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Vážení spoluobčané,
jistě se k  mnohým z  vás dostala informace, 
že zastupitelé města na letošních dvou zase-
dáních diskutovali o tom, co dále s budovou 
našeho kina. Budova „orlovny“ má jistě své 
stoleté tradiční místo ve městě, ale co dál? 
Poslední záměr „využití budovy“ je z  roku 
2004. Již v roce 2004 bylo vydáno stavební po-
volení na přestavbu a modernizaci kina a také 
vzniku školního klubu. Rozpočet akce byl cca 
20.000.000 Kč s  DPH. Tato akce se však pro 
nedostatek finančních prostředků neuskuteč-
nila. 
V současné době nelze v této budově pro-
vozovat ani čistírnu oděvů (čistírna je nyní 
přemístěna do prodejny COOP Jednota  

na ulici Hlavní). Nabízejí se pouze dvě varian- 
ty: zbourání budovy či její přestavba. V pro-
storu po zbourání budovy se nabízí výstavba 
školní družiny, školního klubu, místo pro 
knihovnu, TIC, ZUŠ, Českou poštu… Pře-
stavba stávajícího objektu je také řešení – za-
chování kinosálu (nyní jsou ve městě k dispo-
zici – výstavní sál na MěÚ, sál sokolovny, sál 
na Ekocentru Trkmanka) a dobudování toho, 
co bylo naplánováno v  roce 2004 (zcela jistě  
za jinou částku než v roce 2004).
Čas nás zatím netlačí, zatím nám budova ještě 
nespadla na „hlavu“. Rozhodnutí by ale mělo 
přijít dříve než za patnáct let.
Dne 24. a 25. května se uskuteční volby  
do Evropského parlamentu.

Níže je text, který jsem převzal:
… jako Evropané čelíme mnoha výzvám, mi-
grací počínaje, změnou klimatu či ochranou 
údajů konče. Žijeme ve stále globalizovanějším 
světě plném konkurence. Zároveň referendum  
o brexitu ukázalo, že EU není nezpochybnitel-
ným projektem. I když většina z nás považuje 
demokracii za samozřejmost, zdá se, že je stále 
více ohrožena…

Přijďte volit, děkuji.

Jiří Otřel,  
starosta města Velké Pavlovice

SLOVO STAROSTY

Z RAdnice

Rada města se za období od vydání mi-
nulého zpravodaje sešla celkem čtyři-
krát a mimo jiné se zabývala následující 
problematikou:
•	průběžně projednala a vzala na vědomí věst-

níky vlády, informace o činnosti městského 
úřadu, o činnosti služeb města a o průběhu 
investičních a dotačních akcí

•	také se zabývala problematikou školství  
– např. vzala na vědomí oznámení o zápi-
su dětí do MŠ v úterý 7. 5. 2019 od 16:00  
do 18:00 hod.

•	projednala zprávu o bezpečnostní situaci  
na teritoriu OO PČR Hustopeče za rok 2018

•	pověřila Lucii Gawlovou – vedoucí Městské 
knihovny a TIC Velké Pavlovice funkcí šéfre-
daktora Velkopavlovického zpravodaje

•	společně s  Komisí výstavby projednávala 
12 žádostí na změnu územního plánu č. 2, 
které se budou projednávat a schvalovat  
na dalším zasedání Zastupitelstva města

Rada města schválila /výběr/
•	vyřazení opotřebovaných knih naučné lite-

ratury pro dospělé (483 svazků) v  knihov-
ně a umístění knih na detašované místo 
pro veřejnost a zbytek knih - poškozených, 
obsahově zastaralých či politických dát  
do sběru

•	darovací smlouvu od fy Oldřich  Spáčil   
– truhlářství na vozík na knihy v hodnotě 
4.545 Kč bez DPH na Městskou knihovnu 

Velké Pavlovice – organizační složku města 
Velké Pavlovice

•	záměr č. 1/2019, č. 2/2019 a č. 3/2019  
o zemědělském pachtu 

•	uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 
pro seniory II. etapa Bří Mrštíků 1073/20, 
Velké Pavlovice k 1. 4. 2019

•	dotace z rozpočtu města a uzavření veřej-
noprávních smluv pro žadatele:
1. Moravskoslezský kynologický svaz,  
Velké Pavlovice – 10.000 Kč
2. T.J. Sokol Velké Pavlovice – 35.000 Kč
3. Letecký klub Nad Krajem André  
– 20.000 Kč – účelově vázáno na pořádání 
Dětského dne
4. Rybáři – 10.000  Kč
5. Házená Legata Hustopeče z.s. – 30.000 Kč
6. Český zahrádkářský svaz – 15.000 Kč
7. Velkopavlovické tradice – 35.000 Kč
8. Víno z Velkých Pavlovic – 10.000 Kč
9. Velkopavlovický okrašlovací spolek  
– 10.000 Kč

•	poskytnutí z rozpočtu města tyto finanční 
dary:
1. Spolek rodičů a přátel dětí a školy  
při Gymnáziu Velké Pavlovice – 5.000 Kč
2. Malovaný kraj – 5.000 Kč
3. Diakonie – 5.000 Kč
4. Domovinka Němčičky – 10.000 Kč

5. Biliculum – 3.000 Kč
6. Nadační fond Gaudeamus – 3.000 Kč
7. Přátelé country – 2.000 Kč

•	vyhlášení konkurzu  na obsazení pracovní-
ho místa ředitele/ředitelky Gymnázia Velké 
Pavlovice, příspěvková organizace, s před-
pokládaným nástupem 1. 8. 2019

•	smlouvu o odepisování technického zhodno-
cení pro Českou poštu, s.p. ve výši 6.000 Kč

•	smlouvu na umělecké vystoupení na letoš-
ní Vinobraní s účinkujícím I.V.M. ve výši 
15.000 Kč

•	vnitřní směrnici o dlouhodobém a drobném 
dlouhodobém majetku města, jeho evidenci 
a ocenění

•	podání žádosti z Podpory rozvoje venkova 
JMK 2019 Mikroregionem  Hustopečsko 
70824134 s názvem akce Fotoprojekt a mo-
biliář pro obce Hustopečska s rozpočtem  
ve výši 277.500 Kč. Jedná se o pořízení letec-
kých fotografií obcí sdružených v Mikrore-
gionu Hustopečsko pro potřeby jednotlivých 
obcí a jarmarkových stánků se zastřešením  
a osvětlením

•	cenovou nabídku ve výši 19.900 Kč (bez 
DPH) na zpracování a podání Žádosti o po-
skytnutí dotace na Ministerstvo pro místní 
rozvoj na akci "Velké Pavlovice – oprava 
místní komunikace". Předpokládaná hod-
nota dotace je 6.000.000 Kč 

•	cenovou nabídku ve výši 10.000 Kč  

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města
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(bez DPH) na zpracování a podání Žá-
dosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo 
pro místní rozvoj na akci "Velké Pavlovice  
– oprava běžecké dráhy sportovního areá-
lu školy". Předpokládaná hodnota dotace  
je do 1.000.000 Kč 

•	cenovou nabídku ve výši 20.000 Kč bez DPH 
na zpracování Žádosti o příspěvek na reali-
zaci projektu "Velké Pavlovice – cyklostez-
ka". Žádost bude zpracována dle pravidel 
pro poskytování příspěvků SFDI pro rok 
2020

•	výsledek výběrového řízení na veřejnou 
zakázku "Skladové kóje k obytným prosto-
rám". Byla vybrána nabídka od firmy Štam-
bacher s.r.o., Bří Mrštíků 759/7, V.P. v na-
bídkové ceně 1.289.000 Kč bez DPH s dobou 
plnění díla 123 kalendářních dní

•	Podání žádostí o dotace z rozpočtu JMK:
1. na opravu vstupní brány na hřbitov  
a oprava omítek nárožních kaplí – žádáno 
50% z 284.575 Kč
2. na provoz TIC a německou a anglickou 
verzi turistické brožury. Žádáno je 43.900 Kč 
bez spoluúčasti
3. na úklid cyklotras a cyklostezek, včetně 
jejich blízkého okolí a také na drobné lokální 
opravy. Žádáno je 70% z 85.000 Kč

•	projektovou dokumentaci zpracovanou 
spol. Projekce inženýrských sítí s.r.o. "Velké 
Pavlovice - na stavbu ul. Nad Zahrady“, pro-
dloužení vodovodu

•	Rozpočtové opatření č. 2/2019. Celkové pří-
jmy jsou navýšeny o 1 020,4 tis. Kč, celkové 
výdaje jsou navýšeny o 1 020,4 tis. Kč a beze 
změny zůstalo celkové financování.  Změny 
byly dále provedeny u výdajů v rámci para-
grafů, a to do výše rozpočtové rezervy

•	smlouvu s firmou PRAMOS, a.s. na dodáv-
ku oken a dveří na budovu Hlavní 89, Velké 
Pavlovice - prostor pošty ve výši 127.179 Kč 
bez DPH

•	zakoupení odměn pro účastníky „Běhu  
o Velkopavlovickou meruňku“ a úhradu ná-
kladů na tuto akci

•	smlouvu o dodávce vody a odvádění odpad-
ních vod č. 28298/00001 a č. 11275/00002, 
Evidenční číslo 2006972, 2009377. OM Vel-
ké Pavlovice, Bří Mrštíků 1074/22 a 1073/20

•	smlouvu o spolupráci mezi firmou Vodovo-
dy a kanalizace Břeclav, a.s. a Městem V.P..   
Předmětem této smlouvy je úprava práv  
a povinností při realizaci oprav vodovodních 
řadů v  ul. Hlavní, Pod Břehy, Herbenova, 
Zahradní a Za Dvorem

•	projektovou dokumentaci a souhlas s územ-
ním rozhodnutím na akci "V. Pavlovice, přel. 
NN, GROUND Line". Stavba je vyvolána 
žádostí o přeložení stávajícího venkovního 
vedení NN do zemního kabelového veden

•	podání  žádosti SDH  V.P. – Zabezpečení 
akceschopnosti JSDH obcí – I. část ve výši 
150.000 Kč

•	zakoupení dopadových ploch pod her-
ní prvky na dětském hřišti za kostelem  
v zelené barvě

Rada měst neschválila /výběr/
•	poskytnutí tomboly na ples Zahradnické fa-

kulty Lednice
•	žádost KSČM o výlep volebních materiá-

lů na výlepové plochy Města V.P. pro volby  
do Evropského parlamentu. Město nepo-
skytuje žádným politickým stranám výle- 
pové plochy

Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání, 
které se konalo 21. 2. 2019, mimo jiné pro-
jednalo a schválilo:
•	rozpočtové opatření č. 13/2018
•	poskytnutí dotace pro rok 2019: 

1. Klub důchodců Velké Pavlovice, z.s.  
ve výši 70.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy č. 1/2019
2. TJ Slavoj Velké Pavlovice, z.s. ve výši 
460.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy č. 2/2019
3. Myslivci Velké Pavlovice z.s. ve výši 
50.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlou-
vy č. 3/2019

4. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Velké Pavlovice ve výši 45.000 Kč a uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy č. 4/2019
5. PRESÚZNÍ SBOR ve výši 50.000 Kč  
a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 5/2019
6. Římskokatolická farnost Velké Pavlovice 
ve výši 150.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy č. 6/2019

•	snížení příspěvku na rok 2019 pro Mikrore-
gion Hustopečsko o 8.900 Kč na 52.800 Kč  
a schvaluje  podíl pro Mikroregion Husto-
pečsko na projekt Doprovodná infrastruk-
tura na trase LVA-SB ve výši 26.359 Kč

•	Rozpočtové opatření č. 1/2019
•	nabytí pozemků parc.č. 296/7   o výměře  

14 m², parc. č. 296/8 o výměře 11 m²,  
parc. č. 296/9 o výměře 11 m² a parc.  
č. 296/10 o výměře 7 m², v k.ú. Velké Pavlovi-
ce od vlastníka Jihomoravský kraj ve správě 
Správa a údržba silnic Břeclav v souvislosti 
s dokončenou stavbou Chodník Mobility III 
na ulici Hlavní (přechod před ZUŠ a Soko-
lovnou), za účelem získání vlastnických práv 
k pozemkům na přechodu pro chodce

•	podání žádosti na Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj  o poskytnutí dotace v roce 2019 
z programu "Obnova  a rozvoj venkova",  
z dotačního titulu  "Podpora obnovy míst-
ních komunikací" na ulici Střední a schvalu-
je podání žádosti z dotačního titulu "Podpo-
ra obnovy sportovní infrastruktury" na akci 
"Regenerace běžecké dráhy sportovního 
areálu škol, Velké Pavlovice"

Zastupitelstvo města ukládá radě města vy-
pracovat vizi na ekonomičnost opravy kina 
nebo demolici  a výstavbu nové multifunkční 
budovy, zajistit posudek na statiku.

ing. Jana Václavková,  
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

Snad v každé obci, menší i větší, je nějaké 
dětské hřiště. Takové hřiště, které je určené 
pro veřejnost musí splňovat plno parametrů. 
Nejvíce se hlídají mezery mezi konstrukčními 
prvky, aby v nich nemohlo uvíznout dítě a do-
padové plochy. Mezery mezi konstrukčními 
prvky by měly být ve správných rozměrech  
od certifikovaných výrobců, dopadové plochy 
si obce řeší většinou sami.

Prvky, u kterých hrozí pád dětí z větší výšky 
než jeden metr, musí mít dopadovou plochu 
certifikovanou. Postačuje písek, guma, kůra, 
štěpka, prostě něco, co případný pád z herní-
ho prvku dovede ztlumit.

Proč se o tom zmiňuji. Několik let se řeší dět-
ské hřiště za kostelem. Byl zpracován projekt 
na celkovou revitalizaci prostor v této lokali-
tě, ovšem zastupitelé města realizaci stopli. 
Vlastně nebyla ani zahájena. Přesto bylo po-
kračováno v doplnění prvků.

V současné době se řeší dopadové plochy  
a vlastně i celý povrch hřiště pro děti, kde je 
položena na části guma a zbytek je travnatý 
nebo spíše hliněný. Při menších poryvech vět-
ru se zvedá prach, což určitě není pro návštěv-
níky příjemné. 

Ale co s tím? Vysadit trávu? Nesmysl. I kdyby 
náhodou vyrostla, bude sešlapána. Vydláždit 

prostory, (kde není třeba řešit speciální do-
padové plochy) betonovou dlažbou není také 
vhodné.

Nabízí se štěpka nebo kůra, která bude všude, 
jenom ne tam kde by měla být. Co třeba písek? 
I k němu jsou výhrady. Leze do bot, čůrají  
do něj asi i kočky. Speciální kamínky (obláz-
ky) s certifikací? Čůraly by i tam kočky? Lezly 
by do bot? Slyšel jsem jen chválu. Ve Staro-
vičkách je mají několik let a jsou v pořádku, 
jako by je tam navezly včera. Je třeba si při-
znat náročnější údržbu spočívající především  
v úklidu listí ze stromů. Také jsou připomínky 
k tomu, že by mohly menší děti kamínky pa-

dětské hřiště, chlouba každé obce
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Starosta města Velké Pavlovice podle § 32 
odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách  
do Evropského parlamentu a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu  
se uskuteční 

v pátek 24. května 2019  
od 14.00 do 22.00 hodin  

 a 
v sobotu 25. května 2019  
od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského  
parlamentu ve volebním okrsku č. I  

je volební místnost:

Zasedací místnost MěÚ Velké Pavlovice, 
Náměstí 9. května 700/40, Velké Pavlovice 

pro voliče podle místa, kde jsou  
přihlášeni k trvalému pobytu  

ve Velkých Pavlovicích v ulicích:

Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, 
Herbenova, Horňanského, Kopečky, Kpt. 

Jaroše, Lidická, Nad Zahrady, Náměstí 
9. května, Nová, Ostrovecká, Ořechová, 

Padělky, Pod Břehy, Pod Školou, Růžová, 
Slepá, Stará, Starohorská, Tábor, Trávní-

ky, Úvoz, V Údolí, Zelnice.

Místem konání voleb do Evropského  
parlamentu ve volebním okrsku č. II  

je volební místnost:

Ekocentrum Trkmanka,  
Nádražní 1/1, Velké Pavlovice

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k  trvalému pobytu ve Velkých Pavlovicích 
v  ulicích: Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, 
Hlavní, Hodonínská, Horní, Nádražní, Příční, 
Sokolská, Střední, Tovární, U Zastávky, V Sa-
dech, Vinařská, Za Dvorem, Zahradní.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 

pasem České republiky, cestovním průkazem 
České republiky) nebo totožnost a státní ob-
čanství jiného členského státu Evropské unie.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem voleb do Evropského parlamentu hlaso-
vací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat o vydání voličského 
průkazu obecní úřad, v jehož stálém seznamu 
je zapsán. Žádost lze podat v listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 
nebo v  elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky nejpozději do 17. května 2019 
nebo osobně nejpozději do 22. května 2019. 
6. Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o umožně-
ní hlasování do přenosné volební schránky 
 (tel: 519 365 340, 777 736 496). 

Lenka nesvadbová

OZnámení O dObě a místě kOnání vOleb  
do evropského parlamentu

pat. No papat mohou i trávu, větvičky, bobky, 
hlínu… a taky ji nepapají. I na hřišti je třeba si 
dítě hlídat.

A co guma? Nejideálnější a zároveň nejdražší 
řešení. Guma se pokládá buď na beton anebo 
na kameninové podloží. Náklady jsou přibliž-
ně 1000 Kč/m².

Taky se může nabízet varianta s chodníčky 
k prvkům z mlatu (šedý prach), který časem 
ztvrdne a jinde vysít trávu. Ale zase, ruku  
na srdce, budou děti chodit po chodníčcích? 
Nebudou a tráva bude opět fuč.

Rada města se touto problematikou zabývala. 
Dohodli jsme se, že bude pořízen gumový po-

vrch, ovšem pouze na některá místa pod herní 
prvky. A zkusíme také kamínky.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

TeLegRAfickY

Modré Hory  
teplotním rekordmanem
(28. 2. 2019)
Ve čtvrtek 28. února 2019 vyvrcholil příliv vel-
mi teplého vzduchu na naše území a projevilo 
se to na odpoledních teplotách. Padal jeden 
teplotní rekord za druhým. Absolutně nejtep-
leji bylo u nás, v Modrých Horách.

Meteorologická stanice v Kobylí zaznamenala 
jen stěží uvěřitelné číslo 18,8 °C. Ze stanic mě-
řících alespoň 30 let (151 stanic) padly rekor-
dy na 96 stanicích (cca 63 % stanic).

Zajímavostí je, že na meteostanici umístěné 
ve Velkých Pavlovicích na Šlechtitelské stanici 
vinařské zaznamenali teplotu ještě vyšší a to 
19,2 °C (28. 2. 2019 - 12:45 hod.). Tato hod-
nota se však v médiích neobjevila, protože se 
nejedná o oficiálně certifikovanou stanici.

Prostranství před kostelem  
se rozrostlo  
(4. 3. 2019)
Začátkem měsíce března byly pracovníky slu-
žeb města zahájeny práce na položení nové 

zámkové dlažby na část plochy před kostelem. 
Proč se před kostelem dodláždila část zpevně-
né plochy má zcela praktický důvod. Přede-
vším při pohřbech chtějí stát pozůstalí a smu-
teční hosté co nejblíže k zesnulému. Travnatá 
plocha to sice umožňovala, ovšem ne za všech 
povětrnostních podmínek. Navíc v místě, kde 
se nejčastěji stojí, už ani tráva nerostla.

Parkoviště mezi hasičskou 
zbrojnicí a kostelem  
slouží motoristům 

(4. 3. 2019)
Nově zbudovaná zpevněná plocha pro podél-
né parkování vozidel mezi hasičskou zbrojnicí 
a kostelem již slouží řidičům několik týdnů. 
Upraveno bylo i okolí. Terénními úpravami 
prošel mírně se svažující pozemek nacházející 

Před kostelem byla rozšířena plocha  
pro pozůstalé při pohřbech. 
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se mezi chodníkem a hřbitovní zdí a současně 
byl položen přístupový chodníček k hasičské-
mu domovu.

