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Vážení spoluobčané,

příspěvek do tohoto vydání Velkopavlovic-
kého zpravodaje byl napsán v  době těsně 
předhodovní. Doufám, že práce pracovníků 
města, krojovaných, dobrovolníků ze Sla-
voje a dalších obětavců, bez kterých by hody  
prostě nebyly, nepřijdou na zmar.

Práce na rekonstrukci kuchyně v  mateř-
ské škole by měly být právě v  těchto dnech  
u konce, což je zhruba druhá polovina měsíce 
srpna 2019, tak jak bylo plánu. Vysoutěžená 
firma Petr Hrůza-CHEVRON GASTRO Mi-
kulov montuje vybavení kuchyně v  hodnotě  
800.202 Kč vč. DPH.

V  červenci byly zahájeny práce na opravě 
běžecké dráhy na sportovním stadionu gym-
názia. Zakázku vyhrála firma JM Demicarr 
s.r.o., Slavkov u Brna, s  cenou 845.583 Kč  

vč. DPH. Na tuto akci získalo město dotaci od 
Ministerstva pro místní rozvoj v  maximální 
výši 510.000 Kč.

V červenci a srpnu pokračovaly práce na re-
konstrukci vodovodu na ulici Herbenova. 
Rozšířily se i na část ulice Nová, po křižo-
vatku s  ulicí Růžová a na Náměstí 9. května  
po lékárnu. Pracovníci města následně zaháji-
li pokládku nového chodníku.

Firma Stavoč s.r.o. provádí rekonstrukci 
vodovodu na ulici Hlavní od ulice B. Něm-
cové a bude pokračovat kolem prodejny 
COOP k  sokolovně. Celou akci financuje  
VaK a.s. Břeclav.

Firma Strabag a.s. zvítězila ve výběrovém 
řízení na akci Rekonstrukce části místní ko-
munikace ulice Střední. Vysoutěžená cena  
za dílo vč. DPH činí 1.451.999 Kč. Zahájení 

prací je v  plánu na druhou polovinu měsíce 
září 2019. Také na tuto rekonstrukci získalo 
město dotaci od Ministerstva pro místní roz-
voj v maximální výši 900.000 Kč.

Majitelé sklepů v ulici Nad Zahrady se za po-
slední léta začali stále více potýkat se zhor-
šující kvalitou a dodávkami vody, neboť jsou 
napojeni na starý vodovod ze „Šlechtitelky“. 
Vybudování nového vodovodního řadu s na-
pojením na veřejný vodovod bude provedeno 
v měsíci září 2019 firmou VHS Břeclav s.r.o., 
cena díla je vč. DPH 781.486 Kč.

Přeji prvňáčkům a studentům prvních roční-
ků gymnázia úspěšný start v  novém školním 
roce a Vám milí spoluobčané přeji  příjemný  
a pohodový podzim.

Jiří Otřel,  
starosta města Velké Pavlovice

SLOVO STAROSTY

Z RAdnice

Rada města se za období od vydání minulé-
ho zpravodaje sešla celkem čtyřikrát a mimo 
jiné se zabývala následující problematikou:
•	průběžně projednala a vzala na vědomí věst-

ník vlády, informace o činnosti městského 
úřadu, o činnosti služeb města a o průbě-
hu investičních a dotačních akcí, pronájmy  
bytů atd. 

•	projednala změnu pracovní doby na MěÚ Vel-
ké Pavlovice v době letních měsíců červenec, 
srpen 2019 (ÚT a ČT otevřeno pro veřejnost 
jen do 14:00 hod.)

•	vzala na vědomí Zprávu Kontrolního výboru 
č. 1 ze dne 11. 6. 2019

•	projednala Zprávu o činnosti Městské 
knihovny Velké Pavlovice za rok 2018

•	schválila navýšení počtu úředníků zařa-
zených do MěÚ Velké Pavlovice k datu  
1. 10. 2019 a vyvěšení Veřejné výzvy na Re-
ferenta stavebního úřadu Městského úřadu 
Velké Pavlovice

Rada města schválila (výběr):
•	smlouvu o zřízení věcného břemene  

č. HO-01433005449/001 mezi městem  
a E.ON Distribuce a.s. na nové zemní 
kabelové vedení NN, rozpojovací skříň  
a uzemnění. Jednorázová náhrada je ve výši  
4.900 Kč bez DPH

•	smlouvu o dílo na zajištění výkonu tech-
nického dozoru investora související  

s realizací stavby "Ostatní budova  
– ul. Tovární" ve Velkých Pavlovicích mezi 
městem a Ing. arch. Stanislavem Lukšem  
ve výši 28.000 Kč 

•	plán inventur na rok 2019. Platnost  
od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2020

•	spolupořadatelství do konce roku pro tyto 
akce ve Velkých Pavlovicích:

1. 12. ročník Festivalu mladých  
      dechovek Mirka Pláteníka

2. Expedice krajem André – XIV. ročník

3. Hody

4. Hodky

5. Velkopavlovické vinobraní

6. Lampionový průvod

7. Svěcení mladého vína

8. Vánoční jarmark

9. Rozloučení se starým rokem  
     a novoroční ohňostroj

•	nákup defibrilátoru AED LIFEPAK 1000  
za cenu  56.749 Kč. Umístěn bude v budově 
Hasičské zbrojnice Velké Pavlovice

•	 termín na akci Velkopavlovické vinobraní 
2020, a to ve dnech 18. a 19. září 2020

