenti gym-
názia vypravili na zájezd do adventní Vídně. 
Všichni jsme se na návštěvu největší rakouské 
metropole moc těšili, jelikož Vídeň je město 
jako stvořené pro nasátí typické předvánoční 
atmosféry.
Naše procházka začala u jednoho z  nejvý-
znamnějších vídeňských symbolů, a to nád-
herné katedrály sv. Štěpána. Během dne jsme 
navštívili také mnoho dalších významných 
pamětihodností, ať už budovu parlamentu, 
která svým vzhledem připomíná období an-
tiky, monumentální kostel sv. Karla Boromej-
ského či Maria-Theresien-Platz. Náš zážitek 
z  prohlídky Vídně samozřejmě umocnily vá-
noční trhy, kterých bylo všude dost. Vůně sva-
řáku či horké čokolády nás omámila všechny 
a do chladného prosincového počasí byly tyto 
nápoje těmi nejlepšími možnými společníky.

Zlatý velkopavlovický tým – soutěž KB Florbal Challenge.

Hráčky futsalu z velkopavlovického gymplu v okresním klání zvítězily  
a vybojovaly si tak postup na kraj.
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Jedinečný zážitek nám však poskytla návště-
va expozice Time Travel Vienna, což je mo-
derní muzeum, které návštěvníka doslova 
vtáhne do historie a ten má tak možnost se-
tkat se s Marií Terezií, Františkem Josefem I.  
a dalšími panovníky a osobnostmi spjatými 
s  městem. Cestování časem samozřejmě ani 
v dnešní přetechnizované době není na takové 
úrovni, abychom si mohli užít audienci u sku-
tečného císařpána, nicméně pohyblivé a mlu-
vící figuríny jsou velmi věrné a v  některých 
okamžicích si začnete říkat, zda to opravdu 
náhodou nejsou
„Franta Pepa Jednička“ a „tchyně Evropy“. 
Návštěva Vídně byla krásným zpestřením 
předvánočního času, vždyť město samo  
o sobě je mimořádně působivé a všudypřítom-
ná koňská spřežení dokonale připomínají Ví-
deň císařskou. Za všechny studenty bych chtěl 
poděkovat našemu pedagogickému dozoru, 
paní učitelce Lorenzové a paní učitelce Šmí-
dové, za to, že se s námi do tohoto kouzelného 
města vypravily.

Vojtěch Antoš, septima

Návštěva anglického divadla
Dne 13. prosince 2017 měli naši studenti 
tercie a kvarty možnost zúčastnit se předsta-
vení  The Witches (Čarodějnice)  na motivy 
stejnojmenné knihy Roalda Dahla, které bylo 
uvedeno v  rámci projektu Anglické Vánoce  
za podpory Statutárního města Brna pro stu-
denty středních škol.  
Tuto bláznivou komedii o sjezdu čarodějnic 
v  luxusním hotelu, jejichž cílem je postupně 
proměnit muže celého světa v  myši, a která 
ukazuje, že největším kouzlem přes všech-
ny nástrahy je nakonec láska, nastudovali  
pro diváky středních škol studenti Klasického 
a španělského gymnázia Brno-Bystrc, pří-
spěvková organizace. 
Tito studenti se tohoto úkolu a svých rolí ujali 
opravdu bravurně, neboť pojali tuto kome-
dii ve velmi odlehčeném a zábavném duchu. 
Jejich jazykový projev v  anglickém jazyce byl 
velmi srozumitelný, tudíž i studenti tercie  
a kvarty si mohli užít skvělou atmosféru této 
zábavné komedie plné komických scén a pře-
kvapení. 

Mgr. Ing. Leona Buzrlová

Studentský vánoční jarmark
Již tradiční vánoční jarmark byl netypický 
v  tom, že se nekonal na volném prostranství 
před gymnáziem. Pár minut po jeho oficiál-
ním zahájení se zvedl silný vítr, který kompli-
koval jeho hladký průběh. Největším problé-
mem bylo to, že zejména lehké zboží nebylo 
možné udržet na svém místě.
Jeho přesun na chodbu v  přízemí byl ovšem 
dobrým tahem. Každý z  návštěvníků nespě-
chal do tepla a mohl si nabízené zboží v klidu 
prohlédnout. Nabídka prodávaného zboží 

byla opravdu rozmanitá. Od vánočních ozdob, 
přes rafinované svícny až po domácí pečivo. 
Dále bylo možné zakoupit ručně vyráběné 
šperky, které jistě udělají radost pod vánoč-
ním stromečkem.
Nabídka výborného občerstvení přispěla 
k  příjemné atmosféře. Nabídka sladkého 
občerstvení nabízela letos na místě připra-
vované vafle, které provoněly celou chodbu. 
Na loňském jarmarku slavil velký úspěch 
výborný medovník, který tak nesměl chybět  
i letos. K  uhašení žízně žáci nabízeli několik 
druhů punčů, a to za velmi příjemnou částku. 
Letošní novinkou byl prodej opékaných klo-

bás, kterého se zhostili kluci z tercie. V učeb-
ně, ve které žáci tyto klobásy připravovali, 
hráli jedlíkům oblíbené vánoční písně talento-
vaní žáci z kvarty a kvinty.
To vše možná bylo důvodem, že se letos po-
dařilo vybrat neuvěřitelných 27.300 Kč. Celá 
tato částka bude použita k uhrazení léčebných 
výloh Terezky Vajbarové z Vrbice. Tato dívka 
trpí dětskou mozkovou obrnou. Léčbě této ne-
moci může pomoci lázeňský pobyt, který chce 
Tereza absolvovat v Klimkovicích.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří ja-
kýmkoliv způsobem pomohli k  realizaci jar-
marku. Zejména rodičům žáků našeho gym-
názia, kolegům i dalším zaměstnancům školy. 
V  neposlední řadě pak samotným žákům,  
bez jejichž zápalu by nad realizací jarmarku 
nešlo ani uvažovat. Jarmark pak dále pokra-
čoval vánočním koncertem v kostele.