Parkoviště před kinem  
prošlo pravidelnou opravou 
(4. 3. 2019)
A co si pod slovy „pravidelná oprava“ před-
stavit? V našem případě pravidelné předláž-
dění a s tím související vyrovnání povrchu 
zámkové dlažby. Pod parkovištěm před kinem 
jsou zlikvidované staré lapače odpadu. Be-
tonové torzo v zemi zůstalo a podloží dlažby 
tak stále sedá. Proto dochází k  jeho průběž- 
né destabilizaci.

Tisíce vysazených stromů 
ozelení katastr města 

(8. 3. 2019)

Ke konci roku 2018 byla provedena výsadba 
biokoridorů, které jsou součástí projektu „Za-
ložení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice 
I“. Vysázené stromky jsou proti okusu zvěří 
chráněné ploty z lesnického pletiva a proti 
plevelům a vysychání půdy vrstvou mulčovací 
kůry. Nové biokoridory najdete podél dálnice 
v lokalitě Ostrovec, v tratích Čtvrtky, Záblat-
ská, Trkmanska a podél říčky Trkmanky.

Všechny tyto krajinné prvky budou plnit nejen 
funkci ekologickou, ale i funkci protierozní. 
Nové výsadby budou do budoucna mít kromě 
ekologických přínosů také neopomenutelné 
funkce estetické a rekreační.

Do konce roku 2018 bylo v rámci projektu vy-
sazeno 10 128 kusů dřevin (z toho 5 791 kusů 

stromů a 4 337 keřů). V projektu se počítá  
i s následnou povýsadbovou péčí.

Stříbro z Bořetic  
pro mladé hasiče 
(9. 3. 2019)

V  sobotu 23. března 2019 zajeli mladí velko-
pavlovičtí hasiči do nedalekých Starovic, kde 
se zúčastnili soutěže v uzlování. V těžké kon-
kurenci si nevedli vůbec špatně. Skončili těsně 
pod stupněm vítězů!

Další uzlovací soutěž se uskutečnila v  sobo-
tu 9. března 2019 v sousedních Bořeticích. 
A stejně jako loni si naši mladí hasiči přivezli 
domů medaili. Konkrétně to byla Sára Hasilo-
vá, která obhájila stříbrnou medaili v katego-
rii jednotlivců.

chodník mezi obchodním  
domem cOOP a pekárnou 
paní Pláteníkové opraven 

(11. 3. 2019)

Ve městě je několik pěších uliček, které jsou 
chodci využívány velmi často a jsou tak 
pro ně velmi důležité. Patří mezi ně i ulič-
ka od obchodního domu COOP k pekárně  
paní Pláteníkové.

V  polovině měsíce března zahájili pracovníci 
služeb města opravu tohoto chodníku, která 
spočívala ve vyrovnání dlažby a posunutí sví-
tidel veřejného osvětlení. Důvod? Zámková 

dlažba byla místy propadlá tak, že při větším 
dešti nebylo možné chodník projít suchou no-
hou. A pokud pršelo v  noci, o to byla situace 
horší, protože byl chodník osvětlen jen zčásti. 
Nyní je vše v  naprostém pořádku – chodník 
je za každého počasí a v  každé denní i noční 
době pohodlně průchozí.

dětské maškarní  
odpoledne na jedničku! 
(17. 3. 2019)

Stalo se už příjemnou tradicí, že členové Sbo-
ru dobrovolných hasičů z Velkých Pavlovic 
pořádají každoročně dětskou maškarní me-
rendu s diskotékou pro děti. Stejně tomu tak 
bylo i letos. Dětský maškarák se uskutečnil 
v neděli dne 7. března 2019 a musíme potvrdit, 
že se úžasně vyvedl. Účast dětí v maskách byla 
vysoká, drobotina si zasoutěžila, zatancovala 
a také rodiče se aktivně zapojili. Skvělé odpo-
ledne! Za rok se těšíme znovu!

Myslivci vysázeli staré  
krajové odrůdy 
(20. 3. 2019)
Během měsíce března vysadili místní myslivci 
na městských pozemcích 20 stromů starých 
krajových odrůd jabloní a hrušní. Jedná se  
o odolné tradiční odrůdy ovoce, které nejenže 
zvýší biodiverzitu a budou působit jako vý-
znamný prvek v kulturní krajině, ale přede-
vším byly vysazené odrůdy zvoleny tak, aby 
plody dozrávaly v letních měsících, kdy vrcholí 
sezonní sucho, a poskytly v tuto dobu šťavnaté 
ovoce všem volně žijícím živočichům. Sazeni-
ce pro akci zakoupilo město Velké Pavlovice.

nové odpočinkové místo  
na cyklotrase LVA  
– Slavkovské bojiště 
(22. 3. 2019) 
Stavební skupina pracovníků Služeb města 
Velké Pavlovice zbudovala v měsíci březnu 
nové odpočinkové místo. Najdete jej v leso-
parku mezi říčkou Trkmankou a zastávkou 
ČD a současně i na cyklotrase s názvem LVA 
– Slavkovské bojiště. Na stejném místě stojí 
také zánovní informační cedule.

Nově vysazený biokoridor v rámci  
projektu Založení krajinných prvků  
v k.ú. Velké Pavlovice I.

Mladá hasička Sárinka Hasilová v akci! 
Tato holčina se rozhodně nezasukuje ani 
v tom nejzamotanějším uzlovacím klání.

Dětská maškarní diskotéka nebyla zába-
vou pouze pro děti, bavili se i rodiče!

Chodník před opravou – na takové louže 
už mezi Pekárnou Pláteníková a prodej-
nou potravin COOP už nenarazíte.

Terénní úpravy podél nového parkoviště 
mezi kostelem a hasičskou zbrojnicí.
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nová parkovací místa  
u kostela 
(22. 3. 2019)

Ve třetí dekádě měsíce března se pracovníci 
stavební skupiny služeb města věnovali práci 
na výstavbě nových parkovacích míst podél 
kostela na ulici Dlouhá. Doufáme, že nové 
parkoviště uleví jednak zaměstnancům škol, 
rodičům školou povinných dětí, ale i zákaz-
níkům nedaleké prodejny domácích potřeb  
U Crháků nebo občanům navštěvujících bo-
hoslužby v sousedícím kostele.

Zbudování zpevněné plochy 
před altánem v parku
(22. 3. 2019)
Nový dřevěný altánek, vybudovaný v rela-
xačním lesoparku mezi říčkou Trkmankou  
a zastávkou ČD členy Velkopavlovického 
okrašlovacího spolku, se dočkal úpravy 
bezprostředního okolí. Pracovníci stavební 
skupiny Služeb města Velké Pavlovice zde  
v březnu letošního roku zhotovili zpevněnou 
plochu, která zabezpečí komfortní přístup  
do vnitřních prostor altánku.

Studenti gymnázia vybrali 
takřka sedm tisíc  
pro dobrou věc 
(25. 3. 2019)
V pondělí dne 25. března 2019 se studen-
ti Gymnázia Velké Pavlovice opět zapojili 

do charitativní sbírky jarní Srdíčkové dny 
pořádané nadací Život dětem. Velkopavlo-
vičtí občané byli opět velmi vstřícní a štědří 
a tak se studentům podařilo vybrat krás- 
ných 6.624 Kč.

Meruňkové sady rozkvétají...
(26. 3. 2019)

Časté střídání teplot přispělo v  tomto roce  
k nerovnoměrnému kvetení meruněk. I pro-
to jsme letos mohli pozorovat jejich pozvolné 
nakvétání. Zatímco jindy rozkvetou všechny 
meruňky během jednoho týdne naplno a na-
ráz, letos bylo možné sledovat, že nejprve roz-
kvetly rané odrůdy a mladé stromky, zatímco 
starší stromy odrůdy velkopavlovická začaly 
teprve nesměle rozkvétat.

Vrby v Biocentru Zahájka 
jako od kadeřníka 
(4. 4. 2019)

Navzdory větrnému počasí, které nás trápilo 
takřka celý březen a ani začátkem dubna si 
nedalo říct, vyrazili pracovníci služeb města 
do terénu, do Biocentra Zahájka, aby zde za-
hájili každoroční pravidelný jarní omlazující 
ořez vrb. 

Stromky se sestříhají tzv. "na hlavu". To zna-
mená, že se odstraní všechny loni narostlé 
větve až k samé hlavě, která tvoří konec kme-
ne stromku vrby. Díky tomuto zákroku bude 
letošní obrost vrby opět o něco košatější, bo-
hatší a zdravější.

Ulice Za dvorem bude  
mít nový vodovod a chodník
(4. 4. 2019)

Ve čtvrtek dne 4. dubna 2019 byla ve Velkých 
Pavlovicích zahájena nová stavba, a to rekon-
strukce vodovodního řadu v ulici Za Dvo-
rem, od kruhového objezdu po křižovatku  
s ulicí Střední.

Stavba je realizována ve spolupráci s firmou 
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., výkopové 
práce provede firma Štambacher, s.r.o. Velké 
Pavlovice, další práce pak pokryjí pracovníci 
Služeb města Velké Pavlovice.

Po dokončení výměny vodovodního potrubí 
bude v tomto úseku provedena také rekon-
strukce chodníku. 

Rozkvetlý příjezd  
do Velkých Pavlovic 
(10. 4. 2019)

Od středy 10. dubna 2019 je vjezd do Velkých 
Pavlovic ve směru od Němčiček opět o něco 
krásnější. Paní Ing. Zlatka Klimšová ze Za-
hradnictví Mikulov ostrůvek osadila sucho-
milnými rostlinami tak, aby rostliny zvládly 
náročné podmínky a přitom po větší část roku 
působily potěchu všem projíždějícím.

karolína Bártová  
& Věra Procingerová

Nové posezení s informační tabulí  
na zbrusu nové cyklotrase Lednicko-val-
tický areál – Slavkovské bojiště.

Nové podélné parkovací stání u kostela  
na ulici Dlouhá.

Kvetoucí meruňky.

Vrba ostříhaná tzv. „na hlavu“.

Oprava vodovodu v ulici Za Dvorem  
– výkopové práce.

Zpomalovací ostrůvek při vjezdu do města 
od Němčiček – bezpečnostní a zároveň 
estetický prvek.
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V posledních měsících se Městská policie 
Velké Pavlovice potýká s problémem černých 
skládek, kterých v katastrálním území našeho 
města za poslední měsíce značně přibylo. Ať 
už černou skládku nalezli obyvatelé a infor-
movali Městskou policii, tak i sama Městská 
policie objevila několik černých skládek. 
Tím se rozbíhá stále stejný kolotoč s několi-
ka otázkami: Kdo odpad vyhodil a je oprav-
du jednodušší vyhodit nepořádek do přírody 
než ho odvést na místo tomu určené – tedy 
na sběrný dvůr? Ze zákona číslo 185/2001  
sb. § 69 písm. 2) fyzická osoba se dopustí pře-
stupku tím, že neoprávněně založí skládku 
nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, 
za přestupek hrozí pokuta do výše 50.000 Kč. 
Myslím si, že částka je nemalá oproti tomu, co 
by lidé zaplatili, kdyby odpad odvezli na sběr-
ný dvůr, pokud by vůbec něco platit museli.
Dalším problémem je pálení založené sklád-
ky – teď se nejedná o réví z vinohradu,  
ale mnohdy se pálí např. staré skříně, desky 
s hřebíky, plasty, gumy a nedokážeme si ani 
představit, co všechno se pálí za zdmi ro-
dinných domů a narušuje tím život občanů  
ve Velkých Pavlovicích. 

Při nedávné akci "Ukliďme Česko" byly nale-
zeny i ve Velkých Pavlovicích použité injekč-
ní stříkačky. Často bývají nalezeny u laviček, 
odpočívadel a bohužel i dětských hřišť. Lidé 
málokdy vědí, jak se při nálezu injekční stří-
kačky zachovat - buď ji nechají na místě a nebo 
vhodí jen tak do odpadkového koše, čímž 

Takové černé skládky, skládající se ze zbyt-
ků popela, jsou velmi nebezpečné, a to jak  
pro lidi, tak pro zvířata. Popel je plný hřebíků, 
střepů, drátů apod., o které se může poranit 
prakticky kdokoliv – dítě, dospělý a také vol-
ně se pohybující zvířata. Takový hřebík, střep 
z kachličky nebo kousek cihly v noze, to tedy 
rozhodně není nic příjemného a hlavně, je to 
zranění ohrožující zdraví, v  krajním případě  
i život. Nebezpečné jsou i vyhozené díly karo-
serie, sklenice s neznámým obsahem (mnoh-
dy jedy – postřiky, zbytky barev), skleněné 
láhve od alkoholu – tento odpad navíc zne-
čišťuje životní prostředí. Město pak musí ta-
kovou skládku odklidit. Úklid je finančně ná-
ročný a odčerpává prostředky, které by mohly 
být využity jinde a efektivněji. Černé skládky 
menšího rozsahu se dají odstranit svépomocí, 
skládky většího rozsahu naši zaměstnanci od-
klidit však nezvládnou, a tak se musí zavolat 
odborná firma.
Proto bylo v lokalitách, ve kterých se skládky 
vyskytují nejčastěji a opakovaně, nainstalo-
váno monitorovací zařízení a dopadení pa-
chatele bude pro Městskou policii snadnější. 
Pomoct mohou i obyvatelé, kteří jsou ve vino-

S mírnou nadsázkou lze napsat, že se vel-
kopavlovická rozhledna Slunečná po deseti 
letech opět dostala do rukou svého stvořitele  
a to firmě Teplotechna Ostrava, a.s. Právě tato 
firma stavbu rozhledny v roce 2009 dokonči-
la. V měsících dubnu a květnu letošního roku 
se dočká nutné a neodkladné výměny dřevě- 
ných kulatin. 
V  prvním dubnovém týdnu byl proveden  
na nových dřevěných částech rozhledny po-
slední ochranný nátěr, aby mohla být v  pon-
dělí následujícího týdne samotná oprava roz-
hledny započata.
Nejprve bylo nutné sundat střechu rozhledny. 
Poté postupně probíhala za pomoci jeřábu vý-
měna jednotlivých kulatin a výměny se dočka-
ly také vyhlídkové plošiny.

hradech, na procházce se psem a vidí někoho 
vyhazovat věci, tedy zakládat černou skládku, 
aby věc neprodleně nahlásili na Městskou po-
licii Velké Pavlovice. 

iva Rathouská,  
Městská policie Velké Pavlovice

Nové kůly byly rozděleny na dvě části.  
A to z důvodu provedeného sušení v sušárně  
a také, aby vůbec mohla být provedena tlako-

Černé skládky přibývají. máte tO ZapOtřebí?

co dělat při nálezu injekční stříkačky?

k rozhledně sluneČná se po deseti letech vrátila  
teplOtechna OstRava, a.s.

Krásné zátiší v lokalitě Stará hora,  
co říkáte? Přímo vyzývá rozdělat si deku  
a udělat si v lůně přírody piknik.  
Atraktivnější výhled nám viník  
snad už ani připravit nemohl!

Příprava kůlů k výměně – rozhledna Slu-
nečná prochází první velkou rekonstrukcí.  
Nový outfit kdostane k desátým  
narozeninám.

sice zamezí poranění náhodných kolemjdou-
cích, ale ohrozí zaměstnance úklidu města,  
příp. třídící linky.
Doporučení městské policie pro tyto případy 
zní: PŘI NÁLEZU INJEKČNÍ STŘÍKAČKY 
buď přivolejte hlídku městské policie a počkej-
te na strážníky, kteří mají potřebnou výbavu 

pro sběr infekčního materiálu, nebo můžete 
jehlu vyhodit do koše sami, ale v takovém pří-
padě myslete na zdraví popelářů a pracovníků 
třídící linky a jehlu před vyhozením do koše 
vložte do plechovky či plastové láhve (zavíč-
kujte) a sešlápněte.

iva Procházková

vá impregnace dřeva. (V ČR by kůly vcelku 
nebylo možné tlakově impregnovat.) Spojeny  
jsou ocelovým plátem. Jejich životnost by 
měla být po impregnaci výrazně delší.
Termín dokončení opravy je ve smlouvě velko-
rysý, 31. května 2019. Byl stanoven s ohledem 
na složitost prací i s ohledem na nemožnost 
práce za nepříznivého počasí. Tato obava se 
bohužel potvrdila hned v úvodu rekonstrukce, 
kdy silný vítr znemožnil práci jeřábníkovi.
Dodavatel stavby i město Velké Pavlovice 
však doufají v mnohem dřívější ukončení 
oprav. Snad se stihnou do 8. května 2019, 
kdy bude mít rozhledna 10. výročí od slav-
nostního otevření.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice
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V sobotu 6. dubna 2019 proběhla celostátní 
akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko“. Uklí-
zelo se i v našem městě a zapojilo se mnoho 
občanů, ať už samostatně, nebo sdružených 
ve spolcích.
Úklid spočíval především ve sbírání odpad-
ků podél komunikací anebo likvidací skládek 
odpadů na odlehlých místech. Některé spolky 

Rada Jihomoravského kraje na svém zase-
dání 8. dubna 2019 schválila v  dotačním ti-
tulu Environmentální vzdělávání, výchova 
a osvěta pro rok 2019 také projekt Ekocen- 
tra Trkmanka.
Projekt jsme nazvali „I tvoje popelnice má 
ráda pořádek“ a na jeho realizaci byl schválen 
finanční příspěvek ve výši 63.700 Kč, což je 
100 % požadovaných finančních prostředků.

Dlouhodobým cílem je udržovat krajinu čis-
tou a bez černých skládek. Proto se všemožně 
vychází občanům vstříc se zpracováním od-
padů. Cílem společností, u nás Hantály a.s., 
je vytřídit maximum komodit, které se dají 
zpracovat a následně recyklovat. Cílem na-
šeho projektu je snahu těchto společností  
více podpořit.
Snahou projektu pomocí osvěty také bude 
podpořit ekologické nakupování, darová-
ní nepotřebných věcí, podpora domácí- 
ho kompostování.
V  rámci projektu bude vyhlášena výtvar-
ná soutěž pro různé věkové kategorie s  vy-

uklidili jste velké pavlovice, děkujeme

i tvOje pOpelnice má ráda pořádek

Do velkého smejčení našeho města se jako každoročně zapojili i naši nejstarší občané sdružení Klubu důchodců.

hlášením vítězů a výstavou, beseda a další  
formy osvěty.
Projekt je cílený zejména na občany Velkých 
Pavlovic, pomocí výtvarné soutěže na občany 
Jihomoravského kraje.
Co od projektu očekáváme? Zvýšení pozor-
nosti při třídění odpadů. Věříme, že v tom ne-
zůstaneme sami a že se v hojném počtu zapojí 
i naši spoluobčané.

Za ekocentrum Trkmanka  
Bc. Zita dvořáková, MSc

využily jarní úklid i ke zvelebení svých areálů, 
kluboven a také byl prováděn úklid veřejných 
prostranství či předzahrádek domů ve městě.
Ti, kteří v sobotu přiložili ruku k  dílu, si za-
slouží poděkování, stejně tak i ti, kteří uklí-
zejí a starají se o vzhled města v průběhu  
celého roku. 

Není již pravidlem, že si před svým prahem 
zametá každý sám.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice
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Poslední únorovou sobotu se již tradičně  
ve Velkých Pavlovicích konal Společenský 
ples Modrých Hor pořádaný Dobrovolným 
svazkem obcí Modré Hory.

Další ročník této oblíbené společenské akce 
zahájil starosta obce Vrbice Tomáš Bílek, 
starosta obce Němčičky Zbyněk Slezák a mís-
tostarosta města Velké Pavlovice Petr Hasil.