•	smlouvu o právu provést stavbu (pro potřeby 
územního řízení) mezi Jihomoravským kra-
jem a městem,  jedná se o akci "Velké Pavlovi-
ce – Trkmanec cyklostezka"

•	výherce na vypracování změny územního 
plánu č. 2 – Velké Pavlovice fi KT architekti  
– Ing. arch. Pavel Klein a uzavření smlou-
vy mezi městem a fi KT architekti ve výši 
283.140 Kč s DPH

•	záměr Města Velké Pavlovice č. 7/2019 o ze-
mědělském pachtu na pozemek parc. č. 5132 
o výměře 2 063 m² trať Bojanovska v k. ú. 
Velké Pavlovice s fi Mandloň s.r.o. za účelem 
zemědělského využití

•	výsledek výběrového řízení na akci „MŠ Vel-
ké Pavlovice - vybavení kuchyně“ a schvaluje 
uzavření smlouvy mezi městem a fi Petr Hrů-
za - CHEVRON GASTRO ve výši 661.324 Kč 
bez DPH (s DPH 800.202 Kč) s termínem do-
dání zboží nejpozději do 16. 8. 2019

•	dodavatele plynu pro Město Velké Pavlovice  
v období od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 a uzavře-
ní Smlouvy o sdružených službách dodávky 
plynu se společností E.ON Energie a.s., F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49, České Budějovice

•	realizaci montáže dvou klimatizačních jed-
notek za celkovou cenu 68.975 Kč (včetně  
21 % DPH) společností Klimatizace BŘEC-
LAV s.r.o., Francouzská 421/87, 602 00 Brno  
2. Nejzazší termín realizace montáže je sta-
noven na 9. 8. 2019

•	úhradu ubytování pro dva lektory akce 
Workshop pro fotografy, který se konal  
22. 6. 2019 ve Velkých Pavlovicích

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města
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•	smlouvu mezi fi JM Demicarr s.r.o. a městem 
na stavební práce nezbytné k úplnému do-
končení akce "Velké Pavlovice – regenerace 
běžecké dráhy sportovního areálu školy“  
v hodnotě 845.583 Kč včetně DPH

•	plán odezvy – novelizace 2019. Jedná se plán 
řešení krizových situací

•	zrušení dříve schválené, ale zatím nepode-
psané, smlouvy č. 017/2019 s fi RENVODIN 
– Šafařík na zpracování energetických doku-
mentů k podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu životního prostředí, a to z důvodu 
nemožnosti získat dotaci

•	dodatek č. 1 ke smlouvě na akci Velké Pav-
lovice skladové kóje k obytným prostorám  
na ul. Tovární. Jedná se o úpravu 4 kójí, kde 
budou zaměněny dveře za mechanická oce-
lová vrata. Cena se tímto dodatkem upravuje  
o 76.442 Kč s DPH

•	zajištění občerstvení pro účinkující a pořa-
datele divadelního představení (amatérské 
kočovné divadlo z Hustopečí). Divadelní sou-
bor nepožaduje žádné finanční prostředky, 
vše je v jejich režii, výtěžek z dobrovolného 
vstupného bude věnován na dobročinné úče-
ly. Divadelní představení bude realizováno  
u Rybářské bašty

•	systém slev (prominutí) neprovedené fak-
turace odebraného papíru od fi DEVELOP 
Systems s.r.o. v letech 2015 – 100 % sleva, rok 
2016 – 50 % sleva a roky 2017–2019 dle sku-
tečného odběru bez slevy

•	výherce firmu STRABAG a.s. ve výběrovém 
řízení na akci „Rekonstrukce části míst-
ní komunikace ul. Střední, Velké Pavlovi-
ce“ a zároveň uzavření předložené smlou-
vy. Nabídková cena za zpracování akce je  
1.199.999 Kč bez DPH (s DPH 1.451.999 Kč)

•	výherce firmu VHS Břeclav s.r.o. ve vý-
běrovém řízení na akci „Velké Pavlovice  
– ul. Nad Zahrady, prodloužení vodo-
vodu“ a zároveň uzavření předložené 
smlouvy. Nabídková cena za zpraco-
vání akce je 645.856,89 Kč bez DPH  
(s DPH 781.486,84 Kč) a dobou plnění díla  
30 kalendářních dní

Rada města neschválila (výběr)
•	výplatu bolestného a ostatních nákladů po-

škozené *** na újmě na zdraví. Česká pojiš-
ťovna, a.s. po zaslání požadovaných doku-
mentů označila nárok za neopodstatněný.  
Z tohoto důvodu RMě odmítá zaplatit poža-
dovanou částku ve výši 45 518,40 Kč a navr-
huje poškozené obrátit se na soud

•	realizaci stavby dle navržené PD a navržené-
ho záměru, která má být provozována jako 
přechodné ubytování v mobilních domech  
(k. ú. Velké Pavlovice)

Rada města navrhuje
•	nechat zpracovat znalecký posudek ohledně 

zatékání do vinných sklepů v ul. Zelnice. Dle 
zpracovaného posudku se pak bude pokra-
čovat v jednání. Celá věc se řeší od roku 1976  
a město necítí žádnou zodpovědnost za vznik-
lou a dlouho se táhnoucí záležitost. Kontakt 

na znalce dodají poškození

•	schválit ZMě uzavření Dodatku č. 1 k Veřej-
noprávní smlouvě č. 5/2019 pro Presúzní sbor 
na navýšení dotace pro rok 2019 o 50.000 Kč, 
a to z důvodu natočení propagačního CD. 
Toto CD bude sloužit k propagaci sboru a část 
CD obdrží sponzoři