Mgr. Bohumil Vašíček

Lyžařský výcvikový kurz
Nejlépe strávený týden máme právě za se-
bou!  I rodiče nám všem říkali, že „lyžák  
v sedmičce“ byl odjakživa největším zážit-
kem.  Z tohoto důvodu byla celá třída hodně 
natěšená, jenže zima nikde...  Neměli jsme 
zasněženou sjezdovku vedle chaty. Většině  
z nás to tak moc nevadilo, protože i v Karlově 
Studánce na sjezdovce bylo hezky. 
Dopoledne i odpoledne jsme lyžovali, pak 
jsme hráli hry, které nám učitelé připravili. 
Řekla bych, že se naše třída hodně sblíži-
la. Velké díky nás všech patří: panu učiteli  
Horáčkovi, paní učitelce Pavlíčkové i panu 
učiteli Hradilovi.

Klára Zborovská, sekunda

Roku 2017 se díky vrtochům počasí vánoční jarmark odehrál na chodbách gymnázia.

Nejakčnější byla bezesporu třída tercie. 
Kromě prodeje vlastnoručně vyrobeného 
vánočního zboží iniciovala a zrealizovala 
projekt „Stromeček plný andílků  
pro Terezku“, čímž se jí podařilo vydělat 
velmi pěkné peníze. Klobouk dolů! 
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Velký úspěch futsalistů
První futsalový turnaj se odehrál v  Brně. 
Všichni jsme si říkali, že v Brně budou solidní 
soupeři, a proto budeme rádi, když neskon-
číme na posledních příčkách… To jsme se  
ale mýlili! Solidní soupeři tu byli, ale měli jsme 
šanci na výhru.
První, co nás na tomto turnaji zarazilo, byla 
nízká teplota. V  hale bylo okolo 12 stupňů 
Celsia, takže jsme museli běhat, abychom 
se zahřáli. První zápasy vždycky pokazíme,  
ale dnes tomu tak nebylo, hned od začátku 
jsme začali hrát a vyhráli jsme. Všichni děla-
li to, co mají a možná i líp. V tomto duchu se 
odehrával celý turnaj. Byli jsme šťastní, proto-
že všechny protější týmy pocházely z velkých 
škol, měli možnost výběru a my jsme byli rádi, 
že vůbec chtěl někdo hrát.
Postoupili jsme do Tišnova, kde jsme se utka-
li s  dalšími velkými školami. Tady jsme už 
opravdu viděli, že soupeř má jasně navrch. 
Ale my jsme i přesto dali do toho vše a vytě-
žili jsme z toho druhé místo. Je škoda, že jsme 
podcenili poslední zápas, protože jsme mohli 
být i první. I když druhé místo postupovalo  

a je také fajn – tak nás mrzelo, že jsme nevy-
hráli. Teď už jsme byli mezi dvanácti nejlep-
šími na Moravě a Slezsku, což se ještě na 
našem gymnáziu nikdy nestalo!
Třetí turnaj probíhal zase v Brně, opět v hale, 
kde byla otřesná zima. První zápas měl začít 
v 9 hodin ráno. Ovšem rozhodčí se nedostavil 
a ani píšťalku nikdo neměl! Celý náš tým mrzl 
až do 11 hodin, kdy se začalo hrát bez rozhod-
čího. Pískal vždy někdo z týmu, který nehrál. 
Docela nás mrzelo, že jsme se dostali tak vy-
soko a úroveň turnajů čím dál více padala. 
První zápas byla katastrofa – nejspíše každý 
z našeho týmu vstal levou nohou, protože pro-
tihráči, ač byli velmi dobří, stále nebyli nepře-
možitelní. 
Druhý zápas byl těsný, ale bez rozhodčího si 
hráči dělali, co chtěli. Bylo jasně vidět, že míč 
se odrazil od protihráče, jenže tak zvaný roz-
hodčí nic nepískl, tak si protější tým vzal balón 
a hrál dál. Všichni jsme čekali na pozastavení 
hry. Bohužel kvůli tomuhle jsme dostali gól 
pár minut před koncem a ztratili jsme šanci 
na postup. Tohle nás všechny velmi naštvalo. 
Byly jsme jasně lepší! Je to velká škoda. 
Poslední utkání jsme jen tak se smutkem ode-

VÁNOČNÍ BESÍDKY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Vánoční besídky – třída pana učitele BcA. Jakuba Kostrhuna.