K tanci i poslechu zahrál Salonní orchestr 
Brno, v průběhu večera své umění v latinsko-
amerických a standardních tancích předvedl 
taneční pár ze studia Morava Václava Kosmá-
ka. Nově byl k dispozici fotokoutek studia Ko-
sík photography.
Samozřejmě nechyběla bohatá tombola, de-
gustace modrohorských vín a něco dobrého  
k zakousnutí.
Novinkou byla dražba rok od roku krásněj-
šího květinového aranžmá v podání pana 
Františka Popelky, které vždy zdobí parket 
a udržuje tanečníky ve střehu. Petra Eliášo-
vá, nejen v roli moderátorky, ale tentokrát 
také v roli licitátorky, předala květinu vítězi,  
panu Křížákovi z Čejkovic.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípra-
vě této akce, a také těm, kteří věnovali dary  
do tomboly.
Již nyní se můžete těšit na sobotu 1. února 
2020, kdy se opět setkáme na dalším modro-
horském plesání.

eva Bauerová, diS.

Penis – vítěz kategorie Jednotlivci.

Půlnoční hřeb Společenského plesu Modrých Hor  
– bohatá tombola plná hodnotných a také velmi praktických cen.

Únor ve znamení mOdROhORskéhO plesání

Z nAŠicH AkcÍ

V sobotu 9. března 2019 se konal ve velkopav-
lovické sokolovně jeden z nejveselejších plesů 
celé sezóny. Určitě už tušíte, že je řeč o Šibřin-
kách neboli o maškarním bále.
Nápaditých masek se při této příležitosti sešlo 
neuvěřitelné množství, všechny byly skvělé, 
pečlivě vypracované a vyšperkované do po-
sledního detailu. Proto bylo pro pořadatele 
velmi obtížné vybrat ty nejlepší.

nakonec se s žebříčky těch "nej"  
poprali následovně:

Skupiny:
1. místo – Mimoňové 
2. místo – Spartakiáda 
3. místo – Kuželky

Jednotlivci:
1. místo – Penis 
2. místo – Vlkodlak 
3. místo – Motorkář

Oceněným ještě jednou touto cestou velmi 
blahopřejeme a již nyní se těšíme, s čím při-
jdou příští rok!

šibřinky Opět neZklamaly, masky byly "par excellence"
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Poupata – stříbro pro odvážné kvarteto cvičenek nejpopulárnější Spartakiády roku 1985.

Maškarní bál je každoročně pořádán TJ Slavoj 
Velké Pavlovice a je to zábava velmi netra-
diční. K tanci a poslechu nehraje ani žádná 
dechovka, ani žádný orchestr, jak by se dalo  
na běžném plese očekávat, ale je pojat více 
méně jako diskotéka. Každý si tak může tan-
čit, jak je mu libo a milo a každý si také velmi 
rád zazpívá staré známé hitovky. Jejich výběr 
za mixážním pultem měla na starost naše sta-
rá známá a hlavně osvědčená stálice – velko-
pavlovický nesmrtelný DJ Tonny Schäffer.

karolína Bártová

První jarní květiny se pyšní svými barevnými 
květy a vyhlížejí první teplé sluneční paprsky. 
Jaro je důkazem, že se příroda probouzí na-
příč vším živým, člověka nevyjímaje. A tak se 
začínáme usmívat na vše kolem nás, těší nás 
maličkosti jako rozkvetlé kočičky, napučené 
větvičky stromů, radostné štěbetání ptáků  
a trocha toho slunečného pohlazení. Vylézá-

me z teplých domovů a začínáme přemýšlet  
o tom, co uděláme na zahrádce, kam vyrazí-
me do přírody. Vítání jara je oslavou příchodu 
dlouho očekávaného a pro mnohé nejkrásněj-
šího ročního období. O sobotním odpoledni 
13. dubna se na pěší túru krajinou vinohradů 
vydali a symbolickým klíčem tak otevřeli ces-
tu do přírody i účastníci letošního zahájení cy-

kloturistické sezóny „Jarní šlapky 2019“. 
Sluníčko na obloze sice nevykouklo. Déšť, 
který by byl snad i důvodem k oslavě, se zdej-
šímu kraji opět vyhnul. Jen silné poryvy stu-
deného větru, vanoucího ze severu, nás místy 
potrápily. Pohybem na čerstvém vzduchu  
– s partnerem, rodinou, kamarády, se sko-
tačícími dětmi, v doprovodu psů, těšících se  
z volného pobíhání - si skupina lidí, kteří mají 
blízko k přírodě, i tak užila pěkné odpoled-
ne. V cíli na koňském ranči již plápolal oheň 
a linula se vůně opékaných špekáčků. Páni, 
to byla dobrota, pro děti i dospělé! Vždyť už 
naše babičky říkávaly, že venku, v přírodě 
lépe chutná. K dobré náladě právem přispěla  
i ochutnávka vín rodících se v Rodinném vi-
nařství Krejčiřík.
Zcela po prvé v historii byla jarní cykloturis-
tická sezóna ve Velkých Pavlovicích oficiál-
ně zahájena dne 24. dubna 2010, od té doby 
pravidelně již každým rokem. Ve skutečnosti 
však dobře víme, že není vlastně co zahajo-
vat,  neboť turistická sezóna v podstatě nik- 
dy nekončí…
Akce se konala pod záštitou Velkopavlovic-
kého okrašlovacího spolku, s významnou 
podporou Rodinného vinařství Krejčiřík a Vi-
nařství Zborovský. Výraznou pomoc poskytl  
pan Petr Valoušek, který obětavě zabez-
pečil zázemí pro pohodu a dobrou náladu,  
na koňském ranči. Všem patří velké poděko-
vání všech zúčastněných. 

dagmar Švástová

„jaRní šlapka“ zahájila turistickou sezónu

Opékání špekáčků nad otevřeným ohněm na ranči, toť nedílná součást každé Jarní šlapky. 
Do voňavé křupavé pochoutky se s chutí zakousnou malí i velcí!

Ostatkový průvod obdržel u radnice svolení 
od starosty města a Velkými Pavlovicemi se 
v sobotu 2. března 2019 vydal již popáté. Tra-
diční i netradiční masky, Hanáckoslovácký 
krúžek, krojovaná chasa, příznivci ostatků  

a samozřejmě cimbálová muzika nechyběli. 
Letošní průvod navštívil hospodáře ve Vinař-
ství Buchtovi, Vinařství Mikulicovi, na místní 
faře a v Hotelu Lotrinský.
Všichni hospodáři průvod přivítali s otevře-

nou náručí, za přijetí a poskytnutí občerstve-
ní byla popřána dobrá úroda, zdraví a štěstí  
pro celou rodinu a samozřejmě jako podě-
kování bylo zazpíváno a zatančeno. Počasí 
přálo, účastníci průvodu ani nezmokli ani ne-

velkOpavlOvické Ostatky již popáté
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Tanec Pod šable v podání Hanáckoslováckého krúžku v Hotelu Lotrinský.

promrzli a do sokolovny dorazili právě včas,  
aby mohl začít další program.
Po představení ostatkového průvodu v so-
kolovně jako první vystoupil s pásmem písní  
a tanců DFS Voděnka z Podivína, následoval 
místní DFK Floriánek a dětské pásmo uzavřel 
DFS Kalubáček z Vrbice. Soubory doprováze-
la dětská cimbálová muzika z Velkých Bílovic 
a dětská cimbálová muzika Palička z Velkých 
Pavlovic. Vystoupení dětských souborů tro-
chu pozlobilo ozvučení, příště se tomu mu-
síme více pověnovat, děti byly moc šikovné, 
ale diváci si toho moc neužili. Vystoupení 
Presúzního sboru, Hanáckoslováckého krú- 
žku a souboru Old Star Břeclav prožitek  
z ostatkových slavností umocnilo a jako každý 
rok nemělo chybu. Na závěr tradičního ostat-
kového odpoledne jsme v podvečer pochova-
li basu, která by měla být správně zticha až  
do Velikonoc. Protože ostatky – masopust 
končil až v úterý, tak pokračoval program ta-
neční zábavou s hudebním uskupením Ozon. 
Hrálo se a zpívalo, co si kdo přál.
Každý rok přidáváme nějakou novinku. 
V letošním roce byly dokonce dvě. První  
bylo vyhlášení soutěže o nejlepší „boží milos-
ti“. Obavy, že nebude mít komise co hodnotit, 
se nenaplnily, komisi jsme mohli předložit 
devět vzorků, z toho sedm z Velkých Pavlovic, 
jeden z Kobylí a jeden z Vrbice. Rozhodování 
o vítězi nebylo vůbec jednoduché. Všechny 
soutěžní vzorky byly krásně zlatavé, voňavé  
a porotě chutnaly. Po rozstřelu komise vybra-
la vzorek paní Herzánové z Kobylí. Děkujeme 
i ostatním zapojeným do soutěže a věříme,  
že i když nebyl vybrán jejich vzorek jako ví-
tězný, tak na nás nezanevřou a příští rok se  
do soutěže opět zapojí.
Druhou novinkou byl oděv děvčat z Ekocentra 
Trkmanka. Děvčata totiž zajistila organizaci 
a občerstvení v oděvech, které dříve nosívaly 
vdané ženy, babičky, prababičky. Moc jim to 
slušelo a akce tak nabrala ještě více propojení 
na časy dávno minulé.
Jsme rádi, že se daří obnovenou tradiční akci 
udržovat a rozšiřovat, za což patří všem vel-
ký dík. Děkujeme všem, co nás podporují, 
zejména: Město Velké Pavlovice, Ekocent-
rum Trkmanka, Hanáckoslovácký krúžek,  
CM Vinica, Velkopavlovická chasa, maška-
ry, DFK Floriánek, DFS Kalubáček,  
DFS Voděnka, CM Palička, Old Star Břec-
lav, Klub důchodců, Vinařství Buchtovi, 
Vinařství Mikulicovi, Farnost Velké Pavlo-
vice, Hotel Lotrinský; vinařství: Lubomír 
Zborovský, V&M Zborovští, Lacinovi, Řád-
kovi, Suští, Krejčiříkovi, Helena, Jedlička, 
JaKUBA, Fůkalovi.

Těšíme se na setkání na dalších  
tradičních akcích.

Za Velkopavlovické tradice  
Bc. Zita dvořáková, MSc

Malí tanečníci z místního dětského folklorního souboru Floriánek.

Soutěž o nejlepší „boží milostě“ byla prostě „boží“! Určitě uvěříte, že nezbyl ani drobeček.
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A může za to román Kateřiny Tučkové Žítkov-
ské bohyně, ve kterém však jde o čistou fabu-
laci na pozadí skutečných postav, jak vysvětlil 
na své přednášce, která se uskutečnila dne  
13. března 2019, osmi desítkám posluchačů 
PaedDr. Jiří Jilík. Autor knihy Žítkovské ča-
rování se o bohyně a jejich „čarování“ začal 
zajímat před lety v době své práce pro Ma-
lovaný kraj, jehož současná šéfredaktorka  
Eva Kovaříková byla také hostem v publiku.

Pozorný doktor Jilík úvodem svého povídá-
ní zmínil své přátelství s rodačkou Růženou 
Krčmařovou, jejíchž akvarelů si všiml na stě-
ně podkrovního sálu radnice. Dále předsta-
vil Kopanice jako kraj neúrodný a odříznutý  
od světa, tudíž i od lékařské péče. A proto zde 
podle jeho slov mohl vzniknout fenomén bo-
hyní, které uměly léčit jak tělo, tak i duši.

Jilík předčítal z několika knih vztahujících se 
k tématu bohyň, citoval také faráře z Hrozen-
kova Josefa Hofera, který přestože bohyně 
odsuzoval, právě jeho záznamy jsou jedním 
z nejstarších zdrojů popisujících metody bo-
hyň – ať už bylinkářství nebo čarování s litím 
vosku do studené vody. Zmínil i to, že věštění 
bohyň nacistickým pohlavárům, pronásledo-

vání STB a zavírání do blázince, byly smyšle-
né příběhy Tučkové. Bohyně však neměly zá-
viděníhodný osud, ať byly tlačeny církví, aby 
se vzdaly svého umění, předávaného matkou  
na nejstarší dceru, nebo byly terčem posmě-
chu či dokonce ostudou pro své děti.

Dále zazněly autorovy vzpomínky na setká-
ní s Irmou Gabrhelovou, se kterou se stýkal 

až do její smrti v 97 letech, a jejíž autentické 
rozhovory zaznamenal v původním nářečí. 
Jilík, přestože k bohyním přistupoval zcela vě-
decky, nevyloučil jejich magické schopnosti. 
Sám při setkáních s Irmou zažil několik těžko 
vysvětlitelných a přesných věšteb.

Bohyně dovedly nejen nahlížet do budoucnos-
ti, ale i najít ztracené věci nebo označit zloděje. 
Jilík pobavil posluchače vtipnými historkami, 
jak bohyně „čarovaly na lásku“ – když třeba 
místo lásky chasníka si k sobě dívka nechtě-
ně připoutala berana. Nebo jak připravovaly 
dívky míchané vejce chlapcům, které chtěly 
získat, tak, že nejprve syrová vejce prolily  
po svém těle od krku až po lýtka.

Nyní už na Kopanicích žádné skutečné bohy-
ně nejsou. Stále tam ale zůstaly lidové tradice 
a krásná příroda, která byla vidět i v dokumen-
tárním filmu Horenka Chabová, kterou pustil 
Jilík ke konci své přednášky. Jediným jejím 
minusem bylo, že času na své vyprávění a vě-
domosti by potřeboval tento charismatický 
vypravěč mnohonásobně víc…

Lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

ŽítkOvské bOhyně stále táhnou

kULTURA

Spisovatel PaedDr. Jiří Jilík a knihovnice 
MěK V. Pavlovice Lucie Gawlová  
na besedě o Žítkovských bohyních.

PÁTek 29. 3.
17:15 * Přípravy na Noc s Andersenem vr-
cholí. Začínám panikařit z představy 21 dětí, 
co se mnou budou spát v knihovně. Naštěstí 
přichází Martina Handlová, bývalá vychova-
telka školní družiny, která mi bude pomáhat 
a která se na děti moc těší a nebojí se. Aspoň, 
že ona ne.

17:30 * Půl hodiny do vypuknutí. Začínají se 
trousit první nocležníci - ti, co nespí v knihov-
ně poprvé a ví, že čím dřív přijdeš, tím lepší 
urveš místo na nocleh. Při pohledu na některá 
objemná zavazadla se opatrně ptám, zda tam 
pašují i sourozence nebo si je rodiče vyzved-
nout až další víkend. Uklidní mě odpověď,  
že tam „mají jen ty nejnutnější věci“.

17:45 * Plyšový pes Baryk vítá děti na pultu. 
Lepím dětem štítky se jménem, aby se navzá-
jem poznaly (a hlavně abych já věděla, kdo je 
kdo). Rodiče se hodí leda tak na nafouknutí 
karimatky, žádné velké rozloučení se nekoná, 
aspoň ne ze strany dětí.

jak se více nespalO, neŽ spalO v knihOvně
aneb reportáž psaná na oháňce

Noc s Andersenem je především o knihách a čtení.  
Letos se stala „knihou knih“ knížka Já Baryk Františka Nepila.
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18:05 * Ze zadní části knihovny je noclehár-
na, přes spacáky není vidět podlaha. A máme 
první úraz v podobě srážky čela s regálem. To 
nám to dobře začíná, a to rodiče odešli ani ne 
před pár minutami.

18:10 * Děti nadšeně řádí, snažím se je překři-
čet a přivítat je v knihovně. Martina hvízdne 
na prsty a je klid. Takto se pozná profík peda-
gog od vyplašené knihovnice.

18:15 * Po přivítání představím i mou malič-
kosti (doslova) i knihu Já Baryk od Františka 
Nepila, která je tématem dnešního večera.

18:20 * Povídáme si, jak vlastně kniha vzni-
ká a co je nakladatelství. Pak děti rozdělené  
do týmů soutěží, kdo dřív najde 5 knih z růz-
ných nakladatelství. Zvládly to neskutečně 
rychle a přitom nelítaly knihy z regálů. První 
překvapení toho dne.

18:30 * Skládáme origami albatrose. Děti 
už ví, že je to nejen pták, ale i nakladatel-
ství. „Jsme jak na výtvarce v Japonsku“, po-
dotknou u toho vtipně nejstarší kluci.

19:00 * Na večeři si děti samy připravují tous-
ty, někteří experimentují a pár jich má náplň 
mezi chleby tak vysokou, že by bylo potře-
ba na toustovač sednout, abych ho dovřela. 
Jak vytáhneme Nutellu, oči se jim rozzáří,  
ale když přísně hlásím: „Ale s Nutellou jen je-
den!“, oči už nezáří. Jenže stojím zády a co oči 
nevidí, to srdce nebolí, že.

19:40 * Nadšeně dětem líčím, že teď bude-
me tvořit... Několik nejmenších děti mi hlásí,  
že už chtějí jít spát! Propadám panice: „Cože 
v půl 8?“ Tak jim odevzdaně pustíme na tele-
vizi jeden díl zfilmovaného Baryka. Ten o mě- 
síci březnu, pořádek musí být.

19:50 * Chuť na spaní je pryč, když zjistí,  
že bude večerní bojovka na dvorku s baterka-
mi. Takhle rychle jsem ještě děti neviděla se 
obléct. Snad to bylo do jejich vlastních bund.

20:00 * Bojovka začíná. Máme čtyři týmy 
dětí, ze kterých vyrazí vždy jeden z týmu  
s baterkou na tmavý dvorek hledat obrázek se 
zvířetem. Musí postupně najít všech dvanáct 
zvířat, se kterými se Baryk spřátelí. Lítají 
mezi dvorkem a knihovnou jak splašené svět-
lušky, ale řvou nadšením! A hlavně se v týmu 
navzájem skvěle povzbuzují. Vzdávám pokusy 
je u toho fotit, mám z nich jen šmouhy.

21:00 * Kluci i holky se dobrovolně zavrta-
ly do spacáků a já si naivně myslím, že brzy 
usnou. Čteme jim s Martinou na střídačku ka-
pitoly z knihy. Všude je zhasnuto, svítíme jen 
do knihy čelovkou, aby se jim lépe usínalo. Ne 
že by to k něčemu bylo.

21:20 * Čtení doprovází šustění a křupání. 
Není vidět, ale jde slyšet, že pár děti vytáhlo 
křečkovské zásoby dobrůtek, asi aby do rána 
nepadly hlady. Co nezdravého to vlastně bylo, 
zjistím až při úklidu v sobotu.

21:50 * Dobrá zpráva: usnuly první dvě hol-
ky, ta špatná: jsou to bohužel ty dvě nejstarší, 
moje pomocnice z druhého stupně. Jak by řekl 
páníček z Baryka: „Hromdoškopků!“

22:00 * Přišel čas vylézání ze spacáků a po-
žadavků na záchod a pití. Jako bych se jich  
na to neptala, než zalehly. „To se nám ale ještě 
nechtělo, paní učitelko!“ (Zase jsem paní uči-
telka, ale po dvacáté už je neopravuji). U WC 
se tvoří fronta, kdyby si aspoň daly na bosé  
nohy přezůvky...

22:10 * Děti vytahují těžší kalibr: „Když nám 
se ale vůbec nechce spát!“ Martina jim vyprá-
ví pohádku, já v duchu zvažuji, zda mi projde 
návrh dělat Noc s Andersenem v intervalu 
přestupného roku.

22:50 * Část nocležníků už spí, dvě tělíčka 
musím vmanévrovat zpět na karimatku. Zby-
tek nespáčů si šušká, hihňá se, někdo si stěžu-
je, že někdo jiný chrápe.