Rada města pověřuje
•	starostu svoláním schůzky členů Komise 

školské a sportovní v průběhu prázdnin k do-
řešení volby nového předsedy 

•	místostarostu k dalšímu jednání ohledně vý-
kupů pozemků u Trkmanky

•	starostu k jednání o posunutí termínu rekon-
strukce (opravy) vedení plynu na ul. Zahradní 
až na rok 2025, a to z důvodu letošní ukonče-
né rekonstrukce chodníku v této lokalitě

Zastupitelstvo města na svém 6. zasedání, 
které se konalo 20. 6. 2019, mimo jiné projed-
nalo a schválilo:
•	celoroční hospodaření města a Závěrečný 

účet města za rok 2018, včetně Zprávy audi-
tora o výsledku přezkoumání hospodaření 
města za rok 2018 s výrokem bez výhrad

•	účetní závěrku Města Velké Pavlovice  
za rok 2018

•	snížení příspěvku vlastní příspěvkové organi-
zaci: Mateřská škola Velké Pavlovice o částku 
1.739.800 Kč na částku 2.120.400 Kč a Gym-
náziu Velké Pavlovice o částku 600.000 Kč  
na částku 2.628.500 Kč. Důvodem obou sníže-
ní je úhrada připravovaných akcí přímo z roz-
počtu města. Jedná se o rekonstrukci kuchyně 
MŠ a rekonstrukci běžeckého oválu gymná-
zia. Dále ZMě schvaluje zvýšení příspěvku 
vlastní příspěvkové organizaci Základní škola 
Velké Pavlovice ve výši 500.000 Kč na částku  
5.127.385,19 Kč na předfinancování pro-
jektu hrazeného z dotace (půjčka). Jedná se  
o modernizaci infrastruktury a částka se bude  
po obdržení dotace vracet zpět zřizovateli

•	rozpočtové opatření č. 6/2019, navržené dne 
20. 6. 2019, celkové příjmy jsou navýšeny 
o 150 tis. Kč, celkové výdaje jsou navýšeny  
o 2.824 tis. Kč a celkové financování je navý-
šeno o 2.674 tis. Kč

•	směnu pozemku parc. č. 892/7 v k. ú. Velké 
Pavlovice o výměře 179 m2 v majetku Obno-
va realit s.r.o., IČ 02257271 dle zhotoveného 
Geometrického plánu č. 2244-69/2018 Dani-
elem Svobodou, za pozemky p. č. 892/4 o vý-
měře 14 m² a 905/5 o výměře 20 m² v k. ú. Vel-
ké Pavlovice dle zhotoveného Geometrického 
plánu Danielem Svobodou, v majetku města. 
Město uhradí společnosti Obnova realit s.r.o. 
částku 14.500 Kč za rozdíl 145 m², ve výměře 
pozemků

•	směnu pozemků parc. č. 4641/526 o výměře 
351 m² v majetku města za pozemky parc. 
č. 1483/7 o výměře 79 m² a parc. č. 1547/3 
o výměře 140 m² v majetku *** za ceny dle 
zhotovených znaleckých posudků. Cena  
za pozemek města je stanovena 53.127,36 Kč, 
cena za pozemky v majetku *** je stanovena 
na 49.232,20 Kč. Rozdíl tak činí v 3.895,16 Kč  

ve prospěch města. *** umožní v případě 
zástavby lokality Z16 dle ÚP výstavbu inže-
nýrských sítí na pozemku parc. č. 4641/526  
v  k. ú. Velké Pavlovice a do doby zpracovaní 
studie zastavitelnosti nebude na pozemku 
parc. č. 4641/526 v k. ú. Velké Pavlovice vy-
stavěna žádná stavba trvalého charakteru

•	nákup pozemků parc. č. 1265/17 o výměře 
76 m² a o pozemku parc. č. 1265/18 o výměře 
125 m² od *** za cenu 100 Kč/ m². Pozem-
ky se nachází pod veřejným prostranstvím  
v ul. V Sadech

•	prodej pozemku parc. č. 295/5 v k. ú. Velké 
Pavlovice o výměře 40 m² dle Geometrické-
ho plánu č. 2329-129/2019 vyhotoveného  
Ing. Janem Hlávkou, v  majetku města, který 
se nachází pod schodištěm a před RD ***.  
Cena je stanovena 250 Kč/m²

•	nákup pozemku v majetku *** v k. ú. Velké 
Pavlovice o výměře 266 m² dle Geometrické-
ho plánu č. 1744-14/2011 zhotoveného DWK 
GEO s.r.o. dne 5. 4. 2011 za cenu 100 Kč/m²

•	prodej následujících pozemků v majetku  
města:

1. pozemek parc. č. 2057/5 o výměře 3 m² za-
stavěná plocha a nádvoří v k. ú. Velké Pavlo-
vice, ***

2. pozemek parc. č. 619/2 o výměře 6 m² za-
stavěná plocha a nádvoří v k. ú. Velké Pavlo-
vice, ***

3. pozemek parc. č. 4484/47 o výměře 3 m² 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Velké Pav-
lovice, ***

4. pozemek parc. č. 2342/3 o výměře 2 m² za-
stavěná plocha a nádvoří v k. ú. Velké Pavlovi-
ce, *** 1/2 podíl a *** 1/2 podíl