Vánoční čas je v základní umělecké škole 
skvělou příležitostí pro pořádání hudebních 
besídek, na kterých se setkávají pedagogové  
s rodinami žáků a kde jsou veřejně prezento-
vány výsledky vyučovacích hodin. V progra-
mu vánočních besídek tradičně zaznívají ne-
jen všemi milované, stále oblíbené a dojemné 
vánoční koledy, ale velmi často také písničky  
z pohádek a filmů, které navozují pozitivní vá-
noční atmosféru.
Rodiče a prarodiče mají vždy velkou radost 
ze svých dětí, pro pedagogy jsou veřejná vy-

Vánoční besídky – třída paní ředitelky Mileny Karberové.

stoupení velkou satisfakcí a motivací pro další 
smysluplnou práci a žáci mají možnost poznat 
tu jednoduchou rovnici, že odměnou za náma-
hu je úspěch.
Z celého srdce bych chtěla poděkovat všem 
vynikajícím učitelům ZUŠ za jejich odborné 
i lidské kvality, za jejich trpělivost a za neu-
tuchající snahu o nalézání stále nových, zce-
la originálních vyučovacích postupů, neboť 
každý žák je svéráznou osobností a potřebuje 
odlišný způsob práce. Dík patří také rodičům, 
kteří si uvědomují, jak významná je pro jejich 

dítě tvořivá činnost. 
Drazí přátelé, na závěr tohoto článku se velmi 
hodí krásný citát z knihy Muž bez vlasti, kte-
rou napsal úžasný Kurt Vonnegut: „Aktivně 
provozovat umění, ať dobře nebo špatně, zna-
mená umožnit své duši růst.“

Milena Karberová,  
ředitelka Základní umělecké školy  

Velké Pavlovice

hráli a jeli domů. Ale to nevadí, máme šanci 
další dva roky, kdy do toho dáme zase vše  
a určitě postoupíme ještě dál.

Filip Weigl, sexta

Studenti ze sexty  
vydali časopis
„Milí čtenáři, chtěla bych vás srdečně uvítat 
u prvního (a snad ne posledního) čísla naše-
ho školního časopisu Pozdní sběr. Zásluhu 
na jeho jméně však nemá nikdo z nás, nýbrž 
jedna moc milá paní. Na co však můžeme  
být pyšní, je to, že jsme vytvořili tak různoro-
dý tisk.“
To jsou slova úvodníku nového studentského 
časopisu. Po několika letech se na velkopav-
lovickém gymnáziu sešlo pár nadšenců a vy-
tvořili první číslo studentského časopisu s ná-
zvem Pozdní sběr. Protože se studentům jejich 
dílo velmi povedlo, můžete se do stránek Pozd-
ního sběru  začíst  i vy. Plnou verzi časopisu 
naleznete na webových stránkách gymnázia  
– www.gymnazium.velke-pavlovice.cz. 

Mgr. Pavla Míchalová
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V  týdnu od pondělí do pátku 22. až 26. led-
na 2018 bděla „Múza hudby“ v sále ZUŠ  
nad všemi žáky, kteří skládali pololetní zkouš-
ky ze sólového zpěvu a ze hry na zobcové flét-
ny, bicí nástroje, klavír, elektrické klávesy, 
akordeony, housle, kytary, trubky, baskříd-
lovky, klarinety a saxofony.
V porotě, která hodnotila výkony mladých 
muzikantů, se během týdne vystřídali všichni 

POLOLETNÍ ZKOUŠKY V ZUŠ ZDÁRNĚ ZA NÁMI

Pololetní zkoušky – Robča Samson s panem učitelem Míchalem.Pololetní zkoušky – Laděnka Jungmanová s panem učitelem Bílkem.

pedagogové ZUŠ: zpěvačka Bára Grůzová, 
klavíristky Eliška Vomáčková, Liselotta Steh-
líková a Milena Karberová, akordeonista Ro-
bert Zeman, trumpetisté MgA. Zbyněk Bílek 
a Mgr. Jan Míchal, trombonista BcA. Jakub 
Kostrhun, klarinetista Marek Bureš, houslista 
Martin Čech a cimbalista BcA. Michal Grom-
biřík. Během celého zkouškového týdne vládla 
v ZUŠ příznivá pracovní atmosféra.

Ředitelka ZUŠ Milena Karberová děkuje 
všem svým skvělým pedagogům za svědo-
mitou přípravu žáků ke zkouškám, žákům 
za pěkné výkony a rodičům za podporu dětí  
ve studiu hudby.

Milena Karberová,  
ředitelka Základní umělecké školy  

Velké Pavlovice

TÝDEN V MOSKVĚ
V neděli 4. prosince 2017 v 9 hodin ráno, 
studentka sexty, Taisiya Voytenko, stu-
dent septimy, Vojtěch Antoš, a další dva 
studenti z Kroměříže odletěli do Moskvy 
na XV. Mezinárodní olympiádu z ruské-

ho jazyka. Celkem nás bylo 150 studentů  
a 21 učitelů z celého světa. Na letišti nás čeka-
la studentka z Puškinova institutu, zavolala 
taxi a odvezli nás do našeho hotelu „Astrus“.

Hned první den naše skupina z České repub-
liky nechtěla jen sedět na pokoji, takže jsme 
vyrazili metrem na Rudé náměstí. Viděli 
jsme různé památky a byl to opravdu krásný 
zážitek. Druhý den se konaly konzultační ho-

Stále více maminek z Velkých Pavlovic i okol-
ních vesnic a měst navštěvuje se svými dětmi 
ve věku od čtyř měsíců do dvou let hudebně-
-pohybový kroužek, který se uskutečňuje dva-
krát týdně v budově ZUŠ pod vedením zkuše-
né pedagožky Mgr. Jany Julinkové.
V posledních hodinách před vánočními 
prázdninami se však musely maminky i děti  
s paní učitelkou na čas rozloučit, protože ji 
nyní čekají mateřské povinnosti. Paní Julin-
ková bude už čtyřnásobnou maminkou.
Jak je vidno z přiložené fotografie, v kroužcích 
vládne veselá a tvůrčí atmosféra a jistě se ma-
minky i děti těší na opětovné shledání s paní 
učitelkou v září 2018.
Všechny maminky děkují paní učitelce za pěk-
né a zábavné hodiny, přejí mnoho štěstí a těší 
se na další setkávání v kroužku!