23:30 * Asi třetina dětí ještě nespí, stále se 
trousí na záchod, nejlépe v trojicích. Prý je to 
i tentokrát, potřetí, fakt nutný! A já si zapisuji 
do hlavy poučení pro příště – pití schovat nej-
později v osm.

23:45 * Někdo klepal. Aspoň podle dvou po-
sledních nespících děti, a to na dveře, co vedou 
dozadu do skladu. Vysvětluji, že tam opravdu 
nikdo není a návštěvy že by přišly hlavními 
dveřmi. A že je vrátím rodičům rovnou v pyža-
mu, jestli okamžitě nezalehnou.

Noc s Andersenem je úžasným zážitkem díky dobrodružnému nocování mezi knihami.

My všichni jsme nocovali s Andersenem, pejskem Barykem a hlavně s knížkami.  
Spočítáte nás?
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Výstava uměleckých fotografií byla otevře-
na vernisáží ve výstavním sále Městského 
úřadu Velké Pavlovice v pátek 12. dubna. 
Představuje další krok desetileté spolupráce 
mezi městem Velké Pavlovice a Záhorským 
osvětovým střediskem v Senici a nese název  
„Objektiv 2018“.

Pod tímto názvem se každoročně skrývá vý-
stava, na které představují výběr svých nej-
lepších fotografií z celoroční tvorby členové 
Fotoklubu při ZOS v Senici, v současnosti 
jich ve Velkých Pavlovicích vystavuje 16. Naše 
město zastupuje svými pracemi fotografka 
Jana Vondrová, která je nyní čestnou členkou 

fotoklubu, neboť se během roku 2018 podí-
lela na fotografických aktivitách senických 
přátel, pracovala také v náročném odborném 
a vzdělávacím projektu „Setkání s Petrou“  
(ArtDr. Petra Cepková, pozn. aut.), který pro-
bíhal v Senici během celého loňského roku. 
Právě pestrost a rozmanitost vybraných ná-

výstava fotografií Objektiv 2018

Zahájení výstavy Objektiv 2018 – představení fotografů.

00:00 * Zabralo to. Má poslední kontrola  
s čelovkou, opatrně našlapuji mezi spa-
cáky, abych na někoho nedupla. Divím 
se, že si navzájem nezlomily nohy, jak se  
přes sebe trousily na záchod. Všichni spí, ko-
nečně! Je čas vyrobit nocležníkům překvapení 
na doma – zalaminovanou společnou fotku.

SOBOTA 30. 3.
5:45 * Budí mě špitání pár dětských hlásků. 
Vážně tak brzy?! V polospánku nakouknu  
do zadní části knihovny a potichu se ptám: 
„Kdopak to je už vzhůru?“ V ten moment, fakt 
jak na povel, se všech jednadvacet tělíček vy-
mrští ze spacáku do sedu! Neskutečné, jsou 
vzhůru všichni! Až se vzpamatuji, říkám si, že 
toho aspoň hodně stihneme.

6:00 * Děti se tak těší, že už jsou všechny pře-
vlečené z pyžama i po ranní hygieně (možná). 
Usedáme ke společné snídani, toustuji obou-
ruč a dovoluji natřít Nutellu na víc, než jeden 
toust. Získávám tak plusové body.

6:20 * Cvičme v rytme s Harry Potterem  
i Star Wars. Děti si měly najít nějakou knihu 
a s tou jsme si daly rozcvičku. Přežily to knihy 
i děti, což bylo vzhledem k jejich rozestupům  
dost překvapivé.

6:30 * Píšeme pohlednice z Noci s Anderse-
nem. Místní pošťačky budou mít radost, bude 
to asi místy krapet detektivní práce.

6:40 * Děti si na tašku dělají motiv pejska 
podle šablony. Fantazii se meze nekladou, 
takže co taška, to originál. Taška přijde vhod 
i při odchodu, dostanou do ní proviant v po-
době knihy, oplatku a společné fotografie  
v pyžamu.

7:30 * Přichází překvapení pro děti v podobě 
pana Dvořáka, který nocležníkům jako o život 
maluje psí tlapky na dětské ručky.

7:40 * Abychom měly památku na Noc 
i v knihovně, tvoříme na nástěnku koláž  
na 4 roční období. Děti rozdělené do skupinek 
jaro, léto, podzim a zima malují, vystřihují  
a lepí jak o život. A u toho vzpomínají, co  
do kterého období vlastně patří.

8:45 * Začínají se objevovat rodiče, vypadají 
odpočatě (na rozdíl ode mě). Děti jim nadše-
ně líčí, co všechno dělaly a prožily a společně 
hledají všechny jejich věci roztroušené po 
knihovně. Stejně je nenašly všechny, ztráty  
a nálezy hlásí po akci 3 kusy.

9:30 * V knihovně je binec, ale ticho a žádné 
dítě. Těším se domů na svého jedináčka – je 
najednou tak tichý, malý a tak... jeden!

POndĚLÍ 1. 4.
8:00 * Je čas poděkovat...

* Mým prvním dětským spáčům, že byli tak 
skvělí, nadšení a tak moc úžasní. Nikdy na ně 
nezapomenu!

* Spolku Domino při ZŠ, který nám poskytl 
opravdu štědrý finanční dar na stravu pro tělo 
i pro duši ( jídlo a knihy pro děti).

* Panu Miloslavu Dvořákovi, že si v sobotu 
dobrovolně přivstal, aby mohl malovat dětem 
psí tlapky.

* A především mým pomocníkům, bez kte-
rých bych to nezvládla: Martině Handlo-
vé a mé kolegyni Karolíně Bártové, které  
se mnou a dětmi byly v pátek a Jirkovi Sadíl-
kovi, jež se zjevil na pomoc v sobotu ráno. 
A jeho ženě Evě, která ho nejen poslala,  
ale byla mi bezednou studnicí nápadů a tipů, 
co s dětmi dělat.

Lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice
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Pro naše nové pásmo „Povolení žní“, které 
bude uvedeno na folklorním festivalu Kraj 
beze stínu v Krumvíři v neděli 16. června 
2019, potřebujeme pár ženských hlasů, které 
pěvecky zastanou naše tanečnice a dovolí jim 
plně se věnovat tanci, který je fyzicky náročný.

Pokud budete stát o dlouhodobější spolupráci 
a vytvoření ženského sboru a být součástí pro-
gramů Hanáckoslováckého krúžku, budeme 
moc rádi!

Pokud je vám minimálně 15 let, umíte zpívat  
a máte rádi lidovou písničku, ozvěte se nám 
prosím na e-mail: hskruzek@gmail.com 
nebo tel. 739 573 413. Můžete také přijít osob-
ně vždy v pátek v 19.00 hodin na Ekocentrum 
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.

Za vaši přihlášku i doporučení vaším kama-
rádkám – zpěvačkám mnohokrát děkujeme  
a těšíme se na vás!

Zuzana Martinková

hanáckOslOvácký kRúŽek hledá pěveckou výpomoc

Zpěvačky Hanáckoslováckého krúžku. Neváhejte a přijďte mezi nás!

Kdo si v úterý odpoledne dne 5. března 2019 
vyrazil půjčit nějakou knihu, nestačil se asi di-
vit. Volný prostor mezi regály v knihovně totiž 
zaplnil více než tucet zvířátek. Ne však oprav-

dových, ale dětí s čelenkami s oušky zajíčků, 
kočiček, pejsků a myšiček. Ale nepředbíhej-
me, začalo to všechno jak jinam než… čtením! 

Děti společně s maminkami a babičkami 
dorazily do knihovny na první setkání no-
vého klubu RaČte s dětmi. Jeho premiérové 
téma bylo na knihu Jiřího Kahouna Knížko- 
vý pejsek. 

Na začátek se dětem i jejich doprovodu před-
stavila nová knihovnice a pozvala je společ-
ně se svým plyšovým pejskem do příběhu. 
Během předčítání nedutaly ani ty nejmenší 
dvouleté děti, ani zkušení předškoláci. Zato 
když bylo potřeba, vydatně pomáhaly do-
tvářet kulisu příběhu kočičím mňoukáním.  
A nakonec se zvířátka-děti zabydlely ne v kni-
ze, ale rovnou v celé naší knihovně. Po sou-
středěném malování a vybarvování obrázků 
zvířátek a tvoření vlastní „knížky se zvířátky“ 
se totiž děti pustily do vyrábění čelenek s ouš-
ky zajíce, kočky, myšky nebo pejska. Za vydat-
ného štěkotu a mňoukání popoháněly posled-
ní tvořící opozdilce a pak si společně zazpívaly 
v kruhu píseň Zajíček v své jamce.

Lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

v knihOvně se zabydlela zvířátka

Premiérové setkání nového čtenářského klubu nejmenších dětí a jejich rodičů  
„RaČte s dětmi“ v městské knihovně.

mětů dává výstavě skutečnou uměleckou 
hodnotu a představuje nadstavbu k technic-
ké dokonalosti prací. Od hry světel a stínů,  
přes okouzlení krajinou, zachycení krásy 
lidského těla či okamžiků důležitých mezi-
lidských vztahů, vyjadřování pocitů a citů, 
až po kouzlení s technickými možnost- 
mi fotografie.

Vernisáž zahájil místostarosta města Petr Ha-
sil, v kulturním programu chtěli organizátoři 

představit návštěvníkům vernisáže něco dal-
šího z velkopavlovických folklorních tradic. 
Za doprovodu harmonikáře Jana Melichara 
vystoupila zpěvačka Zuzana Martinková, 
kterou dobře známe jako přední sólistku ná-
rodopisného souboru Břeclavan, ve Velkých 
Pavlovicích pak jako uměleckou vedoucí Ha-
nácko-slováckého krúžku.

Výstavu je možno zhlédnout ve výstavním 
sále do 30. dubna v pracovních hodinách 

městského úřadu, mimořádně potom ještě 
v sobotu 4. května od 9.00 do 14.00 hodin. 

Nejedná se o prázdná slova organizátorů, 
když upřímně zvou širokou veřejnost k ná-
vštěvě výstavy, neboť nabízí mimořádné umě-
lecké zážitky.

Mgr. dana Růžičková
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Na napínavou cestu za ukrytým pokladem 
v  knihovně se postupně vydaly děti ze všech 
čtyř tříd mateřské školy. Tím pokladem se na-
konec ukázalo být opravdové přátelství. I když 
největší radost měly děti z nálezu opravdové 
truhličky plné zlaťáků ukryté mezi knihami.

Nejdříve se na cestu za pátráním po pokladu 
vydala třída Sluníček, a protože to bylo zrovna 
na „Ponožkový den“, kdy se nosí každá ponož-
ka jiná, připravila si pro ně knihovnice poví-
dání o knížce Lily a Momo. Stejně jako děti 
ten den měla totiž i hlavní postava knížky Lily 
každou ponožku jiné barvy.

Aby to děti ze Sluníček, Koťátek a Berušek 
neměly tak jednoduché, nevedla jejich cesta 
do knihovny přímo. Po svačině je venku čeka-
lo hledání pokladu, ke kterému je vedly čtyři 
kousky mapy a rýmované nápovědy. Všechny 
místa děti úspěšně našly a dorazily tak na po-
slední místo zaznačené v mapě – do knihovny.

Z počátku se děti trochu divily, co má společ-
ného poklad s knihovnou, ale protože jsou 
bystré, rychle přišly na to, že knihovna je ob-
rovský poklad pro někoho, kdo má moc rád 
knížky. A jeden takový „tištěný poklad“ jsme 
si spolu přečetly. S dětmi jsme vešly do příbě-
hu o holčičce, které chyběl kamarád na hraní, 
až ho našla v prapodivném tvorovi, kterého 
nazvala Momo. Stránku po stránce jsme si 
interaktivně povídaly o příběhu a užily jsme si 
spoustu legrace. Odhodlání a nezdolnost Lily 
ukázaly dětem, že přátelství dá i trochu práci 
a že vlastní představy o tom, jak si hrát, občas 
musíme sladit s kamarády. A nakonec se děti 
dočkaly i tak vytouženého opravdového po-
kladu – našly totiž za knihou ukrytou truhlič-

ku plnou čokoládových zlaťáků, které pro ně 
nechal v knihovně asi… Momo.

Poslední do knihovny přišla třída Kuřátek, 
která si pátrání za pirátským pokladem užila 
už měsíc předtím jako testovací třída. A tak, 
aby nebyly děti ochuzeni o trochu pohybu  
a pátrání, po čtení a povídání o knize musely 
najít v knihovně zatoulané dvojice kamará-
dů z příběhů a pohádek. Až všechny obrázky 
společně vypátraly ze všech polic a zákoutí, 
musely je správně přiřadit k sobě, aby nikdo  
z postaviček nezůstal bez svého kamaráda.

Lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

jak děti ze školky našly v knihOvně pOklad

Třída Koťátek objevila při své  
dobrodružné výpravě do knihovny  
poklad plný zlaťáků.

Třída Kuřátek si přišla povyprávět do knihovny o opravdovém přátelství,  
průvodcem se jim stala kniha Lily a Momo.

Domácí péče je v naší společnosti a v dnešní 
době stále více aktuální téma, co se důležitosti 
a užitečnosti týče. Vzhledem k celkové dlou-
hodobé vidině stárnutí společnosti je vcelku 
na místě zabývat se právě touto problemati-
kou a fandit každému pokroku v této oblasti. 

Rodina jakožto základ společnosti je ve větši-
ně případů také prvním místem, kam jedinec 
přichází, ve které je vychováván a v níž proží-
vá významné události. Proč by tomu nemoh-
lo být i nadále? Je přeci přirozené, že člověk, 
který už není schopen svými silami danou si-
tuaci zvládnout, a tudíž je do určité nebo plné 
míry odkázán na péči jiné osoby, může chtít 
tyto chvíle prožívat v jeho domácím prostředí.  
A právě zvýšení příspěvku na péči tuhle situ-
aci umožňuje.

Od února 2019 došlo ke zvýšení příspěvku  
na péči o osoby blízké a o lidi s postižením. 
Konkrétně se jedná od 1. dubna 2019 o navý-
šení příspěvku u IV. stupně, tedy lidí s nejtěž-
ším postižením, o šest tisíc korun na celkovou 
částku 19 200 korun měsíčně. A dále od 1. čer-
vence 2019 o navýšení příspěvku u III. stup- 
ně, těžce postižených osob, z  8 800 korun  
na 12 800 Kč, u dětí na 13 900 Kč.

Příspěvek na péči stát poskytuje lidem, kteří 
se při zvládání každodenních činností neo-
bejdou bez pomoci druhých. Nejčastěji jde  
o osoby těžce nemocné, zdravotně postižené 
nebo seniory ve vysokém věku. Příjemcem 
dávky je vždycky osoba, která pomoc dru-
hých potřebuje: právě z příspěvku na péči si ji  
má hradit.

Zvýšením příspěvku na péči dojde k posí-
lení finančních zdrojů jeho příjemců a tím  
ke snížení tlaku na poskytování pobytových 
sociálních služeb. Tyto osoby budou moci déle 
zůstat ve svém přirozeném sociálním pro-
středí a využívat terénní a ambulantní služby. 
Péči může zajišťovat rodina či blízcí, asistent 
sociální péče, registrovaný poskytovatel soci-
álních služeb nebo speciální lůžkové zdravot-
nické zařízení hospicového typu.

Mgr. Lenka Trojaková,  
Bc. Martina Škývarová, diS.  

(girasole, z. s., Hustopeče)

nOvinky v sOciální Oblasti – zvýšení příspěvku na péČi

PRAkTickÉ RAdY PRO kAŽdÉHO
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Předem sděluji, že nejsem na žádné straně, 
zamýšlím se nad „pro a proti“ a samozřejmě 
vnímám, jaká situace je a koho se dotýká. Nej-
více se dotýká žáků, pak rodičů a také škol. 
Některé děti jsou motivované jít na gymnázi-
um. Slyší od svých bývalých spolužáků, že je 
to tam fajn. A určitě je. Na druhou stranu, tím, 
že je dětí méně, jsou přijímáni i žáci, kteří by 
dříve sítem přijímacího řízení neprošli. Žije-
me na malém městě, maloměstě. I mezi rodiči 
je zde jakýsi pocit prestiže. Chodí tvé dítě tam 
a tam? Hm, aha?

Otázkou je, co vede rodiče k tomu, že i děti, 
řekněme méně školsky úspěšné, tlačí do vzdě-
lávání na gymnáziu. Je to kvalita učitelů? Je to 
celkové klima školy, které to určuje? Vztahy  
ve třídách a chování žáků? Způsob a styl ko-
munikace ze strany školy? Je to k zamyšlení…

Máme to velké štěstí, že v našem městě je gym-
názium a zároveň také základní škola. Máme 
tak možnost dětem nabídnout úplné základní 
vzdělávání a zároveň i vzdělávání středoškol-
ské, aniž by musely případně někam dojíždět. 
V době, kdy byly ročníky dětí početné, obě 
školy dobře prosperovaly a nebyly si vzájem-
nými konkurenty. Jak ale porodnost ubývala  

Pomalu, ale jistě se opět bude blížit konec 
školního roku. A těžko říci, zda se na prázdni-
ny více těší žáci, učitelé anebo rodiče.

Během školního roku máme všichni spoustu 
povinností a vše je předem dáno. Škola, krouž-
ky, povinnosti… A pak přijde léto, prázdni-
ny a období, kdy děti nemusí dělat nic. Tato 
velká svoboda přináší ale spoustu problémů  
pro obě strany, jak pro děti, tak i pro rodiče.

S plánováním letních prázdnin většinou za-
čínáme ještě v průběhu školního roku. Neza-
pomínejte, že společná dovolená se týká jak 
dospělých, tak i dětí. Proto plánujte společně 
tak, abyste byli spokojení všichni. Ostatně je 
to čas, kdy spolu trávíte nejvíce času. Společ-
né plánování je zvlášť důležité v období pu-
berty, kdy je zapotřebí dojít k nějakému obou-
strannému kompromisu. A při tomto krásném 
plánování nechte napsat své dítě seznam toho, 
co by chtěl o prázdninách dělat.

Posíláte děti o prázdninách na různé tábory, 
umělecké kroužky, necháváte ho nějaký čas 
u prarodičů a tetiček. O letních prázdninách 
vlastně posíláte své dítě „do světa“. Některé 
dítě odloučení od rodičů na nějaký čas vítá, 
a ten, kdo je „mamánek“, tak mu odloučení  
od rodičů vadí. I toto je nutné brát na zřetel  
a respektovat.

Nejrůznější aktivity a letní tábory dokáží děti 
dobře zabavit a zároveň poskytnou potřeb-
nou péči, když jsou mimo školu. Na druhou 

a každá škola má rozdílné vedení, již tato situ-
ace není plně uspokojivá. Žák znamená balí-
ček peněz, výši úvazku pedagoga a jiné fakto-
ry, které jsou tímto ovlivňovány. Komunikace 
a spolupráce mezi školami také není zrovna 
na výbornou. To rodiče samozřejmě zajímat 
nemusí. Přesto to má vliv a skrytě nebo i více 
viditelně se to projevuje.

V poradenství čím dál častěji vnímám, a také 
o tom píši do jiných periodik, že rodičům  
i dětem začíná scházet tzv. lidská soudnost. 
Ta soudnost říci, mé dítě se učí dobře, ale není 
to studijní typ. Mé dítě může být spokojené  
i jinde. Mé dítě je naopak zvídavé, vše mu jde 
lehce, je vhodným adeptem na gymnázium. 
Když toto postrádají rodiče, postrádá to i dítě.

Pak se mezi středoškoláky nacházejí ne- 
úspěšní maturanti a neúspěšní vysokoškolá- 
ci, kteří nedokončí žádné studium. A zase je to 
o soudnosti. Přitom schází dobří řemeslníci 
se vztahem k práci. Ale kde ti jsou? Jak může 
být člověk spokojeným lékařem, může být  
i spokojeným opravářem aut. I lékař jezdí vo-
zem a chce bydlet. Bez dobrého řemeslníka se 
neobejde a naopak. A to je třeba si uvědomit. 
To máme budovat u svých dětí. Každý může 

stranu přílišné organizování prázdninového 
času je zbytečné a v konečném důsledku může 
děti odvádět od objevování toho, co je skuteč- 
ně zajímá.