5. pozemek parc. č. 1902/3 o výměře  
20 m² zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vel-
ké Pavlovice, *** 1/2 podíl; *** 1/4 podíl;  
*** 1/4 podíl

6. pozemek parc. č. 1145/3 o výměře 1 m² za-
stavěná plocha a nádvoří v k. ú. Velké Pavlo-
vice, **

(Všechny pozemky se nachází pod stavbami 
soukromých vlastníků. Cena je stanovena na 
250 Kč/m² a prodej bude realizován vlastní-
kům staveb, za účelem dořešení vlastnických 
vztahů pod stavbou)

•	souhlasné prohlášení mezi Městem Velké 
Pavlovice a spolkem Myslivci Velké Pav-
lovice, z.s., které opravuje chybný zápis 
na LV 3201 stavby č. p. 1008 v k. ú. Vel-
ké Pavlovice. V Kolaudačním rozhodnutí  
č.j.: výst.:323/94-332/7 ze dne 21. 7. 1994 
bylo chybně zapsáno, že Myslivci Velké Pav-
lovice a město jsou majiteli stavby Myslivny 
– každý ½. Stavba označená jako „Odchovna 
– myslivna“ na pozemcích parc. č. 7101, 7102 
a 7103 v katastrálním území Velké Pavlovice 
je výlučně ve vlastnictví spolku Myslivci Vel-
ké Pavlovice, z.s., IČO 63434318, se sídlem  
Pod Břehy 1008/56, 691 06 Velké Pavlovice

•	vyvěšení Záměru č. 5/2019 směny čás-
ti pozemku parc. č. 5414 a části pozemku 
parc. č. 5402 za pozemek parc. č. 5381, vše  
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Dětské hřiště za kostelem se dočkalo nového povrchu – říčních oblázkových kamínků.

„ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím,  nestihnu 
to nestačím. Promiňte, vážení, mám veli- 
ké zpoždění…“

Textem známé písničky pro děti lze charakte-
rizovat aktuální stav postupu prací, které se 
musí, popř. které se nemusí, ale které bychom 
chtěli ve Velkých Pavlovicích udělat.

Rozběhlé jsou práce na chodníku v ulici Her-
benova a v části ulice Nová. Na bytovém domě 
Nová 2 je třeba řešit kompletní opravu stře-
chy. Provádí se oprava „stupaček“ v bytovém 
domě v  ulici Boženy Němcové. Plánována 
je oprava chodníku po rekonstrukci odpadu 
v ulici Tovární. Na ulici Tovární by mělo dojít 
i k výměně kabelu VO u bytového domu č. 12. 
V ulici Zahradní jsme byli upozorněni na par-

V druhé polovině května 2019 byl přivolán do 
našeho města Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., 
specialista na trvalé porosty a dřeviny v oboru 
ochrana přírody, se specializací na hodnocení 
stavů a návrhů technologických ošetření.

Co nejdříve bylo nutno posoudit zdravotní 
stav stromu u hasičské zbrojnice. Při prohlíd-
ce stromu doporučil pan Kolařík zpracovat 
celkový pasport stromů ve městě, za účelem 
zhodnocení aktuálního stavu stromů, aby se 
předešlo případným problémům, které mo-
hou nemocné stromy způsobit.

Dětské hřiště? Téma, na které lze napsat snad 
i diplomovou práci. V devadesátých a osmde-
sátých letech se pravděpodobně žádná bez-
pečnost na dětských hřištích neřešila.

Usuzuji tak dle konstrukcí herních prvků, 
které jsem jako dítě prolézal na dovolených. 
Tu a tam byla ostrá hrana od upadlého sváru, 
na sedačkách od houpaček občas vykukovala 
tříska (pokud tam vůbec nějaká sedačka byla) 
a vlastně to nej byla pneumatika zavěšená na 
stromě. Dopadové plochy? No řekněme… vy-
šlapaná tráva, tedy hlína. V místech, kde šla-
pat nebylo možné rostla lebeda, plevel nebo 
byliny. Tedy pampelišky a kopřivy.

Obnova dopadové plochy na hřišti za koste-
lem se řešila několik měsíců. Písek byl zamít-
nut, kůra nebo mulč také. V úvahu tak připa-
dala gumová dlažba nebo kamínky. Radní se 
dohodli, že investují do gumové dlažby, ovšem 
- kdyby se dělala pouze a jen pod herními prv-
ky, došla by na mnoho desítek, ne-li set tisíc 
korun. Hrubým odhadem byly náklady vypo-

tak nějak to asi je…

Velké PaVloVice mají  
paspoRtiZaci stRomů

Na hřišti za kostelem je nová dopadová plocha

kovaní vozidel, kde překáží ve výhledu, měla 
by se tedy řešit zpevněná plocha. V ulici Střed-
ní bude provedena oprava vrchní části povr-
chu komunikace. V  ulici Dlouhá by se mělo 
pokračovat v  budování zpevněných ploch. 
V ulici Bří Mrštíků u starších bytových domů 
má dojít k výměně svítidel. 