Milena Karberová,  
ředitelka Základní umělecké školy  

Velké Pavlovice

VÁNOČNÍ ROZLOUČENÍ S KROUŽKEM PANÍ JULINKOVÉ

Na kroužku mezi maminkami a miminky vládne vždy usměvavá a veselá nálada.



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

25

1

2018

SPORT

Na přelomu ledna a února 2018 se uskuteč-
nila v  Pardubickém kraji VIII. zimní olym-
piáda dětí a mládeže, které se účastnilo  
1.253 mladých sportovců, kteří soutěžili  
v  11 sportech a 29 disciplínách. Také naše 
město mělo v  tomto náročném klání své že-
lízko v ohni, biatlonovou naději, čtrnáctiletou 
slečnu Natálii Drbolovou.
Natálie Drbolová je studentkou třídy tercie 
velkopavlovického gymnázia. Biatlon trénu-
je několikrát týdně v Klubu biatlonu Střelka 
v Brně-Černovicích. Obrovským úspěchem 
a nezpochybnitelným důkazem Natčiných 
kvalit je už samotná nominace do prestižní 
soutěže, ze které vzešla spousta dnes profesio-
nálních sportovců sbírajících nejvyšší ocenění 
po celém světě.
Natka nakonec na medailové pozice nedosáh-
la, přestože jsme jí všichni drželi palce a ono 
pověstné cinknutí na stupních vítězů jí upřím-
ně přáli. Konkurence byla obrovská. Nevadí, 
není nutné zvítězit, ale zúčastnit se a hlavně 
si závod, který skutečně není pro každého, 
patřičně užít. Natce i tak posíláme velké gra-
tulace a poděkování za skvělou reprezentaci 
města Velké Pavlovice!
Nutno připomenout, že Natka není první  
z Velkých Pavlovic, která se dětské olympi-
ády účastní. V červnu roku 2017 se uskuteč-
nila VIII. letní olympiáda dětí a mládeže ČR, 
kde nechyběla plavkyně Lucie Varmužová. Je 
úžasné, že máme ve Velkých Pavlovicích, re-
lativně malém městě, kde není ani biatlonový 
park, po sněhu celý rok ani památky, žádný 
krytý bazén ani koupaliště, skvělou biatlonist-
ku a plavkyni!

Karolína Bártová

BIATLONISTKA NATÁLIE DRBOLOVÁ NA OLYMPIÁDĚ

Natálie Drbolová, biatlonistka z nejjižnějšího koutu Moravy.

diny, na kterých nám říkali, jak bude probí-
hat olympiáda. Třetí den už jsme měli první 
zkoušku, slohovou práci. Byli jsme rozdělení 
do dvou skupin: první skupina byla pro školy, 
ve kterých probíhá výuka v ruštině a mluví se 
v podstatě všude rusky. My s Vojtou jsme byli 
v první skupině, v kategorii A2. Slohová práce 
byla na téma „Můj nejlepší kamarád“ – «Мой 
самый лучший друг». 
Po obědě jsme byli rozdělení do skupin, kon-
krétně Česká republika pracovala s Černou 
Horou, Tádžikistánem, Ukrajinou, Eston-
skem a USA. Nasedli jsme do autobusu a jeli 
na exkurzi po Moskvě. Do hotelu jsme se vrá-
tili pozdě večer a museli jsme se připravovat 
na další zkoušku. Čtvrtý den – gramatický test 
z ruského jazyka. Ve skupině jsme pracovali  
s Vojtou. Měli jsme tři zadání: 1. text, do které-

ho jsme doplňovali slovesa ve správném tvaru, 
2. situaci a měli jsme se rozhodnout, kam je 
lepší jít o víkendu a 3. reakce na nějakou ne-
čekanou situaci. V 18:00 hodin bylo oficiální 
zahájení olympiády, bylo to něco jako koncert 
v muzeu s krásným výhledem na moskev- 
ský Kreml.
Pátý den jsme byli vyzkoušení z historie Rus-
ka. Každý z nás si vylosoval nějaké téma a měl 
20 minut na přípravu. Řekla bych, že jsme to 
zvládli celkem solidně. Hned po zkoušení už 
měl každý z nás připraven miniprojekt: pre-
zentaci z 8 slajdů a k tomu referát, který jsme 
uměli nazpaměť. 
Večer byla exkurze do planetária. Na hotelu 
jsme se večer setkali s dalšími studenty a pro-
cvičovali ruštinu povídáním. Šestý den: slav-
nostní večeře a vyhlašování výsledků. Taisiya 

Voytenko se umístila na 2. místě. Na třech 
prvních místech bylo 30 vítězů, což znamená, 
že na každém místě skončilo deset studentů,  
z každé republiky se mohl umístit pouze jeden. 
Po vyhlašování jsme se moc dobře nevečeřeli, 
rozloučili a jeli na hotel balit věci. Sedmý den 
jsme letěli zpátky do Prahy.
Z týdnu v Moskvě má každý z nás moc krás-
ných zážitků a vzpomínek. Poznali jsme lidi 
různých národnosti, se kterými jsme mluvili 
pouze rusky. Naučili jsme se být více samo-
statní. Jsme moc rádi, že jsme měli možnost 
jet do Moskvy. Závěr doplním citátem: „Sna-
ha je snaha pouze tehdy, když máš málo spán-
ku, ale tobě to nevadí, protože máš před sebou 
nějaký cíl.“

Taisiya Voytenko, sexta
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Pronesete-li o někom, že plave rychle jako 
plachetník, vězte, že větší poklonu mu už ani 
vyseknout nemůžete. Plachetník je totiž nej-
rychlejší ryba na světě. A Lucka Varmužová 
se jí krůček za krůčkem, tempo za tempem, 
začíná podobat.
O plaveckých úspěších této dnes třináctileté 
slečny a závodní plavkyně z Velkých Pavlo-
vic vás průběžně prostřednictvím městského 
webu průběžně informujeme a budeme po-
kračovat i dnes.