Pokud budete jako rodič organizovat veškerý 
volný čas svého potomka, tak ten se pak nikdy 
nenaučí dělat si věci a organizovat svůj čas 
sám. A proto je skutečně velmi prospěšné, aby 
se vaše dítě o prázdninách nějaký čas nudilo! 
Schopnost nudit se může být v důsledku vývo-
jovým úspěchem dítěte. Nuda mu umožňuje 
rozjímat o životě, nikoliv jím jen proběhnout. 
A když za vámi vaše dítě přijde, že se nudí  
– vytáhněte jeho sepsaný seznam věcí, co by 
asi tak chtěl o prázdninách dělat, a nechť si 
z něj něco vybere. Na tomto jeho seznamu 
může být skutečně cokoliv – hraní karet, jízda 
na kole nebo na koni, čtení knížky, fotografo-
vání… Cokoliv. Co sem ale skutečně nepatří  
a co jako rodič byste měli minimalizovat, to je 
čas strávený u počítače či u televize.

A jak je to s učením během prázdnin? Letní 
prázdniny jsou od toho, aby si děti odpoči-
nuly! Nemluvíme tady o tom, že by nemohly 
vynést smetí, nebo dojít nakoupit, vyluxovat, 
nakrmit rybičky… Řeč je o učení.

Počátkem prázdnin by děti určitě měly pocítit 
změnu denního režimu, dopřát si vyspávat 
a odpočinout si od školních rutinních po-
vinností. A pokud si naplánujete společnou 
dovolenou hned v úvodu prázdnin, je to pro 

být v něčem dobrý. Pokud ale nebudeme soud-
ní, pak tu budeme mít plno lidí, co neumí nic  
a málo těch, kteří umí něco.

Opravdu nevím, kam spějeme. Učitelé by 
mohli vyprávět a někdy se snaží naznačovat, 
rodičům i dětem poradit, ale často je to jako 
„házet hrách na stěnu“. A proto prosím, buď-
me soudní.

Zatím nemohu hodnotit 2. stupeň základní 
školy. Vnímám, že máme kvalitní první stu-
peň, který žáky dobře připravuje na zvládnutí 
přijímacích zkoušek a celkově se jim věnuje 
péče, zároveň jsou nastaveny i požadavky. 
Gymnázium také může mnohé nabídnout.

A co tedy teď? Gympl nebo základka?  
Pro žáky 5. ročníku jsou přijímací zkoušky 
takovou první zkušeností, kde si ověří popr-
vé, jak na tom jsou v rámci uchazečů, v rámci 
celkové vlastní úspěšnosti, jaké to je, vykonat 
„přijímačky“.

A pak? To už je na rodičích. Ti by měli přemýš-
let vždy v nejlepším zájmu svého dítěte, i když 
se to často neděje… ale to už jsme zase jinde. 
Přeji dobrou volbu všem.

Mgr. Jana Pláteníková

dítě jasný signál, že nyní přišel čas „vypnout“  
a odpočívat. I dětský organizmus si potřebuje 
odpočinout, oprostit se od myšlenek na výuku 
a školních povinností.

Rozložení prázdninových dnů na dny mimo 
domov a v rámci domova je dobré určit již 
na samém začátku prázdnin. Zde si i samo 
dítě vědomě či nevědomě určuje, kdy bude 
nejvíce odpočívat. Ovšem rodiče, kteří patří 
do kategorie „výrazně ambiciózní“, anebo 
jen mají strach nechat potomka na pospas 
prázdninovému lelkování, dokáží dvoumě-
síční program naplnit tak důsledně, že o sku-
tečném odpočinku a času volna nemůže být 
ani řeč. Náročná poznávací dovolená, tábor 
s intenzivní výukou cizího jazyka, sportovní 
soustředění a pár kroužků mezi tím… Tak-
to strávené prázdniny mohou naopak dítě 
zahltit množstvím vjemů a informací, které 
jen těžko zvládá zpracovat. Důsledkem toho 
je pak nejen fyzická únava, ale především  
i únava psychická.

U dětí, které mají přeci jenom v průběhu škol-
ního roku problémy s učením a nebo je čeká 
reparát, začínejte s postupným opakováním 
nejdříve až začátkem měsíce srpna. I těm-
to dětem dopřejte odpočinek a dovolte jim,  
aby i ony „vypnuly“ a alespoň na měsíc zapo-
mněly na školní povinnosti. Ideální je pozvol-
ná a nenásilná forma dva týdny před koncem 
prázdnin, kdy se může začít s opakováním 
učiva, ale skutečně volnou formou.

Gympl nebO Základka?

cO s dětmi O pRáZdninách?
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Aby byly i prázdniny vašich dětí v pohodě, 
stačí dodržet tyto tři body:

1. Plánujte dovolenou a jejich aktivity  
s dětmi společně. 

2. Nechejte své děti o prázdninách  
alespoň občas nudit.

3. Pamatujte, že i děti mají nárok  
na odpočinek.

Přes léto děti často ráno vyspávají a večer cho-
dí pozdě spát. V průběhu posledního týdne  
v srpnu pomalu najíždějte zpět na jejich běžný 
režim a návrat do školních lavic pro ně nebude 
takový šok.

Také bychom neměli zapomínat na fakt, když 
se dítě po delší době vrátí do města, je potřeba 
mu znovu připomenout pravidla bezpečného 
pohybu po ulicích a věnovat pozornost provo-
zu na silnici.

Přeji vám krásné prožití letních prázdnin  
a dětem hodně odpočinku!

Jaroslava Hudečková,  
psychoterapeutka ve Studiu H

Co dělat, abyste nepotřebovali při pálení 
klestí, réví či trávy okolo vinic či polí hasiče? 
Dáme vám pár užitečných rad!

Pro představu stručný popis jednoho z  mno-
ha podobných požárů - ze zapáleného kles-
tí se rozšířil v Bořeticích požár na přilehlé 
pole, na kterém byl seschlý porost. Na místo 
se sjely čtyři jednotky hasičů, včetně našich  
z Velkých Pavlovic. Místní hasiči zabránili roz-
šíření požáru, ostatní se postarali o zakropení  
spálené trávy.

A protože je opakování matka moudrosti, pře-
čtěte si prosím následujících pár rad, pokud se 
i vy chystáte to či ono pálit.

1. Nemusíte, ale je dobré nahlásit pálení  
na https://paleni.izscr.cz/paleni. Právnic-
ké osoby mají povinnost pálení klestí hlásit  
ze zákona.

2. Pálení nehlaste místním hasičům, je to zby-
tečné. Když někdo cizí požár nahlásí, stejně 
tam musí hasiči přijet. Pokud nahlásíte pálení 
přes výše uvedenou aplikaci, ověří si podrob-
nosti sám operační přes telefonní číslo nahlá-
šené do aplikace. (Proto je nutné mít telefon  
u sebe při pálení!)

3. Pálení klestí zvolte na den, kdy nebude fou-
kat příliš vítr. Když zjistíte až na poli, že vy-

Zvláště v jarních měsících nebo na podzim se 
může stát, že se vám při údržbě zahrady sejde 
více rostlinného odpadu, než je jindy běžně 
možné umístit do biopopelnice. 

V  takových případech prosíme občany, aby 
rostlinný odpad nevyváželi na místa k tomu 

fukuje, raději oheň nepodpalujte a najděte si 
jinou práci. Nestojí to za to.

4. Pálení klestí není totožné co plošné vypalo-
vání trávy a jiných porostů. To se nesmí.

5. Mějte u sebe lopatu, je to jedinečný nástroj 
k  utlučení drobného ohně, který se rozšiřuje 
v suchém nízkém porostu. Pokud se plameny 
od ohniště šíří nekontrolovaně, volejte hasiče 
a nehrajte si na ně. Může dojít k nadechnu-

neurčená, např. k fotbalovému hřišti, jak se 
velmi často děje. 

Sběrné místo pro tento bioodpad je přímo 
naproti sběrného dvora na ulici Tovární, 
za správní budovou akciové společnos- 
ti Hantály.

tí plamenů, či obklíčení plameny a člověk se 
jednoduše v dýmu z trávy ztratí. Může to mít 
fatální následky.

6. Nepalte klestí (ani jiný odpad) v zastavěné 
části obce. Obtěžujete tím své okolí. A když 
už, tak suché větve, které nedýmí.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

Služby města zároveň upozorňují na správ-
ný postup při přípravě rostlinného odpadu  
ke svozu - rostlinný odpad nedávejte do igeli-
tových pytlů nebo velkých barelů, nejvhodněj-
ší jsou starší (hroznové) bedny.

Pokud plánujete ořez většího množství 
větví nebo máte k odvozu větší množství 
réví, je možné požádat o přistavení vlečky 
k  domu nebo příslušnému pozemku na po-
datelně Městského úřadu Velké Pavlovice, 
tel.: 519  365  340, nebo u pana Havránka  
na tel. 602 812 825. Přistavení vlečky je v tom-
to případě ZDARMA!

Jiří Otřel,  
starosta města Velké Pavlovice

jaro je tu a s ním tradiČní evergreen – pOŽáRy tRávy

kam ukládat ROstlinný Odpad, když biopopelnice nestaČí?

Zdárné zvládnutí požáru vzniklého pálením trávy u Bořetic  
si vyžádalo zásah čtyř jednotek hasičů.

sběRna pRádla a šatstva  
otevírá na novém místě!!!
Sběrna prádla a šatstva Velké Pavlovice oznamuje, že v měsíci dubnu 2019 zahájila provoz 
na novém místě, a to ve vestibulu prodejny COOP na ulici Dlouhá 30/55.

Otevírací doba: Pondělí a čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin

Jana Vondrová
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Z VinnÉHO SkLÍPkU

Vztah k vínu a ke všemu, co s ním souvisí, 
provází rodačku z Velkých Pavlovic Alžbě-
tu Suskou od útlého mládí. Teď se ve svých 
šestadvaceti letech stala nejmladší členkou 
Evropského řádu rytířů vína v Legátu Mo-
rava. „Zúčastnila jsem se několika akcí, 

Na 25. ročníku prestižní soutěže Vinalies In-
ternationales, která se každoročně odehrává 
v Paříži, získali čeští a moravští vinaři 23 zla-
tých a 31 stříbrných medailí.

Na letošní Vinalies Internationales v Paříži 
bylo přihlášeno celkem 3.340 vín z 45 zemí, 
toho 1.450 vín z Francie a 1.890 vín repre-
zentovalo ostatní země světa, vč. 138 z České 
republiky.

Nejvíce se letos v Paříži dařilo Vinařství Krist 
s.r.o., které získalo šest zlatých medailí a tři 
stříbrné. Dalšími úspěšným vinařstvími, kte-
ré získaly každé po dvou zlatých medailích, 
byly vinařství Znovín Znojmo a.s., Vinařství 
Volařík, vinařství Gotberg a.s., vinařství Bo-
hemia Sekt s.r.o, Vinařství Štěpán Maňák  
a Vinařství Baloun z Velkých Pavlovic.

prošla vstupním pohovorem, až o mém při-
jetí rozhodl senát,“ popisuje cestu ke členství  
mladá žena.

Evropský řád rytířů vína navazuje na stře-
dověký rytířský řád svatého Jiří, který vznikl 

Vinalies je mezinárodní soutěž vín, kde žád-
ná medaile není zadarmo a každý vzorek je 
podroben velmi důsledné degustaci a senzo-
rickému rozboru. Tento jubilejní ročník nebyl 
výjimkou. Díky letošnímu poměrně výraz-
nému posílení týmu hodnotitelů, a to hlavně 
z řad enologů především z francouzsky mlu-
vících zemí (Francie, Kanada), bylo v jistých 
parametrech hodnocení o poznání přísnější,  
a to hlavně se zaměřením na práci sklepmistra 
či vinohradníka.

Nejlepší vína ze soutěže se na podzim opět 
objeví v proslulé publikaci 1000 Vins du Mon-
de, kde se s nimi seznámí také milovníci nej-
lepších světových vín v zahraničí. Publikace 
1000 Vins du Monde je často označována  
za vinařský ekvivalent známého michelinské-
ho průvodce světem gastronomie.

v roce 1273. Jeho cílem je ctít víno, kulturu 
vína, křesťanské tradice, přátelství, evropan-
ství, podporovat vědu kulturu a charitativní 
projekty. V Legátu Morava má nyní zhruba 
sto členů.

Alžbětu Suskou pasovali mečem do hodnosti 
Dámy před několika dny ve velkopavlovic-
kém kostele. Po tomto obřadu následoval 
slavnostní přípitek. „Mělo to pro mě speciál-
ní význam, protože z tohoto města prochá- 
zím,“ prozrazuje.

Společně s ní přijal řád na setkání ve Velkých 
Pavlovicích další nové členy a některé stávají-
cí povýšil na vyšší hodnost, například Rytíře 
vína. Do organizace mladou ženu přivedl její 
otec, který je členem asi deset let.

Novopečená Dáma Evropského řádu rytířů 
vína vystudovala Střední vinařskou školu  
ve Valticích a nyní končí inženýrské studium 
v Lednici v oboru zahradnické inženýrství. 
„Jsem studentkou na plný úvazek, ale zkuše-
nosti sbírám v rodinném vinařství,“ říká.

Do budoucna zvažuje Suská ve studiu pokra-
čovat, ráda by také vychovávala nové vinaře. 
„Mám ráda výzkumnou činnost a nevadilo by 
mně zůstat na škole. Není moc lidí, kteří by tu 
chtěli zůstat,“ odhaluje plány do budoucna.

david kvapil, Břeclavský deník

Vinařství Baloun 
Hibernal, výběr z hroznů 2018  
– Zlatá

Vinařství Baloun 
Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2016  
– Zlatá

Vinařství Baloun 
Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2010  
– Stříbrná

Vinařství Baloun 
Müller Thurgau, kabinetní víno 2018 
– Stříbrná

Vinařství Baloun 
Pálava, pozdní sběr 2018  
– Stříbrná

Zdroj: www.wineofczechrepublic.cz

pasOvání mečem v kOstele. 
z mladé ženy se stala dáma řádu rytířů vína

vinařství balOun si z paříže přiváží 5 medailí

Slečně Alžbětě Suské z Velkých Pavlovic se dostalo obrovské pocty, byla slavnostně  
pasována do řad Dam Evropského řádu rytířů vína.
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Silný vítr, který se o víkendu ve dnech  
9. a 10. března 2019 prohnal přes Českou re-
publiku, zaměstnal i velkopavlovické hasiče.

V noci ze soboty na neděli byli hasiči svoláni 
sirénou k odstranění nebezpečného stavu  
v Hustopečích, kde si vítr pohrál se střechou 
na administrativní budově a přesunul ji o ně-

O víkendu ve dnech 22. až 24. února 2019 se 
uskutečnila na kmenovém tábořišti u obce 
Okrouhlá na Boskovicku zimní expedice kme-
ne Vlků. A o tom, že byla opravdu zimní, svěd-
čí teploty, které v noci dosahovaly až -13 °C  
a ve dne bylo kolem nuly.

To však účastníkům expedice, kterou tvo-
řilo 10 dětí a 4 dospělí, nezabránilo tábořit  
v tee-pee. To bylo postaveno a zútulněno  
v pátek večer, a tak už kolem osmé hodiny  

kolik metrů vedle do zahrádky sousedního 
domu a na přilehlé parkoviště. Pod uvolněnou 
střechou bylo zničeno osobní vozidlo.

Práce hasičů spočívala v rozebrání střešní 
konstrukce a plechové krytiny tak, aby ne-
mohlo dojít k dalšímu ohrožení osob a ma-
jetku. Vlastně byly udělány dvě hromádky  

v něm hořel oheň, na kterém stál kotlík  
s čajem. Už jste někdy viděli opékat špe-
káčky přímo z postele? Tak to se právě  
v tomto okamžiku dělo uvnitř našeho pří-
bytku. Žaludky jsou naplněny a tak zalézá-
me do spacáků. Ještě chvíli se bavíme, co 
se bude dít o víkendu, a pak již se ze všech 
koutů ozývá odfukování spících nocležní-
ků. V přikládání na oheň se pak celou noc  
střídají dospělí.

– s krovy a s plechy. Rozebrání střechy pomocí 
motorových pil trvalo třem hasičským jednot-
kám 2,5 hodiny.

Ve Velkých Pavlovicích nebyly naštěstí žádné 
škody nahlášeny. 

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

Hned dvě zajímavé akce měli na programu  
ve středu 20. února 2019 velkopavlovičtí se-
nioři sdružující se v místním Klubu důchod-
ců. Nejprve si vyslechli zajímavou přednášku 

Mrazivé ráno nás poměrně brzo vyhání z po-
stelí. Je potřeba se trochu rozhýbat, napít hor-
kého čaje a udělat si snídani. A poté se již vydá-
váme na obhlídku tábořiště. Potok, v létě líně 
klokotající mezi kameny, dnes hučí už zdálky 
a tůňky, které na táboře používáme k osvěže-
ní a k  vykoupání, utvořily souvislou kaskádu 
malých vodopádů. Nikomu se však do vody 
nechce, a tak se vydáváme nasbírat dřevo  
na topení v tee-pee a na uvaření oběda. Dnes 

vítR Zaměstnal hasiče v celé Republice,
velkopavlovické nevyjímaje

osvěta i zábava, seniOři Opět v akci

Zimní tábOření kmene vlků

Vítězové V. ročníku turnaje ve společenské hře Člověče nezlob se  
– (zleva) paní Johanna Kocourková, pan Jan Trsťan, pan Josef Bazala a paní Věra Sadílková.

SPOLkY A kOnÍčkY

Městské policie Velké Pavlovice na téma „Bez-
pečnost seniorů“.

Městští strážníci pan Stanislav Prachař a sleč-
na Iva Rathouská poučili naše dříve narozené 

občany o tom, kterak předcházet krádežím  
a jak nepodlehnout rádoby lákavým nabíd-
kám podvodníků, tzv. „šmejdů“.

Druhou akcí byl již pátý ročník turnaje  
v oblíbené společenské hře „Člověče, nezlob 
se!“. Jako v létech minulých i letos šlo o boje  
na krev. Všichni hráli, kombinovali a promýš-
leli strategie do posledního dechu, bez žád-
ných kompromisů, pardonů a lítosti.

Nejúspěšnější gladiátorkou s pomyslným 
zlatem na hrudi se stala paní Věra Sadílková, 
stříbro se blýsklo u pana Josefa Bazaly a bronz 
zacinkal u pana Jana Trsťana. Nejméně oblí-
benou „bramborovou“ medaili si odnesla paní 
Johanna Kocourková. Blahopřejeme!

Ale co si budeme vyprávět, o medaile a nevyšší 
příčky přeci v tomto klání vůbec nešlo. Hlav-
ním cílem odpoledne bylo se skvěle pobavit, 
strávit příjemné chvíle s přáteli, setkat se, 
povyprávět si a smysluplně prožít den. To se 
rozhodně podařilo všem na zlatou!

karolína Bártová
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bude rizoto, a tak někteří z nás připravují oběd 
a ostatní se po nasbírání dostatečného množ-
ství dřeva učí tábornickým dovednostem, jako 
je práce s nožem a sekyrkou a také rozdělávat 
a udržovat oheň. Pak ještě proběhne přírodo-
vědná procházka v okolí tábořiště se sledo-
váním stop zvěře a důsledků jejich chování  
v přírodě a taky se učíme pozorovat a pozná-
vat stromy v zimním období.