Dále by se měla co nejdříve prodloužit ko-
munikace ulice směrem do trati „Ostrovec“  
a dokončit výsadbu zeleně u bytů pro seniory. 
V ulici Kopečky se připravuje zpevnění nájez-
du na komunikaci od meruňkových sadů z dů-
vodu snížení prašnosti a splavování zeminy. 
V  ulici Zelnice zbývá na konci dodělat  chod-
ník. V ulici V Údolí nám déšť odplavuje hlínu 
s drtí z uličky a je třeba ji nějakým způsobem 
zabezpečit, aby k  tomuto nedocházelo. Zbu-

čítány na 1.000 Kč/m² plus práce a obrubníky, 
aby se dlažba nerozjížděla. A hlavně, …mezi 
gumovou dlažbou by byla stále tráva, čili vy-
šlapaná hlína, která by prášila při suchu a vět-
ru, po dešti by byla blátivá. 

Stanovisko se tedy přehodnotilo a na základě 
referencí rodičů i starostů z okolních a spříz-

něných obcí se část hlíny odbagrovalo a navo-
zily se říční kamínky. Tak snad se, doufáme, 
dílo podařilo.

Starost nám budou dělat snad jen květy a listí, 
ale ty by mělo být možné vyfoukat vysavačem. 

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

v k. ú. Velké Pavlovice

•	pořízení změny č. 2 ÚP Velké Pavlovice  
(v souladu se stanoviskem Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru životního pro-
středí, č.j. JMK63969/2019 ze dne 5. 6. 2019) 
zkráceným postupem podle § 55a a následu-
jících zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon)

ing. Jana Václavková,  
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

Pasport, který je zpracován formou znalecké-
ho posudku, byl vyhotoven 15. června 2019  
a obsahuje posouzení 200 stromů na Náměstí 
9. května, v ulici Dlouhá a v ulici Hlavní. Rada 
města bude jednat o rozšíření pasportu na 
další stromy ve městě a bude se také zabývat 
rozsahem ošetření již prohlédnutých stromů.

Pasport ve zjednodušené formě si můžete pro-
hlédnout i na * www.stromypodkontrolou.cz

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

dovat by se mělo i osvětlení hřiště za kostelem.

Je dokončována rekonstrukce jídelny v mateř-
ské škole a oprava oválu na venkovním hřišti 
gymnázia.

Do těchto prací se musí započítat běžná údrž-
ba jako sečení trávy, prořez stromů, oprava 
propadlin a výtluků, poruchy na dešťových 
vpustích, občasné havárie na bytech.

Tu a tam někdo zavolá s nějakým požadavkem 
na služby města a samozřejmě se připravují  
i kulturní akce. Já jen, že až někdo bude něco 
chtít a nebude to akutní, tak mějte strpení  
– „nezavěšujte prosím…, jste v pořadí!“.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice
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Na hry z dětství budou moci zavzpomínat ro-
diče se svými dětmi v lesoparku. Komunikace 
podél železniční trati od lesoparku ke Šlechti-
telské stanici nepřehlédnutelně barevně ožila. 
V  polovině července zde bylo dokončeno pět 
her, které si mohou zahrát především děti,  

skákací PaNák? ČáP ztratil ČePiČku? 
hRy u skatepaRku jsou hotové

Nové hry u lesoparku rozpohybují nejen děti, ale i dospělé. Neváhejte a přijďte je vyzkoušet!

Loni občané města Velké Pavlovice ode-
vzdali k recyklaci 5.482,86 kilogramů 
starých spotřebičů. Snaha obyvatel města 
recyklovat staré a nepoužívané elektrospo-
třebiče se již několik let vyplácí. Naše město 
obdrželo certifikát vypovídající o přínosech 
třídění a recyklace elektrozařízení.

Díky environmentálnímu vyúčtování spo-
lečnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vy-
číslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody jsme díky recyk-
laci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém 
Země. Víme také, o jaké množství jsme sní-
žili produkci skleníkových plynů CO₂ nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí  
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, kte-
rá s obcí dlouhodobě spolupracuje na recykla-
ci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané na-
šeho města v loňském roce vyřadili 5.482,86 
kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně 
předali k recyklaci, jsme uspořili 58,25 MWh 

naše město Recyklací elektRospotřebičů 
VýrazNě uleVilo žiVotNímu Prostředí

elektřiny, 2 942,25 litrů ropy, 272,88 m³ vody 
a 2,60 tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů o 12,62 tun 
CO₂ekvivalentu a produkci nebezpečných 
odpadů o 57,09 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmen-
ších, má nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že 
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spo-
třebu elektrické energie pro domácnost až  
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy 
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, 
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou 
pro uživatele počítačů také je, že odevzdá-
ní 10 vysloužilých monitorů ušetří spotře-
bu energie potřebnou pro chod notebooku  
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří třídě-
ním takto zásadně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím 
sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici 
více než 17.000 sběrných míst. To je pětkrát 

více než například v ekologicky vyspělém 
Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé střed-
ně velké obci. Zároveň ulice a separační stá-
ní jsou doplněny o červené kontejnery na 
drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit 
vysloužilé elektro, si může najít nejbližší 
sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo  
na www.cervenekontejnery.cz.

Studie LCA posuzuje systém zpětného od-
běru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí 
jejich sběr, dopravu a zpracování až do oka-
mžiku finální recyklace jednotlivých frakcí 
vyřazených spotřebičů do nového produk-
tu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady  
na životní prostředí. Výsledky studie jsou 
prezentovány jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr 
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to  
ve všech aspektech.

Zdroj: Tým ASeKOL a. s. - www.asekol.cz

ale určitě i mnozí zájemci z  řad dospěláků. 
Na asfaltovou cyklostezku je pomocí šablon 
a speciálních barev nakreslila děvčata vypo-
máhající brigádně u služeb města a pak také 
holčiny z velkopavlovické chasy.