Ve dnech 18. a 19. října 2017 se Lucka zúčast-
nila Zimního krajského přeboru staršího 
žactva v Brně. 
Dopadla následovně:
1. místo * 200 m volný způsob, 2:17,83, osobní 
rekord vylepšen o 5 s
2. místo * 100 m prsa, 1:26,61, osobní rekord 
vylepšen o 1 s
3. místo * 100 m polohový závod, 1:15,67, 
osobní rekord vylepšen o 1 s
2. místo * 200 m polohový závod, 2:38,96, 
osobní rekord vylepšen o 1 s
1. místo * 100 m znak, 1:13,62, osobní rekord 
vylepšen o 2 s
1. místo * 400 m volný způsob, 4:57,63, osobní 
rekord vylepšen o 5 s
* 100 m motýl, 1:23,74, bez osobního rekordu
1. místo * 100 m volný způsob, 1:05,05, mini 
osobní rekord
1. místo * 400 m polohový závod, 5:45,20 
osobák jak Brno!!! (naposled zaplavala Lucie 

před rokem v čase 6:02)
Suma sumárum 8 medailí, z toho 5 zlatých, 
2 stříbrné a jedna bronzová!
Dále se Lucka ve dnech 9. a 10. prosince 2017 
zúčastnila Zimního mistrovství republiky 
13. letého žactva v Trutnově. 

Dopadla následovně:
Plavala 5 závodů, na mistrovství zvládla  
4 osobní rekordy
200 m volný způsob, nasazená byla 10.  
a pozici si udržela na 10. místě
200 m polohový závod, nasazená byla 22.,  
posunula se na 16. místo časem 2:36,59, 
osobní rekord si vylepšila o 2 s
400 m volný způsob, nasazená byla 13., posu-
nula se na 7. místo časem 4:51, osobák o 6 s
100 VZ nasazená byla 21., posunula se  
na 13. místo časem 1:03,98, osobák o 1,5 s
400 m polohový závod, nasazená byla 21.,  
posunula se na 13. místo časem 5:35,25, 
osobní rekord si vylepšila o 10 s
Lucka je naprosto skvělá, mimořádný talent, 
ale také zarputilý a neúnavný dříč. Nezbývá 
nám nic jiného, než před ní s hlubokou úklo-
nou smeknout, obdivovat ji, být na ni pyšní  
a hrdí a fandit jí! Hlavně kéž ji zdraví slouží a je 
ve svém „vodním světě“ šťastná.
To jí určitě přejeme my všichni, ale hlavně 
její „podpůrný“ tým, který jí nabíjí pomyslné 
baterky, sdílí s ní radost z úspěchů, ale také 
jí dokáže utřít slzičku po nepovedené misi. 
Prostě pár lidí, kteří ji milují a ona jim vrací 
stejnou měrou. Řeč je o především o mamin-
ce, tatínkovi, starší sestřičce Aničce (mimo-
chodem také závodní plavkyni), strejdovi, tetě  
a trenérech.

Luci, kéž se ti stále daří!

Karolína Bártová

PLAVKYNĚ LUCKA VARMUŽOVÁ  
SI BROUSÍ PLOUTVE NA PLACHETNÍKA!

Úspěšná velkopavlovická plavkyně  
Lucie Varmužová.

V sobotu 13. ledna 2018 se uskutečnil již  
25. ročník plaveckých závodů Hustopečský 
džbánek. I v letošním roce byla zajištěna vy-
soká úroveň díky účasti mnoha výborných 
plavců z devíti oddílů z celého Jihomoravské-
ho kraje, včetně medailistů z mistrovství ČR 
mladších i starších žáků.
Za domácí oddíl, tedy Plavecký klub Hustope-
če, plavali i plavci navštěvující ZŠ Velké Pavlo-
vice – Františka Náležinská, Štěpán Svatoň, 
Václav Padrta, Nikol Mikulicová, Milada 
Náležinská, Matyáš Havlín, Radovan Padr-
ta a Pavel Doležal. 
Několik žáků si vyplavalo zasloužené umís-
tění „na bedně“. Jeden z nich si vyplaval  
i džbánek za hlavní disciplínu, tedy v závodě 
na 50 m prsa. Václav Padrta zaplaval 50 m 
prsa ve výborném čase 0:52,00, ale tím nekon-
čil. První místo bral i za 50 m volným způso-

PLAVCI ZE ZŠ VELKÉ PAVLOVICE OSLAVILI 
PĚTADVACETINY HUSTOPEČSKÉHO DŽBÁNKU

bem. Nejvyššího stupínku dosáhl a zlato bral 
i Matyáš Havlín za 50 m znak a Pavel Doležal 
50 m volný způsob. Tím úspěchy velkopavlo-
vických dětí nekončily. Mnoho z nich dosáhlo 
i na medaili stříbrnou, případně bronzovou. 
Všichni si však zaplavali osobní rekordy, což 
se cení dvojnásob.
Výbornými posilami klubu jsou nejmladší 
plavci. Z nich na úspěch dosáhla Františka 
Náležinská – 1. místo za 25 m volný způsob 
a 1. místo za 25 m znak, a Štěpán Svatoň  
– 2. místo za 25 m prsa a 3. místo za 25 m vol-
ný způsob.