Oběd je uvařen, sněden a začínají hry. Nej-
dříve štafetový závod ztížený vyhledáváním 
předmětů ukrytých v lese a poté rytířské sou-
boje se zavázanýma očima. A pak už se poma-
lu zase blíží večer. Dnes k přenocování vyu-
žijeme nabídky našeho kamaráda Bohouše 
Kováře, majitele pohostinství a místostarostu 
obce Okrouhlá.

Děti si vyzkoušely táboření v zimě na sněhu  
a nutno říci, že obstály na výbornou, a tak jim 
druhou noc zpříjemníme noclehem v jedné 
místnosti místního pohostinství. Navíc ráno 
bychom museli hodně brzo vstávat, kvůli zru-
šení tee-pee a uklizení tábořiště. To provádí-
me v klidu a poměrně rychle, takže je ještě čas 
na další hru a poté se vydáváme do Okrouhlé. 
Po převlečení do suchého oblečení a připrave-
ní pelíšků na přespání si uděláme večeři. Ta je 
tentokrát studená z vlastních zásob z domů. 
Poté se ještě pobavíme o průběhu včerejší  
a dnešní činnosti a uděláme si osobní volno. 
Něco si také broukneme, bohužel tentokrát 
bez kytary, a pomalu se stěhujeme do svých 
spacáků. Během povídání o dnešních zážit-
cích pomalu postupně usínáme.

A už je tu nedělní ráno. Krátká rozcvička, sní-
daně a pak se již balíme k odjezdu. Ještě uklí-
zíme místo noclehu, rozloučíme se s naším 
kamarádem Bohoušem a vyrážíme na auto-
bus. Zase skončilo jedno z mnoha povedených 
táboření. A kdo byli účastníci expedice? Po-
dívejte se na společnou fotku a možná z nich 
mnohé poznáte.

Takže zase za měsíc někam vyrazíme a me-
zitím na schůzkách na Trkmance a snad už  
i venku v okolí Velkých Pavlovic se naučíme  
a procvičíme další tábornické dovednosti.

Vladimír Vystrčil

Velkopavlovický kmen Vlků podnikl zimní expedici s nočním tábořením, vypravil se do obce Okrouhlá na Boskovicku.

OHLÉdnUTÍ ZA MinULOSTÍ

Spolek vojenské historie Valtice se mimo 
jiné zajímá také o osudy našich předků „le-
gionářů“. První díl edice „(ne) Zapomenutí 
legionářští bráškové“ byl věnován legioná-
řům Kloboucka, druhý díl Velkopavlovicku. 
Na dalších dílech edice se dle autora, pana  

Mgr. Františka Trávníčka, pracuje.

V sobotu 6. dubna 2019 byla uvedena kniha 
„(ne) Zapomenutí legionářští bráškové Velko-
pavlovicko“ na veřejnost za přítomnosti sta-
rostů a kmotrů jednotlivých kapitol Bořetice, 

Horní Bojanovice, Kobylí, Němčičky, Velké 
Pavlovice, Vrbice, v Sokolovně v Kobylí s bo-
hatým doprovodným programem.

Ve Velkých Pavlovicích jsme za přítomnos-
ti autora pana Mgr. Františka Trávníčka 

(ne) ZapOmenutí leGiOnářští bRáškOvé – velkopavlovicko
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POdĚkOVÁnÍ ZA PŘÁnÍ k ŽiVOTnÍMU JUBiLeU
děkuji touto cestou všem přátelům, kamarádům a známým, kteří mě byli osobně popřát  
k mému kulatému životnímu jubileu.

Chci také poděkovat všem bývalým spolupracovníkům z bývalých "Drůbežářských závodů" a to 
jak spolupracovníkům z Velkých Pavlovic, tak i okolních obcí.

děkuji také všem, kteří mě poslali řadu krásných blahopřání.

Anděla Pohanková

na její představení navázali besedou hned  
v úterý 9. dubna 2019. V podvečer se zaplnil 
sál Ekocentra Trkmanka jak potomky legio-
nářů, tak těch, kteří mají zájem o informace  
o našich předcích.

Kniha obsahuje přes 40 osudů legionářů, vo-
jáků či pracovníků československé zahraniční 
armády v letech 1914–1920, spoustu foto-
grafického materiálu doplněného mapami  
a odkazy na místa, kudy prošli za Velké války 
rodáci šesti obcí Velkopavlovicka – Bořetice, 
Horní Bojanovice, Němčičky, Kobylí, Velké 
Pavlovice a Vrbice.

V knize najdete medailonky rodáků z Velkých 
Pavlovic: Běžek František, Bukovský Jan, 
Cyprián Josef, Dančura Josef, Dvořáček Jiří, 
Halm Tomáš, Harašta Josef, Hicl Jan, Hláv-
ka Antonín, Horáček Josef, Horáček Ludvík, 
Horňanský Miloš, Chytil František, Jaborník 
Karel, Jeřábek Antonín, Kalus Pavel, Kalužík 
František, Kalužík Otto, Kratochvíl Gabriel, 
Kratochvíl Josef, Krčmář Jan, Krčmář Lud-
vík, Krejčiřík Jan, Mikulica Rudolf, Ondráček 
Josef, Pekáč (Pegáč) Jaroslav, Pinus Stani-
slav, Prajka Tomáš, Prát Matěj, Procinger Sta-
nislav, Procinger (Procingr) Vít, Procházka 
Antonín, Rosypal Martin, Staněk Josef, Stra-
ka Augustin, Surman Josef, Suský Metoděj, 

Škrkánek Vilém, Švarný Matěj, Vala Štěpán, 
Veverka Martin.

V sobotu odpoledne proběhl také menší pietní 
akt, a to uložení urny legionáře Antonína Pro-
cházky a jeho manželky Marie do kolumbária 
v jeho rodné obci.

Kniha (ne)Zapomenutí legionářští bráškové - 
Velkopavlovicko je k dispozici na objednávku 
na e-mailové adrese: travnicek.f.frantisek@
seznam.cz. 

Bc. Zita dvořáková, MSc,  
ředitelka ekocentra Trkmanka  

Velké Pavlovice

O knihu o legionářích nejen z Velkých Pavlovic pana Mgr. Františka Trávníčka  
byl obrovský zájem, stejně tak i o podpis autora.

Kniha (ne) Zapomenutí legionářští bráš-
kové – Velkopavlovicko.

ŠkOLnÍ OkÉnkO

Pojďme děti, pojďme spolu, vyženeme zimu 
z  domu, zavoláme na jaro, aby se už chysta-
lo... Zimu a plesovou sezonu naši nejmenší 
zakončili vystoupením při „Trpasličí svatbě“  
na Country bále. Ke každoroční tradici 
v  MŠ patří též spálení Moreny v  místní říčce 

jaro přišlo do naší mateřinky
Trkmance. Ani letos tomu nebylo jinak.

Jarní měsíce jsou v mateřince charakteristické 
především výpravami za poznáním do příro-
dy. Na vycházkách děti pozorovaly první jarní 
kytičky, rašící a kvetoucí stromy, posloucha-

ly zpěv ptáků. Ve všech třídách si zahrály na 
zahradníky a osázely velké truhlíky semínky 
rostlin, které pozorovaly při jejich růstu. Vy-
sadily semínka řeřichy, cibule, salátu i ředk-
vičky a hrášku.
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Využily jsme krásný poznávací program 
v  Ekocentru Trkmanka na téma „Louka vy-
práví“. Úžasné paní lektorky dětem přiblížily 
život včel i motýlků. Velký ohlas mělo sbírání 
nektaru pomocí pipetek tak, jak to dělají včely. 
Na jaře se rodí mláďátka, tak jsme je zahrnuli 
do tématu poznáváme zvířátka a jejich mlá-
ďátka. Povídali jsme si, co jsou to hospodář-
ská zvířátka, co nám dávají, co jí, poslouchali 
jsme jejich zvuky, učili jsme se o nich básnič-
ky i písničky. Využili jsme tématu k  výtvar-
nému tvoření. Za zvířátky se děti vypravily 
pod šlechtitelskou stanici i na zahradu rodiny 
Buchtovy, kde některé starší zkušené děti pro-
hlásily, že je to jak v zookoutku Hodoníně, kde 
byly na výletě se svými rodiči. Třída Kuřátek 
využila pozvání svého žáčka z Rakvic a vyjela 
na jejich rodinnou farmu, kde se to zvířátky a 
jejich mláďátky jen hemžilo.

Březen je měsícem knihy, nová paní knihov-
nice Lucie Gawlová pro nás připravila netra-
diční hru „Za pokladem“. Cesta vedla podle 
plánu až do domečku, kde bydlí spousta kní-
žek a tím je místní knihovna. Po vyslechnutí 
příběhu holčičky Lily děti v knihovně poklad 
opravdu našly. Radost nám v dubnu udělalo i 
divadelní představení s  moderním příběhem 
„Pohádka z bedny“ a též kouzelnické vystou-
pení pana Kelliniho.

Čím budu, až vyrostu? Touto otázkou jsme 
začali téma, kde se děti seznámily s  profese-
mi dospělých. Děti si nejen ve hrách hráli na 
lékaře, kadeřnici, obchod a dopravu. Využili 
jsme spolupráci s rodiči a mnohé z nich jsme Být zdravotní sestřičkou nebo dokonce panem doktorem je určitě krásné a zajímavé povolání.

Čím budu až vyrostu? Třeba vinařem! To se u nás ve Velkých Pavlovicích přímo nabízí!
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Jaro je tím nejlepším obdobím pro poznávání zvířátek.

pOZvánka na Zápis dO mateřské škOly
Ředitelka mateřské školy Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace stanovuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ PAVLOVICE 
na úterý 7. května 2019 od 16:00 do 18:00 hodin

Rodný list dítěte vezměte s sebou!

Poznámka: pro zákonného zástupce dítěte narozeného od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 vyplývá  
povinnost dostavit se k zápisu, pokud již MŠ nenavštěvuje.

na všechny děti a rodiče se moc těšíme!

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhl v Základ-
ní škole ve Velkých Pavlovicích zápis dětí  
do 1. třídy pro školní rok 2019/2020. Budoucí 
prvňáčci v doprovodu svých rodičů přicházeli 
do slavnostně vyzdobených tříd 1. stupně, kde 
už na ně čekal pan ředitel Mgr. Michal Rilák  
s paní zástupkyní, vyučující a žáci pátých roč-
níků. Tradičně přijaly pozvání i paní učitelky  
a paní ředitelka z mateřské školy.

Děti čekalo příjemné odpoledne plné zají-
mavých pohádkových úkolů. Hravou formou 
poznávaly barvy, malovaly obrázek, zpívaly 
a procvičovaly jazýček při rozhovoru s paní 
učitelkou. Vyzkoušely si i počítání a pozná-
vání geometrických tvarů. Za svou snahu  
a úspěšně splněné úkoly si předškoláci odnes-
li dárečky a pamětní list. Na závěr navštívili 
školní družinu plnou hraček, a proto se mno-
hým dětem nechtělo ani domů.

Věříme, že si děti z tohoto prvního setkání se 
školou odnesly pěkné zážitky a těší se na školu 
stejně, jako my se těšíme na ně.

Všem nastávajícím školákům přejeme,  
aby vstup do první třídy byl šťastným krokem 
v jejich životě.

Za kolektiv vyučujících  
Mgr. eva drienková

Zápis dětí do 1. třídy základní školy

Zápis do školy – první velký krok vstříc školnímu vzdělávání a současně také slavnostní den 
pro celou rodinu každého předškoláčka.

navštívili na jejich pracovišti. V  pekárně,  
u lékaře, v  dílně, na městském úřadě, u poli-
cie, v  závodech Vinia  aj... Tímto děkujeme 
všem za laskavé přijetí, trpělivost, zážitky  
a poučení.

Předškolákům se blížil zápis do mateřské ško-
ly, proto další týden měl téma zápis. Mluvili 
jsme o tom, jak to vypadá ve škole, co všech-
no tam najdeme, co se naučíme. Modrým 
oblečením jsme si připomněli světový den 
autismu. Využili jsme pozvání pana ředitele a 
do základní školy jsme se s předškoláky přišli 
podívat.

I když počasí tomu ještě neodpovídá, děti se 
s končící zimou rozloučily přáním, aby již ko-
nečně jaro zavítalo mezi nás. I Vám přejeme 
hezké jarní dny a Velikonoce.

Za kolektiv Mateřské školy Velké Pavlovice 
Božena Procházková
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Dne 8. března 2019 jsme se s 8. A a 8. B vydali 
do hodonínského kina na filmové představe-
ní „S láskou Vincent“. Jedná se o jedinečný 
animovaný film mapující poslední dny malíře 
Vincenta van Gogha.

Po zhlédnutí filmu si žáci vyzkoušeli obrazy 
popsat slovy. Pomocí pro ně netradiční slovní 
zásoby zachycovali atmosféru a napětí nejen 
obrazů, ale celého filmu. Někteří se nestali jen 
pouhými pozorovateli děje, ale sami byli jeho 
pevnou součástí. Výsledkem jsou „procház-
ky“ van Goghovou krajinou, které si můžete 
přečíst či prohlédnout níže.

Mgr. Lucie nováková, Mgr. iva kilianová

„s láskOu vincent“  
aneb výtvarná výchova nejen  
v osmých třídách netradiČně

Krásná noční krajina mne uchvátila. Světla 
hvězd se na vodě odráží jako v zrcadle. Noc 
je tichá, jde slyšet jen šum vody. Loďky se na 
hladině pohupují jako v rytmu líbezných písní. 
Město spí, bdí jen světla lamp. Ty jako majáky 
určují směr cesty. Ležím na břehu vstupujícího  
do temně modré vody. Pozoruji, jak vodní víly 
začaly tančit po hladině. Náhle vše utichlo. 
Pouze hvězdy, které svítí jako miliony sluncí, se 
staraly, aby nic nezůstalo obyčejné. Toto místo 
je kouzelné. Když už slunce začalo vstávat a po-
slalo měsíček spát, věděla jsem, že tato noc byla 
magická a nezapomenutelná.

Barbora Hiclová, žákyně třídy 8. B

S láskou Vincentovi 
Cesta je klikatá, 

pšenice zlatá, 
nebe je černé 

a vrány jsou věrné. 
Vítr fouká, 

nebe se kouká, 
z výšin na krajinu temnou 

a pšenici jemnou, 
jak polární zář, 

jež osvítila mou tvář. 
Měsíc se skrývá 

a mrak se na mě dívá.

Roman Pazderka, žákyně třídy 8. B

Jak jsme informovali v  minulém čísle Velko-
pavlovického zpravodaje, proběhlo v naší ško-
le lednové okresní kolo Matematické olympiá-
dy 5. a 9. ročníků. Skvělého výsledku dosáhl 
Martin Hádlík, žák 9. ročníku, který třetím 
místem získal možnost soutěžit v  krajském 
kole této soutěže. V krajském kole se umís-
til v  polovině soutěžního pole, což je obrov- 
ský úspěch.

V  úterý 9. dubna se uskutečnilo v naší ško-
le okresní kolo Matematické olympiády  
6.–8. ročníků. Ze školního kola postoupili  
za 6. ročník Miroslav Osička a Daniel Dobruc-
ký, za 7. ročník David Peš a Stanislav Prát,  
za 8. ročník Kryštof Pleskač. Nejlépe se sou-
boj s  matematickými příklady vydařil Da-
nielu Dobruckému, jenž obsadil nádherné  
1. místo! Zároveň všem, i těm nepostupují-
cím ze školního kola, děkujeme za spoluprá-
ci a ochotu počítat něco nad rámec povin- 
né matematiky.

První jarní den proběhlo v naší škole i školní 
kolo mezinárodní matematické soutěže Mate-
matický klokan. Tato soutěž je určena žákům 
od 2. do 9. třídy a zadání příkladů je rozesílá-
no do celého světa z Austrálie. Jedná se o spíše 
logické a zajímavé úlohy. Soutěž probíhá ve 
čtyřech kategoriích:

I. kategorie (Cvrček) – 2., 3. třída,  
II. kategorie (Klokánek) – 4., 5. třída,  
III. kategorie (Benjamin) – 6., 7. třída  
IV. kategorie (Kadet) – 8., 9. třída. 

V kategorii Benjamin obsadila Jitka Hádlí-
ková 2. místo v okrese – blahopřejeme!

Cvrček – celkem 90 soutěžících, první tři mís-
ta obsadili M. Halm (3. B), P. Julinek (3. B),  
I. Válková (3. B) spolu s P. Szabó (2. A);

Klokánek – celkem 55 soutěžících, nejvíce 
příkladů vyřešili M. Hádlík (4. A), D. Drápal  
(5. B), J. Jílek (4. A); 

Benjamin – celkem 18 soutěžících, nejšikov-
nějšími řešiteli se stali J. Hádlíková (7. B),  
M. Osička (6. A), D. Dobrucký (6. A); 

Kadet – celkem 16 soutěžících, nejlépe se 
s  příklady popasovali P. Zapletal (8. A),  
K. Mládek (9. B), V. Nezhoda (9. A) 

Ve středu 3. dubna proběhlo na naší ško-
le i školní kolo soutěže Pythagoriáda. Žáci  
od 5. ročníku do 8. ročníku počítají 15 úloh, 

Ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 
přešlo naše gymnázium na nový moderní 
informační systém EduPage, který nahradil 
neaktualizovaný SAS. Tento systém umožní 
rodičům získat komplexní pohled na pro-
spěch žáka, jeho absenci, aktuální přítomnost  
ve škole, připravované události třídy nebo 

matematické sOutěŽe naší základní školy v roce 2019

přijímací ZkOušky a matuRity aneb jaro na gymnáziu

úspěšný řešitel získá 10 a více bodů, do okres-
ního kola však lze postoupit často i s 8 body.

V  kategorii 8. ročníků: 1. místo Zapletal 
Petr (8. B), 2. Bílek Martin a Navrátilová 
Klára (8. A), 3. Cedivoda Jakub a Dufková  
Gabriela (8. B).

V  kategorii 7. ročníků: 1. Peš David (7. B),  
2. Vala Filip (7. B), Panic Martin (7. A), 3. Ho-
rák Tomáš (7. B).

V  kategorii 6. ročníků: 1. Osička Miroslav  
(6. A), 2. Dobrucký Daniel (6. A), 3. Maleňá-
ková Nela (6. A).

V  kategorii 5. ročníků: 1. Horák Samuel  

školy. Komunikace rodičů a třídního učitele, 
ostatních učitelů přes tento systém je mnohém 
flexibilnější a je dostupná i v mobilní verzi.

Od února mohli uchazeči o studium opět 
navštěvovat přípravné kurzy matematiky  
a českého jazyka pro jednotné přijímací zkouš-

ky na studijní obor 79-41-K/81, gymnázium 
všeobecné, osmileté studium. Kurz v rozsahu 
8 lekcí (4x matematika a 4x český jazyk) trval 
do dubna. Lekce trvající 60 minut vedli zkuše-
ní učitelé gymnázia a konali se jednou týdně. 
Kurz byl zdarma pro žáky základních škol, 
kteří podali přihlášku ke studiu na naši školu.

(5. A), 2. Meluzinová Adéla (5. A), 3. Havlín 
Matyáš (5. A), Ilechko A. (5. B), Náležinská  
Milada (5. B). 

Celkem se školního kola účastnilo  
50 soutěžících.

Děkujeme všem soutěžícím v matematických 
soutěžích i učitelům, kteří se žákům trpělivě 
věnují a snaží se je přivádět k hezkému vztahu 
k matematice. Pak i přijímací zkoušky v 9. roč-
níku mohou být pro mnohé děti pohodovou 
záležitostí.