Hru „Čáp ztratil čepičku, jakoupak má 
barvičku?“ snad není nutné ani představo-
vat, na druhé hře si můžete vyzkoušet skok  
do dálky a třetí hra? Dítě si stoupne na mod-
ré kolečko a trefuje se kamínkem na písmen-
ka. Poté, co některé zasáhne, musí říci určitý 
počet slov, která začínají na dané písmenko. 
Barevně rozlišeny jsou ty složitější a také ty,  
po kterých píšeme někdy „i“ a někdy „y“ . Mo-
hou se tedy zkoušet i slova vyjmenovaná.

Další hra je také tradiční – skákací panák.  
Tu opět není třeba představovat. Ale poslední 
hra - na tu je potřeba láhev. Zatočí se na barev-
ném kole a pak už se podle popisu posunuje 
po barevném poli levá ruka, pravá ruka, levá 
noha a pravá noha.

Těchto pár her jsou prvními vlaštovkami, dal-
ší vzniknou u rozhledny Slunečná. Návody  
ke hrám jsou již v tomto okamžiku zveřejněny 
na lavičce v sousedství cyklostezky. Nastuduj-
te si je a vyzkoušejte!

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice
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Šárka Procházková s dětmi, kterým pomohli Dobří andělé.

138 dětí a 130 rodičů z 68 rodin na Břec-
lavsku podpořili Dobří andělé. Je velmi po-
těšitelné, že spousta Dobrých andělů pod-
porujících potřebné žije u nás, ve Velkých 
Pavlovic. Pomáhat je však potřeba i nadále.

Když rodinu zasáhne vážné onemocnění  
– ať už rodiče nebo dítěte – dopadne jeho tíha 
na každého z jejích členů. Dobří andělé dlou-
hodobě podporují rodiny s dětmi, ve kterých 
se objevila rakovina nebo jiné vážné onemoc-
nění. Pravidelnými finančními příspěvky jim 
pomáhají překlenout těžké životní období.

„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilita-
cí pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit 
dopad vážného onemocnění také na sourozen-
ce,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka 
nadace Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím 
dárci – Dobří andělé – podporují tisíce rodin 
po celé České republice. „I když peníze nikdy 

dobří andělé pomáhají…
Vězte, jsou mezi Námi a aNi o Nich NeVíme…

nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, ne-
musí se například vzdát oblíbeného kroužku 
nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor  
či školní výlet,“ dodává.

Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili 
Dobří andělé na Břeclavsku desítky dětí. Po-
čet nových žádostí o pomoc ale stále roste. 
„Kromě rodin, v nichž se rodič nebo dítě potý-
ká s onkologickým onemocněním, podporujeme 
každý měsíc také rodiny s dětmi s nejrůznějšími 
vážnými onemocněními či kombinovanými po-
stiženími. Pomoc je v těchto případech dlouho-
dobá, často v řádu let,“ doplňuje Procházková.

Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, 
si může zvolit výši částky i frekvenci zasílání 
pomoci. Navíc má možnost si přečíst pří-
běh konkrétní rodiny, které pomohl. „Stačí 

si na stránkách nadace Dobrý anděl vytvořit 
registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém 
Andělském účtu pak každý dárce vidí informa-
ce o rodině,“ vysvětluje Šárka Procházková 
a dodává: „Pro rodiče představuje podpora 
Dobrých andělů v takto těžké situaci pomoc ne-
jen finanční, ale také psychickou – mají pocit,  
že na to nejsou sami, jsou klidnější a mohou se 
tak více věnovat tomu, co je důležité.“

Markéta Křížová,  
PR manažerka nadace dobrý anděl  

* www.dobryandel.cz
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Osvědčení o úspoře emisí  
(6. 6. 2019)
V roce 2018 díky recyklaci a využití papíru, 
plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dal-
ších komodit v rámci tříděného sběru a využití 
odpadů v systému EKO-KOM jste přispěli vy - 
občané města Velké Pavlovice - ke zlepšení ži-
votního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. 
Díky vám bylo uspořeno 6.137.704 MJ energie 
a emise sníženy o 263,454 tun CO₂ ekvivalen-
tu. Děkujeme!

Rekonstrukce chodníku  
v ulici Zahradní  
(17. 6. 2019)

V  druhé polovině července byly zahájeny 
práce na rekonstrukci chodníku v  horní čás-
ti ulice Zahradní. S  pracemi se vyčkalo až  
po opravě vodovodního řadu. Pracovníci slu-
žeb města tak měli vystaráno o náročnou prá-
ci na několik následujících týdnů. Výměnou 
prošly i staré obruby u komunikace a dále byly 
napojeny vjezdy k rodinným domům.

nové přepojení vodovodu  
k rodinným domům  
v ulici Pod Břehy  
(17. 6. 2019)
Začátkem července byla v ulici Pod Břehy do-
končena výměna vodovodního řadu. Než však 
byly k novému vodovodnímu řadu připojeny 
okolní domy, bylo nutné provést testy nezá-
vadnosti pitné vody. Proběhlo tak odebírání 
vzorků a řádné laboratorní rozbory. Ty po-
tvrdily nezávadnost pitné vody a dílo mohlo 
být s čistým svědomím dokončeno. Když byly 
plánovaly opravy vodovodů, dohodlo se vede-
ní města, že zadláždění míst po výkopech pro-
vedou služby město. Tyto práce byly zahájeny 
v následujících dnech.