Alena Havlínová

Matyáš Havlín na nejvyšším stupínku 
bedny, gratulujeme!
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Původní halový turnaj Memoriál Klementa 
Minaříka byl později přejmenován na Tur-
naj O pohár Modrých Hor, kterým si bývalí 
hráči připomínají své spoluhráče, kteří odešli 
z tohoto světa předčasně. Vyhecované zápa-
sy dodaly tomuto ročníku turnaje konajícího 
se 27. ledna 2018 šmrnc. Vzhledem k tomu,  
že se omluvily týmy ze Senice a z Hovoran, po-
řadatelé naplánovali v rozpisu zápasů systém 
každý s každým a to dvakrát. 
Zlatý pohár v turnaji zvedlo nad hlavu do-
mácí mužstvo z Velkých Pavlovic se 13 body 
a skóre 20:10. Na druhém místě skončil hou-
ževnatý tým z Modrých Hor s 9 body a skóre 
22:16 a na třetím partnerské město Ždírec  
nad Doubravou se 6 body a skóre 12:19. Zá-
pasy byly velmi vyrovnané a do posledního 
hvizdu napínavé. Na čtvrtém nepopulárním 
bramborovém místě skončil tým Brumovic se 
4 body a skóre 13:17.
Individuální ocenění:
Objev turnaje – Vít Hanák z Brumovic
Nejlepší brankář turnaje – Zdeněk 
Wasserbauer ze Ždírce n. Doubravou
Nejlepší hráč turnaje – Luděk Kubiš st.  
z týmu Modrých Hor
Nejlepší střelec turnaje – David Pohl  
z Velkých Pavlovic (9 branek)
Hlavní rozhodčí turnaje O pohár Modrých 
Hor – Roman Vejvančický  
a Josef Nádeníček
Porota – zápis, statistiky, časomíra apod.  
– Jan Trsťan, Jan Forman, Jiří Otřel

Hlavními pořadateli turnaje byly město Velké 
Pavlovice zastoupené starostou Jiřím Otře-
lem & DSO Modré Hory zastoupený Ing. Pře-
myslem Pálkou. Ceny vítězným družstvům 
slavnostně předali Přemysl Pálka, Jiří Otřel  
a Jan Forman.
Poděkování patří i členům velkopavlovického 
Klubu důchodců, kteří nejen pro samotné hrá-
če, ale i fanoušky, zajistili bufet s občerstve-
ním. Jmenovitě děkujeme paní Heleně Trs-

ťanové, paní Miluši Otáhalové a panu Josefu 
Hiclovi. O fotografie se postaral pan Oldřich 
Otáhal.
Večer se sešli všichni účastníci přátelského 
turnaje O pohár Modrých Hor v Restauraci 
Vinopa u pana Josefa Levčíka na gulášku,  
a také mohli ochutnat vynikající vína z pro-
dukce místních vinařů.

Ing. Přemysl Pálka

O POHÁR MODRÝCH HOR ZÁPASILY ČTYŘI TÝMY

Fotbalový turnaj O pohár Modrých Hor 2018.

Počátkem nové sezóny (říjen 2017) se Anička 
Procházková, studentka třídy kvarta Gym-
názia Velké Pavlovice, zařadila již mezi do-
rostenky a začala se tak učit novou disciplínu 
- střelbu ve stoje.
Tato disciplína se střílí taktéž vzducho-
vou puškou ráže 4,5 mm, o hmotnosti  
max. 5,5 kg, na vzdálenost 10 m, ale počet ran 

se zvýšil již na 40. Anička se zúčastnila něko-
lika vícekolových závodů a postupně zvyšuje 
svoji výkonnost. První "bedny" se dočkala  
v sobotu 20. ledna 2018 na Mistrovství Jiho-
moravského kraje.
Pozorný čtenář mohl zaznamenat i přestup 
Aničky do nového klubu SSK Patriot Brno, 
který nově založil její trenér, Jaromír Duda.
O rok mladší Emma Procházková, taktéž stu-
dentka velkopavlovického gymnázia – třída 
tercie, pokračuje ve vzduchové střelbě v leže 
také v novém klubu. V neděli 21. ledna 2018, 
na Mistrovství Jihomoravského kraje, se do-
čkala pátého místa a v přeborech Pardubic-
kého a Královehradeckého kraje se zatím dělí  
o první a druhé místo.
Únor a březen bude na závody velmi bohatý, 
tak doufáme, že to zacinká i Aničce a Emče.

Iva Procházková

SESTERSKÉ DUO ANNA A EMMA
SE MÍNÍ PROSTŘÍLET NA MEDAILOVÉ POZICE

Emma Procházková a střelba v leže. Anna Procházková a střelba ve stoje.
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Kvalitní výkony fotbalistů velkopavlovické-
ho Slavoje se projevily i v každoroční anketě 
Fotbalista roku, jejíž slavnostní vyhláše-
ní a předání cen se koná tradičně v divadle  
v Boleradicích.
Tentokrát se podařilo našim hráčům prosadit 
ve třech kategoriích.
Na vynikajícím 4. místě skončil mezi nejlepší-
mi hráči na okrese v kategorii mužů Milan Ža-
loudek. Nejlepší fotbalistkou v kategorii žen 
byla vyhlášena Sabina Osičková. A konečně 
v kategorii dorostenců se mezi čtyři nejlepší 
hráče na okrese prosadil Michal Šebesta.
Oceněným gratulujeme, doufáme, že si slav-
nostní večer v Boleradicích užili a věříme,  
že v dresu velkopavlovického Slavoje dosáh-
nou dalších výrazných sportovních úspěchů.