Mgr. Jiří Slavík
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V úterý 5. března 2019 se na Městském úřa-
dě ve Velkých Pavlovicích konalo jako každý 
rok oblastní kolo recitační soutěže Wolkerův 
Prostějov. Studenti z Mikulova, Valtic, Husto-
pečí, Klobouk a samozřejmě Velkých Pavlovic 
zde soutěžili v přednesu uměleckého textu. 
Vítězové obou kategorií pokračují v krajském 
kole v Brně, které se bude konat v dubnu. 
Klára Pejchlová z kvinty obsadila 3. místo  
v I. kategorii.

V pondělí 18. března 2019 se třídy septima  
a 3.A vypravily na komentovanou prohlídku 
Nejvyššího správního soudu v Brně. Prů-
vodcem byl pan soudce a předseda kárného 
senátu Mgr. Radovan Havelec. Po důkladné 
prohlídce budovy, v níž se nachází nespočet 
zasedacích místností, soukromých praco-
ven pro jednotlivá oddělení, si žáci vyslech-
li i o podzemních celách. Poté se usadili  
do lavic určené veřejnosti ve velké soudní síni 

a poslouchali někdy i úsměvné zážitky pana  
Mgr. Havelce. Dostalo se i na zvídavé dotazy 
z řad studentů a pohotové odpovědi od zku-
šeného soudce. Celá návštěva trvala okolo  
3 hodin a studenti odcházeli plni nových in-
formací ze světa soudnictví.

Jarní období bývá bohaté na konání nauko-
vých i sportovních soutěží – do krajského 
kola olympiády z českého jazyka postoupila 
Klára Pejchlová (kvinta), do krajského kola 
recitační soutěže Dětská scéna jede Tereza 
Skorvanová (kvarta). Krajské kolo země-
pisu navštívil Ondřej Sláma (oktáva), celo-
státní kolo olympiády z ruského jazyka čeká  
na Vojtěcha Antoše (oktáva) a Taisiyu Voy-
tenko (septima), krajské kolo v šachu absolvo-
vali studenti Lacina, Rolíšek, Maincl, Sláma  
a Matějka. Proběhla soutěž Matematický 
klokan, v okresním kole olympiády z anglic-
kého jazyka se umístila Denisa Grünfeldová  

na 1. místě, Martin Straka na 2. místě. Okresní 
kolo Fyzikální olympiádu již tradičně pořáda-
la naše škole. Martin Straka (kvarta) obsadil  
v kategorii E pěkné třetí místo. Do celostát-
ního kola dějepisné olympiády v Chebu opět  
pokračuje trio žáků naší školy!

Třídy septima a 3. A tradičně pořádaly  
XV. studentský ples, letos však v netradičním 
termínu, v polovině března. K tanci a poslechu 
hrála kapela Tremolo s Mgr. Zavadilovou.

V dubnu se konaly písemné maturitní zkoušky 
z českého a cizího jazyka (anglický, německý 
nebo ruský), tedy první část státní maturity. 
Státní maturita pak dále pokračuje na začát-
ku května v podobě didaktických testů, ústní 
zkouškou na konci května završí naši matu-
ranti studium na gymnáziu. Přejeme jim hod-
ně štěstí u „zkoušek dospělosti“!

Peaddr. Vlastimil kropáč,  
ředitel gymnázia Velké Pavlovice

XV. studentský ples – také letos jej uspořádali studenti tříd septima a 3.A.

Finanční gramotnost neboli porozumě-
ní financím je stále u spousty lidí nízká. Je 
velmi důležité, abychom alespoň trochu fi-
nancím porozuměli a nenechali nic náho-
dě. Právě proto jsme měli v rámci občanské 
výchovy přednášku o finanční gramotnosti  
Bc. Jana Chocholáče.

Dohromady jsme měli tři bloky setkání,  
z nichž jedna zahrnovala hru. Ve zbylých dvou 
jsme měli prezentaci doplněnou o vysvětlení 
různých témat. Věnovali jsme se například 
kritickému myšlení, inflaci, jak správně šetřit, 
kde se vzaly peníze, a jednotlivým stádiím ži-
vota od studenta až po důchod.

Kritické myšlení je schopnost zručně pracovat 
se svým rozumem a logikou. Můžeme tak od-
halit dezinformace, polopravdy a dopátrat se 
pravdivých a kvalitních informací. V dnešním 
světě není náš problém v tom, že toho víme 
málo, ale to, že mnoho z toho, co víme, není 
pravda. Spoustu spekulací, takzvaných „fake 

pOROZumět financím a kriticky myslet

Projekt „Finanční gramotnost“ ve třídě kvarta.
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V pondělí dne 18. března 2019 ve večerních 
hodinách se v Hotelu Lotrinský uskutečnil 
absolventský koncert vynikajícího houslisty  
a primáše cimbálové muziky Lašár Karla Ko-
síka ze třídy pana učitele Martina Čecha.

Karel Kosík z Mikulčic, student Gymnázia 
ve Velkých Pavlovicích, kterého zanedlouho 
čeká maturitní zkouška, zakončil II. stupeň 
studia ve velkopavlovické ZUŠ krásným kon-
certem, na kterém mimo jiné zazněl například 
Dvojkoncert J. S. Bacha nebo slavný Montiho 
Čardáš. Na klavír doprovázela paní učitelka 
Eliška Vomáčková i pan učitel Martin Čech, 
některé skladby doprovodili spoluhráči a ka-
marádi z cimbálové muziky Lašár.

Ředitelka ZUŠ Milena Karberová poblaho-
přála Kájovi za skvělý výkon, poděkovala 
panu učiteli Čechovi za jeho pedagogickou 
práci, rodičům absolventa za podporu ve stu-
diu hudby a paní ředitelce Hotelu Lotrinský 
Iloně Babulíkové za spolupráci při pořádání 
akcí ZUŠ.

Milena karberová, ředitelka  
Základní umělecké školy Velké Pavlovice

Karel Kosík - excelentní houslista a absol-
vent II. stupně studia na velkopavlovické 
ZUŠ.

absolventský  
koncert houslisty 
kaRla kOsíka

news“. Otázkou je, kde si informace ověřit  
a jak nepodléhat těmto klamům. Je velmi dů-
ležité najít si důvěryhodné zdroje a informaci 
si patřičně ověřit.

A co je to například inflace nebo hypoté-
ka? Inflace je chápána jako zvyšování cen  
v dané ekonomice. Hypotéka neboli hypo-
teční úvěr je nejčastěji využit k nákupu ne-
movitosti za účelem bydlení nebo pronájmu. 
Pokud si  na něco půjčujeme, nesmíme za-
pomenout na RPSN neboli roční procentní  
sazbu nákladů.

A jak správně šetřit? Jak pan Bc. Chocholáč 
zmiňoval a doporučoval, je důležité si rozdělit 
výdaje na povinné, jako např. nájemné, elekt-
řina, splátky hypotéky nebo pojištění. Potom 
nutné, což je jídlo, oblečení, doprava nebo 
spoření, a zbytné, ke kterým patří věci, které 

V osnovách předmětu Fyzika v 9. ročníku 
najdeme ve druhém pololetí kapitolu nazva-
nou Radioaktivita a funkce jaderné elek-
trárny. Ale jak toto učivo přiblížit žákům  
v praxi? Na to se jeli podívat žáci devátých  
ročníků naživo.

Naší první zastávkou byla vodní přečerpáva-
cí elektrárna Dalešice. Její výstavba na řece 
Jihlavě začala v roce 1970. Na její stavbě pra-
covalo padesát dva Tatrovek, které navážely 
potřebnou hlínu. Ve strojovně elektrárny se 
nacházejí čtyři reverzní Francisovy turbíny, 
každá o výkonu 120 megawattů.

exkuRZe deváťáků  
do přeČerpávací elektrárny v dalešicích 
a jaderné elektrárny dukovany

Deváťáci na exkurzi v jaderné elektrárně Dukovany.

Druhou zastávkou byla jaderná elektrárna 
Dukovany. Prohlídka probíhala v nově zre-
konstruovaném infocentru a byla rozdělena 
na dva bloky. V prvním nám promítli film 
nazvaný „Blackout“, ve kterém jsme se dozvě-
děli, jaká situace by nastala po celkovém více-
denním výpadku proudu. Druhou částí byla 
komentovaná prohlídka infocentra, v níž nám 
průvodkyně vysvětlily principy fungování ja-
derné elektrárny.

Exkurze se žákům velmi líbila a myslíme si,  
že je obohatila o nové poznatky.

ing. Lenka Bukovská

bychom si přáli a chtěli, např. auto, dovolená 
nebo elektronika.

Pokud je takto zvládnete rozdělit, vaše spoře-
ní bude úspěšné. Šetříme celý život, ze začát-
ku jako studenti, kdy si začínáme vydělávat na 
brigádách nebo poté na důchod. Nejúspěš-
nější období je, když jsme jen my a partner  
a máme dva plné platy. Poté se situace ztěžu-
je a je někdy opravdu umění vše rozvrhnout. 
Postarat se o čtyřčlennou rodinu a rozdělit si 
výdaje jsme si zkusili ve hře Moje familie. Po-
stavy měly potřeby jako normální lidé, museli 
jsme se postarat o jejich zdraví, ale i zábavu. 
Zároveň vydělávat peníze, nakupovat jídlo  
a oblečení.

Myslím, že můžu říct za všechny, že nás hra 
bavila. Nakonec jsme řešili znalostní kvíz,  
ve kterém jsme byli poměrně úspěšní.

Buďte vždy rozvážní, peníze nerostou na stro-
mě ani ze země a nevydělávají se snadno. Pro-
to si dopředu vše rozmyslete nebo se poraďte 
se odborníkem. Důležité je si vše pozorně 
přečíst a nebát se zeptat. Potřebné informace 
najdete například na stránce www.krimys.cz 
nebo na youtube ve videu Nezkreslená věda- 
Finanční gramotnost. Jak se říká, v této době 
se kolem peněz točí vše. Proto je klíčové toto 
téma neopomínat. Pan Bc. Chocholáč vše 
dobře vysvětlil a obrázky napomohly k zapa-
matování, proto bych mu tímto za naši třídu 
chtěla poděkovat.

Sára Jeřábková, studentka třídy kvarta  
gymnázia Velké Pavlovice
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Poslední březnovou neděli, dne 31. března 
2019,v se v sále sokolovny v Kobylí uskuteč-
nila pěvecká přehlídka dětských zpěváčků  
"O Malovanú pantličku Augusty Šebesto-
vé", na které vystoupily i žákyně pěvecké třídy 
Základní umělecké školy Velké Pavlovice sleč-
ny učitelky Barbory Grůzové – Barunka  
a Adélka Herůfkovy a Zorka Kovaříková.

Přehlídka se dělila do několika kategorií,  
od mateřských škol až po devátou třídu a zú-
častnily se děti z mateřských a základních škol 
z Kobylí, Bořetic, Čejče, Boleradic, Velkých 
Bílovic, Čejkovic, Krumvíře a Vrbice. Všem 
dětem se vystoupení náramně povedlo!

Děvčátkům za reprezentaci školy moc dě-
kujeme!

Barbora grůzová, diS., pedagog  
Základní umělecké školy Velké Pavlovice Pěvecké duo Barunko a Adélka Herůfkovy zpívají na přehlídce dětských zpěváčků  

„O malovanú pantličku Augusty Šebestové“.

zpěvaČky velkopavlovické zuš na soutěži
"O malOvanú pantličku auGusty šebestOvé"

SPORT

Překrásná, slunečná a skutečně první jarní 
sobota roku 2019 s datem 23. března se nesla 
ve Velkých Pavlovicích ve sportovním duchu. 
Konal se zde už čtvrtý ročník běžeckého závo-
du s příznačným názvem – BĚH O VELKO-
PAVLOVICKOU MERUŇKU. 

Tento závod je zařazen do Moravsko Sloven-
ského Běžeckého poháru a je určen jak profí-
kům, tak hobbíkům, běžeckým nadšencům, 
příležitostným běžcům a také dětem všech vě-
kových kategorií od jednoho roku věku. Proč 
o velkopavlovickou meruňku? Nejrychlejší 
muž a žena závodu a také traťoví rekordmani 
každoročně běží do cíle s vidinou zisku pravé 
velkopavlovické meruňkovice. Lahodná moti-
vace, co říkáte?

Letos se nechal tímto voňavým vábením zlá-
kat rekordní počet závodníků, kterých se za-
psalo celkem 384 (ve všech kategoriích), což 
je oproti loňskému roku o 121 více. Pořadatele 
velmi potěšila a příjemně překvapila mnohem 
vyšší účast běžců v dětských kategoriích. Le-
tos se na trať pustilo 207 mladých závodníků, 
což je o 94 více než v roce 2018. Nádhera!

Více ve stručné statistice...

Běh o velkopavlovickou meruňku 2019  
– IV. ročník v číslech: 
(v závorkách jsou pro porovnání uvedena 
čísla z loňského ročníku 2018)

což takhle doběhnout si pro velkOpavlOvickOu meRuŇku?

Nejlepší Velkopavlovčáci na stupních vítězů – (zleva) Matěj Kynický – 2. místo, Lukáš  
Kynický (1. místo), Radek Kynický (3. místo). Tak to vypadá, když si jen tak v tréninku 
vyběhne rodinný klan se sportovním duchem.
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Celkový počet zaregistrovaných běžců  
ve všech věkových kategoriích – 384 (263)

Počet zaregistrovaných běžců ve všech  
dětských kategoriích včetně juniorů  
a dorostu – 207 (113)

Počet zaregistrovaných běžců – hlavní závod 
na 5 km (ženy a muži nad 70 let) – 65 (52)

Počet zaregistrovaných běžců – hlavní závod 
na 8 km (muži do 70 let) – 112 (98)

Hlavní závod celkem (5 km + 8 km) – 177 (150)

Velkopavlovičtí běžci:

Celkový počet běžců z Velkých Pavlovic 
(všechny věkové kategorie) – 61 (30)

Počet běžců v dětských kategoriích – 49 / 26 
hochů, 23 dívek (18 / 14 hochů, 4 dívky)

Počet žen – hlavní závod na 5 km – 3 (3)

Počet mužů – hlavní závod na 8 km – 9 (9)

Velkopavlovičtí běžci jmenovitě v dětských 
kategoriích:

Valentýna Samková 2009, Přípravka holky

Sofie Válková 2008, Přípravka holky

Nikola Lanžhotská 2009, Přípravka holky

Simona Vašková 2009, Přípravka holky

Eliška Holásková 2009, Přípravka holky

Adam Samek 2009, Přípravka kluci

Viktor Fůkal 2008, Přípravka kluci

Matyáš Hádlík 2009, Přípravka kluci

Jan Bartoš 2009, Přípravka kluci

Tomáš Škrobáček 2009, Přípravka kluci

Marie Nečasová 2007, Mladší žákyně

Barbora Langerová 2006, Mladší žákyně

Aneta Krejčiříková 2006, Mladší žákyně

Jan Michal Knápek 2004, Starší žáci

Veronika Urbánková 2010, Mladší přípravka 
– holky

Lucie Schäfferová 2010, Mladší přípravka – 
holky

Ingrid Válková 2010, Mladší přípravka – 
holky

Veronika Valová 2010, Mladší přípravka – 
holky

Andrea Dvořáková 2010, Mladší přípravka 
– holky

Anna Marie Dvořáková 2011, Mladší příprav-
ka – holky

Matyáš Halm 2010, Mladší přípravka – kluci

Mikuláš Sokol 2010, Mladší přípravka – kluci

Ondřej Langer 2010, Mladší přípravka – kluci

Jan Havránek 2011, Mladší přípravka – kluci

Erik Válek 2011, Mladší přípravka – kluci

Barbora Uvírová 2012, Mladší holky

Lada Krajcarová 2012, Mladší holky

Karin Fůkalová 2013, Mladší holky

Anna Hiclová 2013, Mladší holky

Michal Sasínek 2012, Mladší kluci

Michal Seďa 2012, Mladší kluci

Mikuláš Prokeš 2012, Mladší kluci

Robin Podešva 2012, Mladší kluci

David Franta 2012, Mladší kluci

Šimon Hejl 2012, Mladší kluci

Dominik Prokeš 2013, Mladší kluci

Josef Hicl 2012, Mladší kluci

Michael Čermák 2013, Mladší kluci

Anna Uvírová 2015, Nejmladší holky

Julie Valová 2014, Nejmladší holky

Anna Šťavíková 2015, Nejmladší holky

Eva Sasínková 2016, Nejmladší holky

Ada Kirdajová 2017, Nejmladší holky

David Gawel 2014, Nejmladší kluci

Šimon Prokeš 2014, Nejmladší kluci

Jakub Kirdaj 2014, Nejmladší kluci

Jan Pohanka 2016, Nejmladší kluci

Cyril Krajcar 2016, Nejmladší kluci

Pavel Procházka nejml. 2017, Nejmladší kluci

Velkopavlovičtí běžci jmenovitě v hlavním 
závodě:

Karolína Bártová, ročník 1977 – 5 km

Lenka Buchtová, ročník 1991 – 5 km

Tatiana Sasínková, ročník 1980 – 5 km

Radek Bárta, ročník 1975 – 8 km

Jiří Gawel, ročník 1984 – 8 km

Bronislav Hejl, ročník 1977 – 8 km

Lukáš Kunický, ročník 1988 – 8 km

Matěj Kynický, ročník 1999 – 8 km

Lukáš Kynický, ročník 1997 – 8 km

Radek Kynický, ročník 1972 – 8 km

Jan Mikeska, ročník 1980 – 8 km

Libor Pohanka, ročník 1978 – 8 km

Ocenění velkopavlovičtí běžci v hlavním závo-
dě – speciální kategorie

NEJLEPŠÍ VELKOPAVLOVČANKA  
& NEJLEPŠÍ VELKOPAVLOVČÁK:

1. místo - Karolína Bártová, ročník 1977  
– 5 km (čas 0:23:59,24)

2. místo – Tatiana Sasínková, ročník 1980  
– 5 km (čas 0:26:35,81)

3. místo - Lenka Buchtová, ročník 1991  
– 5 km (čas 0:26:50,49)

1. místo - Lukáš Kynický, ročník 1997  
– 8 km (čas 0:29:59,68)

2. místo – Matěj Kynický, ročník 1999  
– 8 km (0:32:07,65)

3. místo – Radek Kynický, ročník 1972  
– 8 km (0:32:09,11)

Blahopřejeme!

Kompletní výsledkovou listinu IV. ročníku 
BĚHU O VELKOPAVLOVICKOU  
MERUŇKU

ve všech kategoriích najdete na webo-
vých stránkách města Velké Pavlovice  
– www.velke-pavlovice.cz v odkaze Sport.

Velkopavlovické děti se v letošním roce bo-
hužel, až na jednu čestnou výjimku – Aničku 
Uvírovou, neumístily na prvních třech oceňo-
vaných místech, ale i tak jim patří obrovská 
gratulace za účast a obdiv za odvahu pustit 
se do zápolení s neměřitelnou konkurencí 
soupeřů z profesionálních atletických klubů. 
Těch se letos přihlásilo mimořádně hodně, 
protože velkopavlovický běh byl premiérově 
zařazen do Hodonínského běžeckého pohá-
ru mládeže. Naše děti a mládež běžely v sou-
ladu s ryze pravdivým motivačním heslem 
„Není nutné vyhrát, ale zúčastnit se!“ a vězte, 
byly skutečně výborní. Rvaly se do poslední- 
ho dechu!

Dopolední dětské závody byly zorganizovány 
na sportovním stadionu u školy, dorostenci 
a junioři startovali svůj 1.500 metrů dlouhý 
závod také na stadionu, pak vyrazili na trať  
o dvou totožných kolech po městě a opět se 
vrátili na stadion.