Údržba zeleně  
– pořád, stále, dokola...  
(19. 6. 2019)
Údržba zeleně ve městě je téměř nekonečný 
seriál prací. Sekání trávníků, stříhání keřů 
a stromků, okopávání záhonků… Práce je 
více než dost od časného jara do pozdního 
podzimu. Plevelu se totiž daří téměř za kaž-
dého počasí. Na fotografii zaměstnankyně  
a brigádnice služeb města odplevelují záhon-
ky kolem sokolovny.

drobné opravy  
komunikací ve městě  
(24. 6. 2019)
Vše potřebuje svou péči a jak se říká… nic není 
na věky. Ani silnice ne. K úmyslnému naru-
šení asfaltového povrchu dochází většinou  
z důvodu instalace přípojky ke kanalizaci ane-
bo k vodovodnímu řadu či u jejich komplet-
ní výměny. Ojediněle se samozřejmě objeví  
i poruchy. 

Během posledního červnového pracovní-
ho týdne byly zahájeny vysprávky firmou 
CESTING, se kterou byla uzavřena smlouva  
na základě nejvýhodnější podané nabídky. 
Přesnou celkovou cenu vysprávek nebylo 
možné předem přesně vyčíslit, protože na-
bídky byly předkládány v jednotkách, tedy za 
metr nebo m². Požadovaná místa byla oprave-
na během čtrnácti dnů.

Místo dětí obsadili  
školku stavebníci  
(3. 7. 2019)
Hned v úvodu hlavních letních prázdnin byla 
v  budově mateřské školy zahájena generální 
oprava kuchyně. Práce začaly řádným vykli-
zením všech místností určených k rekonstruk-
ci a poté následovalo bourání. Realizátor re-
konstrukce - STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 
byla postavena před nelehký úkol. Kuchyni 
bylo třeba zrekonstruovat tak, aby vyhovovala 

Oprava chodníku na ulici Zahradní.

Výměna vodovodního řadu  
na ulici Pod Břehy.

Když se daří okrasné zeleni,  
daří se i plevelu, bohužel…

Oprava vozovky na ulici Horní.

Asi málokdo by hádal, že je na této 
fotografii kuchyně v mateřince.  
Nyní už září novotou!
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dnešním předpisům, přichystat veškeré při-
pojení pro nové i starší spotřebiče, vyměnit ve-
dení vody, elektrické rozvody i odpady. Nová 
bude také vzduchotechnika. Nové vybavení 
kuchyně dodá Petr Hrůza-CHEVRON GAS-
TRO, Mikulov.

Celkové náklady včetně nových spotřebičů 
jsou vyčísleny na 4.500 tis. Kč. Oprava je 
kompletně hrazena z rozpočtu města, termín 
dokončení byl naplánován na polovinu měsíce 
srpna 2019.

Rekonstrukce vodovodního 
řadu a chodníku  
na ulici Herbenova  
(9. 7. 2019)

Na ulici Herbenova provedli v   červenci pra-
covníci služeb města ve spolupráci s firmou 
Štambacher s.r.o. a Vodovody a kanalizace 
Břeclav a.s. rekonstrukci vodovodního řadu. 
V první fázi prací byl starý chodník v havarij-
ním stavu rozebrán a bylo připraveno připo-
jení vodovodu z ulice Bří Mrštíků. Po výměně 
vodovodu je v plánu vydláždění nového chod-
níku ze zámkové dlažby po celé délce ulice. 
Práce na novém chodníku však nemohou být 
zahájeny ihned po výměně vodovodu. Je nut-
no vyčkat na „sednutí“ zeminy.

V ulici Zahradní je hotovo, 
chodník je opraven  
(9. 7. 2019)
Ulice Zahradní je rozdělena ulicí Příční na dvě 
části - horní část a dolní. Občané v dolní části 
ulice využívali chodník ze zámkové dlažby již 

od května roku 2013, ti z horní části si museli 
počkat až do letošního roku.

Ale oprava chodníku i vodovodního řadu je již 
dokončena. To, že byla celková rekonstrukce 
provedena až letos, bylo způsobeno mimo jiné 
také tím, že bylo třeba naplánovat výměnu 
vodovodu a práce pozdržela i stavba průtahu 
obcí v minulých letech, protože přes ulici Za-
hradní byla vedena objížďka.

Pracovníci Služeb města  
mají celé prázdniny napilno  
(18. 7. 2019)
Sečení a mulčování trávy – dalo by se říci 
„nekonečný příběh“. Pracovníci služeb měs-
ta se dnes a denně ohání křovinořezy, sekají 
pomocí traktorové sekačky, v  permanenci je  
i velký mulčovač. Seče se prostě všude a po-
řád, v intravilánu i extravilánu města.

V  polovině července bylo spotřebováno i ně-
kolik kilogramů barvy. Fasádní barvou byly 
natřeny betonové odpadkové koše po celém 
městě, některé dřevěné konstrukce odpočívek 
po trase naučné stezky „Zastavení v kraji vína 
a meruněk“. A jak jste se mohli již dočíst, bar-
va byla použita i na dětské hry na komunikaci 
u kolejí.