František Čermák,  
TJ Slavoj Velké Pavlovice

FOTBALISTA  
ROKU 2017

Fotbalová královna Břeclavska – Velkopav-
lovčanka Sabina Osičková. Sabčo, posílá-
me obrovskou gratulaci a smekáme!

POZVÁNKA – Valná hromada TJ Slavoj Velké Pavlovice
TJ Slavoj Velké Pavlovice Vás srdečně zve na každoroční valnou hromadu,  

která se bude konat v pátek 9. března 2018 v 18.00 hodin  
ve společenském sále v areálu TJ Slavoj.

A muži:
Podzimní část soutěže se A mužstvu příliš 
nevydařila. Mužstvo podávalo nevyrovna-
né výkony, v některých zápasech zbytečně 
odevzdalo body slabším soupeřům po velké 
spoustě neproměněných šancí, tentokrát 
chyběla i výrazná opora v brance. Velkou 
posilou se ukázalo angažování obránce Mi-
lana Žaloudka z Lanžhota, ten si ovšem  
v 8. kole přivodil těžké zranění (zlomená 
noha) při nenápadné srážce se soupeřovým 
útočníkem a vlastním brankářem. Zkušenos-
ti a přehled tohoto hráče bude mužstvu jistě  
v jarních odvetách chybět. Příslibem je pro-
sazování několika dorostenců v kádru A muž-
stva (Šebesta, Osička, Fridrich, Zborovský), 
kteří jistě dostanou další šance v jarních zápa-
sech. Nakonec skončilo A mužstvo na 9. místě 
tabulky se ziskem průměrných 16 bodů.
Střelecky se nejvíce dařilo Mirkovi Záblacké-
mu – 6 branek, dále Tomáš Kruták a Lukáš 
Bogiň vstřelili 5 branek. K hlavnímu trenéro-
vi, kterým je již druhou sezónu Robert Koch, 
se v průběhu podzimu přidal po nevydařeném 
angažmá u A družstva mužů MSK Břeclav 
Stanislav Suský.
Zimní přípravu zahájili hráči A mužstva  
ve druhé polovině ledna, v jejím průběhu vyu-
žijí sportovní halu ZŠ a posilovnu. V případě 
příznivého počasí může družstvo využívat 
běžecký ovál a malé hřiště s umělou trávu 3G 
na multifunkčním areálu u školy. V  průběhu 
zimní přípravy sehraje mužstva cca 7–8 pří-
pravných zápasů, nejprve na hřištích s UT  
a během druhé poloviny březny minimálně  
1–2 zápasy na zadním travnatém hřišti v are-
álu TJ Slavoj.

B muži: 
Béčko hraje své zápasy III. třídy na hřišti  
ve Starovičkách. Podzimní část sezóny se 
vydařila. Většinu zápasů, kde bylo mužstvo 
posíleno o hráče dorostu a A týmu, vyhrálo 
a nakonec stačil zisk 30 bodů na první místo 
v tabulce. Bohužel v zápasech, které se hrály 
souběžně se zápasy dorostu a A týmu Slavoje, 
nebylo mužstvo naprosto konkurenceschop-
né a všechny zápasy prohrálo. Do jarní části 
soutěže je třeba zlepšit výkonnost stabilních 
a základních hráčů mužstva. I přesto by mělo 
patřil B mužstvo v jarní části opět k těm lep-
ším družstvům ve skupině a úspěchem by bylo 
umístění mezi třemi nejlepšími.

C muži:
Céčko si uhrálo po průměrném podzimu cel-
kem 16 bodů, což stačí na průběžné 2. místo 
v tabulce. V mužstvu se již začíná projevovat 
nedostatek hráčů, několik starších hráčů 
ukončilo nebo přerušilo kariéru. Dále muž-
stvu tentokrát také výrazně uškodila velká 
nedisciplinovanost některých hráčů.

Dorost:
Dorostenci pod vedením trenérského dua 
Stanislav Hříba a Libor Melichar vstoupili 
do sezóny trochu rozpačitě. Kvalitní mužstvo 
ztratilo zbytečně několik bodů a nepodařilo se 
mu zopakovat loňský rok, kdy se pohybovalo 
na samé špičce tabulky. Kladem je jistě pravi-
delná účast dorostenců v zápasech A mužstva. 
Nakonec si mužstvo dorostu uhrálo velmi 
dobré 3. místo po podzimu se ziskem 25 bodů. 
Hlavně v domácím prostředí byl dorost nepo-
razitelný (6 zápasů – 6 vítězství), venku byly 
výsledky průměrné. Střelecky se překvapivě 
nejlépe dařilo Adamovi Buchtovi, v minulé 
sezóně ještě spíše náhradníkovi, který vstřelil 
celkem 8 branek.
Do jarních odvet se k mužstvu vrací trenér 
Stanislav Suský, který bude spolupracovat se 
Stanislavem Hříbou.

Starší žáci:
Vzhledem k velkému nedostatku hráčů roční-
ku 2004 a 2005 mají žáci tentokrát pouze jed-
no mužstvo, které působí v okresním přeboru. 
Ve vyrovnané tabulce je zatím družstvo žáků 
na 2. místě se ziskem 15 bodů. Střelecky se 
prosazuje Jakub Otáhal – 22 branek, který je 
spolu s Nikolasem Janásem oporou družstva  
a spolu již vyzkoušeli i starty za dorost.

Přípravka:
Starší i mladší přípravka se účastní Okresní-
ho přeboru přípravek, jednak tzv. zápasového 
formátu, tak i turnajového formátu. O více než 
30 dětí se pravidelně starají 3 trenéři – Miloš 
Paštika, Josef Rohrer a Zdeněk Tomek, kte-
rým patří dík za velkou trpělivost při vedení 
nejmladších nadějí Slavoje. Velký dík patří 
samozřejmě i rodičům a prarodičům hráčů, 
kteří pomáhají s odvozy hráčů na turnaje, zá-
pasy a tréninky.