Závod dospělých v hlavních kategoriích o dél-
ce 5 km Ženy a Muži nad 70 let a 8 km Muži 
byl za patřičné podpory a fandění početného 
publika, které zaplnilo celé Náměstí 9. květ-
na, odstartován ve 12:30 hodin. První doběh-
nuvší závodníci byli pak za mohutného potles-

Nejlepší Velkopavlovčanky na stupních ví-
tězů – (zleva) Karolína Bártová (1. místo) a 
Lenka Buchtová (3. místo). Druhá Tatiana 
Sasínková v takto skvělý výsledek ani ne-
doufala a bohužel se na vyhlašování nedo-
stavila. Poučení pro příště – nikdy neopou-
štějte sportoviště před ukončením akce.
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ku a skandování vítáni za necelých devatenáct 
minut. Traťové rekordy sice nebyly pro letošek 
překonány, ale i tak jsme se dočkali krásných 
výsledků a rychlých časů.

Na trati o délce 5 km už počtvrté zvítězila ne-
porazitelná Irena Pospíšilová (AK Drnovice) 
s časem 0:18:45,11, která se zřejmě rozhodla, 
že velkopavlovické zlato, a hlavně tekutý me-
ruňkový poklad, jen tak někomu nedopřeje! 
Druhá byla s časem 0:20:40,08 Mária Ullero-
vá (CK Studienka) a třetí s časem 0:20:50,49 
Marta Klobásová (JaC Brno).

Nejdelší trať o délce 8 km ovládl zlatý To-
máš Skala (AK Junior Holíč) s vynikajícím 
časem 0:27:58,78, pro stříbro si doběhl Petr 
Buček (AC Moravská Slavia Brno) s časem 
0:29:09,27 a pro stříbro Lubomír Rehuš (AŠK 
Grafobal Skalica) s časem 0:29:09,84.

V hlavním závodě byly vyhlášeny i kategorie 
pro místní velkopavlovické běžce s názvem 
Nejlepší Velkopavlovčanka a Nejlepší Velko-
pavlovčák. Pro letošek se Nejlepší Velkopav-
lovčankou stala Karolína Bártová s osobním 
traťovým rekordem 0:23:59,24 (5 km), Nej-

lepším Velkopavlovčákem je Lukáš Kynický  
s časem 0:29:59,68 (8 km).

Čtvrtý ročník závodu se vydařil na jednič-
ku s hvězdičkou. Počasí bylo nad očekávání 
překrásné a co se týče organizace – vše kla-
palo jako na drátcích. Nebylo by tomu však  
bez početného mančaftu nadšených organi-
zátorů a dobrovolníků, kteří ochotně přiložili 
ruku k dílu, ukrojili si ze svého volného času 
a přišli pomoci. Patří jim za to velké poděko-
vání!

Touto cestou proto velmi děkujme za zdár-
ný průběh závodu – zaměstnancům Města 
Velké Pavlovice coby hlavnímu pořadateli, 
členům Běžeckého klubu Hodonín, Klubu 
důchodců Velké Pavlovice, ředitelům a za-
městnancům Základní školy a Gymnázia 
Velké Pavlovice, Restauraci Sport pana Mi-
lana Koubka, všem dobrovolníkům, žákům 
a studentům místních škol a také sponzo-
rům – firmě RPS logistic, s.r.o. Velké Pav-
lovice za poháry, diplomy, medaile a trička 
a Rodinnému vinařství Helena za víno a ne-
alkoholické vinné mošty.

Běhu zdar a v roce 2020 na startu už pátého 
půlkulatého ročníku BĚHU O VeLkOPAV-
LOVickOU MeRUŇkU na viděnou!

Za běžecké nadšence  
karolína Bártová

Bylo skvělé vidět na startovní čáře tolik mladých běžců z Velkých Pavlovic. Za rok ještě víc!

Po kratší přestávce jsme tu opět se zpravodaj-
stvím ze střeleckého kolbiště. Na Tři krále si 
Anička Procházková vykoledovala zlatou 
medaili mezi dorostenkami na Grand Prix 

JSB Bohumín, kterou pořádalo RSCM Ost-
rava ve spolupráci s SSK Olymp Ostrava.

Mrazivého 19. ledna 2019 skončila na 3. místě 
v Grand Prix Liberec a 9. února 2019 vybo-

jovala krásné 2. místo ve finále RSCM Jiho-
moravského kraje, na které se probojovala  
po úspěších z 10 základních kol. 

Dne 16. února 2019 si poprvé zkusila souboj 
s reprezentací ČR v kategorii "juniorky  
a ženy" a po základním kole postupovala do 
finále z 5. místa. Ve finále se jí už moc neda-
řilo (přece jen zapracovaly nervy) a skončila 
osmá, ale následující den ve své kategorii opět 
zabodovala a odnesla si medaili za 2. místo.

Dne 10. března 2019 se uskutečnilo Mis- 
trovství České republiky ve střelbě ze vzdu-
chových zbraní, kterého se v kategorii starší 
dorostenky zúčastnila jak starší patnáctiletá 
Anna, tak i o rok mladší Emma. Anička si vy-
střílela skvělé 3. místo a Emmička neméně 
obdivuhodné 7. místo.

Byl to nervy drásající souboj, sesterské duo 
Anna & Emma Procházkovy se zlepšuje závod 
od závodu a ještě o něm určitě uslyšíme! Mis-
trovství České republiky je zakončením vzdu-
chovkové zimní sezóny a brzy začne sezóna 
malorážková. Takže přezbrojit a hurá na to!

Holkám Procházkovým blahopřejeme! Jste 
jedničky! Kéž se daří i nadále. Hodně štěstí!

iva Procházková & karolína Bártová

kde tO cinklO?

Rodina Procházkova v plné palbě! Emma zcela vlevo, Anna zcela vlevo.
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Jestliže vás něco baví a děláte to s chutí, je to 
paráda. Tak by se dal hodnotit letošní turnaj 
profesionálních amatérů v nohejbale tříčlen-
ných družstev. Jedna velmi povedená akce 
střídala druhou a týmy opět potvrdily svou 
vysokou kvalitu. 

Ve velmi napínavém finále však největší kva-
lity a bezbřehou trpělivost předvedla domácí 
Velkopavlovická Kometa ve složení Luboš 
Svozil, Roman Krejčiřík a David Kallus, 
když ve finále udolala tým Hor Boj. Na stup-
ních vítězů je doplnil tým Bohemians s opět 
skvělými Tondou Panenkou, Tomášem 
Panenkou, Karolem Dobiašem a Vratisla- 
vem Křížem.

Děkujeme všem partnerům turnaje  
za podporu této akce a již nyní se těšíme  
na příští ročník!

Poděkování patří: Velkoobchod Michal Hád-
lík, Rodinné vinařství Krejčiřík, p. Daněk, 
Hospodářské potřeby Jana a Stanislav 
Crhákovi, Stará garda Bohemians Praha  
– Antonín Panenka, Karol Dobiaš, Vinař-
ství Mikulica, Vinařství Buchtovi a Mora-
cell Žabčice.

Radek krejčiřík

Letošního 7. ročníku Nohejbalového turnaje 
se zúčastnilo devět družstev z původně dese-
ti přihlášených. Jedno družstvo odstoupilo  
ze soutěže den před samotným zahájením.  
I přes tuto úvodní nepříjemnost byly všechny 
soutěžní týmy velmi spokojeny s veškerou or-
ganizací a průběhem turnaje.

14. ROčník pROfesiOnálníhO tuRnaje amatérů v nohejbale

nOhejbalOvý tuRnaj už posedmé

Velkopavlovický 14. ročník Profesionálního turnaje amatérů v nohejbale si ani pro letošek 
nenechal ujít proslulý fotbalový obránce Karol Dobiaš (na fotografii uprostřed).

Účastníci 7. ročníku Nohejbalového turnaje ve Velkých Pavlovicích.

Během celého dne byly k vidění krásné a di-
vácky atraktivní souboje smečařů na síti. 
První místo obhájil loňský vítěz – družstvo 
"3 Bratři", na druhém místě skončilo druž-
stvo "Kometa" a na třetí příčce družstvo  
"Oslavany".

Rádi bychom touto cestou ještě jednou velmi 
poděkovali všem divákům a sponzorům tur-
naje, jmenovitě velkopavlovickým vinařstvím 
– Buchtovi, Zborovský a Krejčiřík.

Pořadatelé 7. ročníku  
nohejbalového turnaje
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Mladá úspěšná plavkyně z Velkých Pavlovic 
Lucie Varmužová nyní plave v modrých vo-
dách Komety Brno, kde se rozhodla hostovat. 
Jak se sama vyjádřila, je zde velmi spokojená, 
má dobrého trenéra, což se začalo ihned pro-
jevovat na výsledcích.

Nedávno vyrazila v barvách Komety na závo-
dy do německého Bad Bergzabernu, odkud 
si přivezla 3. místo za znak (1:09,19). Plava-
la v osobních rekordech na krátkém bazéně  
(25 m) – 100 m prsa s časem 1:25,74, 100 m 
motýlek s časem 1:19,46, 100 volný způsob 
s časem 1:04,56 a 200 m polohový závod  
s časem 1:36,24.

Poté se blýskla i na Brněnském drakovi, tra-
dičních závodech v nedalekém Brně. Ty se 
uskutečnily na dlouhém bazénu (50 m) a Lu-
cie si zde vyplavala hned dvě medaile: stříbro 
za 200 m znak v čase 2:35,67 a další stříbro  
na 100 m 1:12,42.

Jitka Varmužová

lucie vaRmuŽOvá 
plave za kometu 
brno

Plavkyně Lucie Varmužová sbírá cenné 
vavříny, nyní nově v dresu Komety  
(na snímku vlevo).

Třetího ročníku badmintonového turnaje 
„Badminton Velké Pavlovice Open“, který 
pravidelně pořádá SVČ vždy v prvních jarních 
měsících, se zúčastnila mimo domácí spor-
tovce čtyřicítka badmintonistů žákovských 
kategorií. Z velkopavlovických badmintonistů 
získal stříbrnou medaili Viktor Fůkal a bron-
zovou Natali Chrástková.

Viktor Fůkal si také přivezl stříbrnou medai-
li z  pro nás úspěšného turnaje v  Kunovicích, 
který se konal o dva týdny později a na který se 
vydala skupina deseti velkopavlovických bad-
mintonistů posílena o Filipa Rauše z Velkých 
Němčic. Výprava přivezla tři medaile. Mimo 
zmiňovanou stříbrnou získal právě Filip zla-
tou a Martin Huslík doplnil o stříbrnou me-
daili, oba v juniorské kategorii.

V badmintonovém oddílu ve Velkých Pavlovi-
cích trénuje dvacítka mladých badmintonistů 
z Velkých Pavlovic a okolních obcí. Děti zís-
kávají od těch nejmenších základní sportovní 
návyky, které postupně rozvíjí s cíleným pro-
hlubováním konkrétních badmintonových 
dovedností. 

Do konce školního roku nás čeká ještě účast 
na několika turnajích. V  domácím prostředí 
například (v  těchto dnech již proběhl) kvali-
fikační turnaj v kategorii U11, kde se utkaly 
děti z jihomoravského kraje o postup na MČR. 
Na červen pak chystáme víkendovou turna-
jovou výpravu do Tábora, kde budeme ne-
jen bojovat na badmintonových kurtech, ale 

badmintOnOvý Open  
ve velkých pavlovicích

budeme poznávat i krásy tohoto historické- 
ho města.  

Výsledky Badminton  
Velké Pavlovice Open 2019:

U16 dívky

1. Ciróková Tereza (BC 66 Ivančice) 
2. Durmiši Tereza (TJ Sokol Židlochovice) 
3. Coufalová Markéta (BC 66 Ivančice) 
8. Langerová Barbora  
(SVČ Velké Pavlovice) 
9. Dobrovolná Ema (SVČ Velké Pavlovice)

U16 chlapci

1. Hrazdíra Patrik (TJ Sokol Židlochovice) 
2. Cirók Josef (BC 66 Ivančice) 
3. Šebesta Martin (FSpS Brno) 
6. Herzán Jakub (SVČ Velké Pavlovice) 
9. Huslík Martin (SVČ Velké Pavlovice) 
14. Cedivoda Jakub (SVČ Velké Pavlovice)

U12 dívky

1. Königová Júlie (SKP Kometa Brno) 
2. Pacalová Nela (BS Brno) 
3. Chrástková Natali (SVČ Velké Pavlovice)

U 12 chlapci

1. Ondra Petr (Želechovice nad Dřevnicí) 
2. Fůkal Viktor (SVČ Velké Pavlovice) 
3. Adler Šimon (TJ Sokol Židlochovice) 
9. Huslík Michal (SVČ Velké Pavlovice) 
11. Langer Ondřej (SVČ Velké Pavlovice)

Jiří Huslík

Mladí velkopavlovičtí badmintonisté na turnaji v Kunovicích.

Májové turnaje přípravek
TJ Slavoj Velké Pavlovice, oddíl kopané, zve rodiče, příbuzné a všechny fanoušky žákovské-
ho fotbalu na Májové turnaje přípravek, které se budou konat ve sváteční dny 1. a 8. května 
2019 na hřišti v areálu TJ Slavoj.
Naše malé fotbalové naděje poměří síly s  týmy  z  Bořetic, Zaječí, Ratíškovic, Krumvíře, 
Brna, Novosedel, Velkého Meziříčí a Moravského Krumlova.
Přijďte děti povzbudit, zažít s nimi radost ze hry a odpočinout od všedních starostí.

františek čermák, TJ Slavoj Velké Pavlovice

Tréninky přípravek
Pokud máte doma děti ve věku 5 až 7 let 
a rádi se „honí za balonem“, neváhejte  
a přiveďte je na fotbalový trénink přípra-
vek ve Velkých Pavlovicích.
Více informací na telefonu 606 728 057, 
nebo emailu: slavoj.vp@seznam.cz

Paštika Miloslav,  
TJ Slavoj Velké Pavlovice,  

kategorie přípravky



VelkopaVloVický zpraVodaj

32

2

2019

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Úterý 30. dubna 2019, 16:30 hodin
* Louka u rybníka na ulici Nádražní 
* www.velke-pavlovice.cz

MÁJOVÉ  
OTEVŘENÉ SKLEPY 2019
Sobota 4. května 2019, zahájení u radnice  
v 11:00 hodin, vstupné 990 Kč
* Vinné sklepy vinařů ze spolku  
Víno z Velkých Pavlovic 
* www.vinozvelkychpavlovic.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

RAČTE S DĚTMI V KNIHOVNĚ
Čtvrtek 9. května 2019, v 16:00 hodin
* Městská knihovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz 

VELKOPAVLOVICKÝ  
GULÁŠFEST 2019
Sobota 11. května 2019,  
první ochutnávky cca ve 12:30 hodin
* Vstupné: od 150 cm (děti) výšky 150 Kč 
* Ekocentrum Trkmanka 
* www.ekocentrum-trkmanka.com 
* www.velke-pavlovice.cz 

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ  
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Sobota 11. května 2019, od 9:00 hodin
* Louka u rybníka 
* www.velke-pavlovice.cz

DEN PRO DĚTI
Pátek a sobota 17. a 18. května 2019
* Zvýhodněné vyhlídkové lety  
pro děti z Velkých Pavlovic 
* Letiště Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

TŘI SESTRY
Sobota 18. května 2019, vstupné 390 Kč  
prostřednictvím Ticketstream nebo osobně  
v penzionu Zaječák v Zaječí
* Millenium Summer Arena 
* www.velke-pavlovice.cz

KRAJEM VÍNA 2019  
* MÁJOVÉ  PUTOVÁNÍ OKOLÍM  
MODRÝCH HOR
Sobota 18. května 2019, od 9:00 hodin, start 
letiště Bořetice
* obce DSO Modré Hory a okolí 
* www.velke-pavlovice.cz 
* www.vinarske.stezky.cz

DĚTI A PSI – UKÁZKY CVIČENÍ PSŮ
Sobota 25. května 2019, od 16:00 hodin
* Kynologické cvičiště 
* www.velke-pavlovice.cz

MODROHORSKÉ ZPÍVÁNÍ 
Sobota 25. května 2019

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

XII. ROČNÍK FESTIVALU  
DECHOVEK MIRKA PLÁTENÍKA 
Neděle 2. června 2019, od 15:00 hodin
* Taneční plac za sokolovnou  
* www.velke-pavlovice.cz

DĚTSKÝ DEN  NA VINAŘSKÉM  
PENZIONU ANDRÉ 
Úterý 4. června 2019,  
od 15:00 do 19:00 hodin
* Vinařský penzion André 
'* www.velke-pavlovice.cz 

VEŘEJNÁ STŘELECKÁ SOUTĚŽ  
NA LOVECKÉM KOLE O POHÁR  
MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
Neděle 16. června 2019, od 8:00 hodin  
(trénink v sobotu 15. června)
* Myslivecká střelnice pod Floriánkem  
* www.velke-pavlovice.cz

ŠKOLNÍ AKADEMIE GYMNÁZIA
Čtvrtek 20. června 2019, od 18:00 hodin
* Vstupné dobrovolné 
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz 

EXPEDICE KRAJEM ANDRÉ 2019
Sobota 22. června 2019,  
start od 9:00 do 12:00 hodin  
v autokempu Formanka Hustopeče
* Cyklistické putování  
po cyklostezce Krajem André 
* www.velke-pavlovice.cz 
* www.hustopecsko.net

PO STOPÁCH PYTLÁKA FLORIÁNA  
– DĚTSKÝ DEN
Neděle 23. června 2019, od 14:00 hodin
* Areál myslivny Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

KOLEM HOREM DOLEM 
aneb Po vinařských tratích  
na horských kolech
Sobota 6. července 2019, start v 11:00 hodin 
* Od rozhledny Slunečná  
* www.velke-pavlovice.cz

VELKOPAVLOVICKÉ  
MERUŇKOBRANÍ 2019
Sobota 6. července 2019,  
od 10:00 do 17:00 hodin
* Vstupné – od 15-ti let 70 Kč 
* Ekocentrum Trkmanka 
* Gastronomická událost  
na oslavu Velkopavlovické meruňky 
* Výjimečný ročník – světové prvenství  
v sabrage marhuľového sektu, premiéra  
prvního meruňkového sektu kvašeného  

v láhvi a škola sabrage
* Soutěž v pojídání „belešů“  
s meruňkovou marmeládou 
* Program pro malé i velké 
* Jarmark 
* www. www.ekocentrum-trkmanka.com 
* www.velke-pavlovice.cz

VÍNO V ORANŽOVÉM
Sobota 6. července 2019,  
od 17:00 do 24:00 hodin
* zahájení a prodej vstupenek na radnici 
města Velké Pavlovice (zasedací místnost), 
Nám. 9. května 40, dále vinné sklepy vinařů 
ze spolku Víno z Velkých Pavlovic 
* www.velke-pavlovice.cz 
* www.vinozvelkychpavlovic.cz

KALENDÁRIUM  
– FARNOST VELKÉ PAVLOVICE
Období od 4. května do 28. června 2019

PROHLÍdkA kOSTeLA  
A MUZeA POd VĚŽÍ
Sobota 4. května 2019,  
od 10:00 do 12:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MÁJOVÝ kOnceRT  
V kOSTeLe MARiÁn A ÚLeTY
Neděle 5. května 2019, v 15:00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

k nOci kOSTeLŮ PROHLÍdkA VĚŽe  
A kOSTeLnÍcH kROVŮ
Pátek 24. května 2019,  
od 19:00 do 20:00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠe SVATÁ S PRVnÍM  
SVATÝM PŘiJÍMÁnÍM dĚTÍ 
Neděle 26. května 2019, v 10:00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

AdORAčnÍ MOdLiTBY
Středa 26. června 2019,  
od 8:00 do 13:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

ROZLOUčenÍ Se ŠkOLnÍM ROkeM  
– TÁBORÁk nA fARnÍ ZAHRAdĚ 
Pátek 28. června 2019,  
od 18:30 do 20:30 hodin 
* Farní zahrada

KALENDÁŘ AKCÍ – květen, červen a červenec 2019

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

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

* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 3/2019 – 12. června 2019 
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 3/2019 – 28. června 2019

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2019
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!