Ženy:
U družstva žen vyvrcholil na podzim vel-
ký problém s počtem hráček a docházkou  
na zápasy. Před začátkem jarní části soutěže 
je situace složitá, ale děvčata slíbila, že se po-
kusí soutěž se ctí dohrát. Po podzimu skončil 
u družstva dlouholetý trenér Zdeněk Kučerka, 
kterému patří velký dík za udržení ženského 
fotbalu ve V. Pavlovicích. Po podzimu získala 
děvčata 3 body a skončila na 8. místě tabulky.

František Čermák,  
TJ Slavoj Velké Pavlovice

FOTBALOVÝ ODDÍL  
SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
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ŠIBŘINKY – MAŠKARNÍ BÁL

Sobota 3. března 2018, 20:00 hodin.

Vstupné 80 Kč, masky vstup zdarma.

Hraje DJ Tony Schäffer.

* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

AUTORSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
JANY VONDROVÉ „TAK TO VIDÍM JÁ“

Pátek 9. března 2018 v 18:00 hodin vernisáž.

Výstava potrvá do 2. dubna 2018.

* Výstavní sál Městského úřadu Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

NOC S ANDERSENEM  
NA TÉMA „PEJSKOVÉ A KOČIČKY“

Pátek a sobota 23. a 24. března 2018,  
pro děti od 1. do 4. třídy ZŠ.

* Městská knihovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

BĚH O VELKOPAVLOVICKOU MERUŇKU 
* III. ROČNÍK

Sobota 24. března 2018,  
dětské závody 10.00 hod.,  
hlavní závod 12.00 hod.

Atletický stadion za školou a Náměstí 9. května

* Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ  
PRO RODIČE S DĚTMI 

Úterý 27. března 2018, od 15:30 do 18:00 hodin.

Vstupné dobrovolné.

* Ekocentrum Trkmanka 
* www.ekocentrumtrkmanka.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

PŘEDNÁŠKA  
NA TÉMA "MARIE TEREZIE"

Středa 28. března 2018, v 18:00 hodin.

Setkání se spisovatelkou a historičkou  
Danou Šimkovou. 

* Výstavní sál Městského úřadu Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

ZELENÝ ČTVRTEK  
V EKOCENTRU
Čtvrtek 29. března 2018, od 7:00 do 16:00 hodin.

* Ekocentrum Trkmanka 
* www.ekocentrumtrkmanka.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

APRÍLES
Pátek 6. dubna 2018, vstupné 100 Kč.

Vystoupí Petr Bende a kapela Tremolo.

Charitativní koncert, výtěžek ze vstupného  
a prodeje předmětů z dražby věnujeme  
nadaci Krtek.

* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz 
* www.velke-pavlovice.cz 

COUNTRY BÁL
Sobota 21. dubna 2018, od 20:00 hodin.

Vstupné 100 Kč.

Hraje country kapela BÍBŘI.

* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www-velke-pavlovice.cz

JARNÍ PŘECHOD PÁLAVY  
SE SOKOLEM V. PAVLOVICE  
* VIII. ROČNÍK
Sobota 28. dubna 2018, odjezd v 9:00 hodin  
z autobusového nádraží nasmlouvaným  
autobusem.

* Pálava 
* www.velke-pavlovice.cz

30 VÍN MODRÝCH HOR 2017  
– SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA VÍN  
Z MODRÝCH HOR
Sobota 28. dubna 2018.

Vstupné 200 Kč, manželské páry 300 Kč.

* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz 
* www.modrehory.cz

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Pondělí 30. dubna 2018.
* Louka u rybníka 
* www.velke-pavlovice.cz

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY 2018
Sobota 5. května 2018 od 11:00 hodin.
* Vinné sklepy 
* www.vinozvelkychpavlovic.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

KALENDÁRIUM 
– FARNOST VELKÉ PAVLOVICE

Období od 3. března 2018 do 29. dubna 2018

CYKLO-KŘÍŽOVÁ CESTA  
KOLEM POLNÍCH KŘÍŽŮ 
Sobota 3. března 2018, v 9:00 hodin.
* Sraz u kostela

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
VE ŠKOLCE NA FAŘE 
Sobota 10. března 2018, v 15:00 hodin.
* Fara

PĚŠÍ KŘÍŽOVÁ CESTA  
KOLEM POLNÍCH KŘÍŽŮ 
Pátek 30. března 2018, v 9:00 hodin.
* Sraz u kostela

PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ 
Pátek 23. března 2018, od 15:30 hodin.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠE NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE  
* ZELENÝ ČTVRTEK 
Čtvrtek 29. března 2018, v 18:00 hodin.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

OBŘADY NA PAMÁTKU UMUČENÍ PÁNĚ  
* VELKÝ PÁTEK
Pátek 30. března 2018, v 15:00 hodin.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

PAŠIJOVÉ HRY 
Sobota 31. března 2018, v 16:00 hodin.
* Fara 

VELIKONOČNÍ VIGÍLIE  
* BÍLÁ SOBOTA 
Sobota 31. března 2018, v 21:00 hodin.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

I. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
Neděle 29. dubna 2018, v 11:00 hodin.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

KALENDÁŘ AKCÍ – březen, duben a květen 2018

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

SESTRU,  
 

 

INZERCE
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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 2/2018 – 11. dubna 2018 
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 2/2018 – 27. dubna 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!