Po delší době se dočkal údržby i tzv. „kru-
háč“ mezi budovou 1. a 2. stupně základní 
školy. Popínavý keř byl ostříhán a živé ploty 
také. Na dvoře městského úřadu byly natřeny 
lavice, které byly rozmístěny do lesoparku, 
na technice byly provedeny drobné opravy. 
Drobné zednické práce proběhly i na vel-
kopavlovickém gymnáziu a také v jednom  
z bytů. Opraveny byly rovněž dvě propadliny 
na chodnících.

Také na náměstí  
výměna vodovodu  
(1. 8. 2019)

Ani Náměstí 9. května nebylo ušetřeno výmě-
ny vodovodu, i když jen částečně. Firma Štam-
bacher s.r.o., Vodovody a kanalizace Břeclav, 
a.s. a pracovníci služeb města tak plynule 
navázali na rekonstrukci vodovodního řadu 
v sousední ulici Herbenova. Na obou místech, 
na Herbenově i na náměstí, se počítá s násled-
nou generálkou chodníku.

další nový vodovodní řad  
– na řadě je ulice Hlavní 
(1. 8. 2019)

První den měsíce srpna byla zahájena re-
konstrukce vodovodního řadu v ulici Hlavní. 
Oprava vodovodu začala v chodníku u křižo-
vatky ulic Hlavní a Boženy Němcové a dále po-
kračovala v ose chodníku a částečně v zelené 
ploše až k sokolovně. Výkopové práce proved-
la firma Stavoč s.r.o., montážní práce na vodo-
vodu zajistila firma VaK Břeclav a.s.

filmaři točí 3Bobule.  
Ve filmu si zahraje i cimbálka 
z Velkých Pavlovic  
(1. 8. 2019)
Filmaři dorazili na jih Moravy natáčet dal-
ší pokračování filmu Bobule. Ve třetím díle 
se opět objeví řada záběrů z  okolních obcí  
a spousta místních domorodců coby kompar-
zistů. V nedaleké Moravské Nové Vsi se bude 
natáčet scéna zahradní slavnosti, kde bude 

Zahájení opravy vodovodu a chodníku  
na ulici Herbenova.

Na ulici Zahradní byla dokončena  
oprava chodníku.

Nátěr dřevěných prvků odpočívek  
po trase naučné stezky „Zastavení  
v kraji vína a meruněk“.

Zahájení opravy vodovodu na Náměstí  
9. května, před budovou lékárny.

Srpnová oprava vodovodu na ulici Hlavní.

Školní kuchyně MŠ se po stavebních 
úpravách dočkala nového gastro zařízení.
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vyhrávat i cimbálka. Tu vytvoří hudebníci 
z  okolí – ze Svatobořic–Mistřína a dokonce  
i z Velkých Pavlovic! 

divadelní představení  
předčasně ukončil déšť 
(12. 8. 2019)
I přes postupně tmavnoucí oblohu se v podve-
černích hodinách, v pondělí 12. srpna, na lou-
ce u rybníka sešlo několik desítek dětí s rodiči 
či prarodiči na vystoupení Hustopečského 
kočovného divadla. Po pouhých patnácti ode-

hraných minutách oblíbené pohádky Zvířátka 
a Petrovští bylo představení přerušeno průtrží 
mračen, která v kratičkém okamžiku všechny 
účinkující i diváky promočila až na kůži.

Přesto byly hlavní cíle představení dosaže-
ny – přítomné děti se určitě nemohou dočkat 
konce příběhu, úprk před deštěm si budou pa-
matovat dlouhou dobu, ale nejdůležitější je, že 
vybrané vstupné pomůže postiženým dětem.

Hustopečští divadelníci připravili náhradní 
termín vystoupení na neděli 1. září.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Tak nám to kočovné divadélko krásně 
začalo… a bouří s průtrží mračen,  
hromy a blesky rychle i skončilo.  
Příroda je prostě nevyzpytatelná! 

POděKOVání
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem složkám Integrovaného záchranného systému, Jednotkám 
sboru dobrovolných hasičů a Báňské záchranné službě za pomoc, kterou poskytly při záchranných 
pracích na vyprošťování našeho syna Josefa Pospíšila ve dnech 3. až 5. srpna 2019. 

Děkujeme za obrovské nasazení, úsilí a pomoc v situaci, kdy museli záchranáři řešit velmi nelehkou 
a složitou situaci. Všem děkujeme především za profesionální přístup, ale i „obyčejná lidská“ slova 
útěchy a projevené soustrasti.

S úctou rodina Pospíšilova

Z nAŠicH AKcí

V sobotu 6. července 2019 se již po šesté 
otevřely brány Ekocentra Trkmanka příz-
nivcům Velkopavlovického meruňkobraní. 
Letošní ročník byl výjimečný hned z něko-
lika pohledů.

Takzvanou "třešničkou na dortu" bylo před-
stavení prvního meruňkového sektu kvašené-
ho klasickou metodou v láhvi. První meruň-
kový sekt vyrobil místní vinař Pavel Lacina. 
Premiérový meruňkový křest požehnal páter 
Mgr. Tomáš Caha a následně proběhla dražba 
této láhve.

Láhev se podařilo vydražit za 31.500 Kč  
a výtěžek z dražby si převzal pan Prof.  
MUDr. Vladimír Mihál, CSc. pro sdružení 
Šance při Fakultní nemocnici Olomouc. Čle-
nové sdružení Šance jsou oporou onkologicky 
nemocným dětem a jejich rodinám. Vedou na-
příklad registr dárců kostní dřeně nebo orga-
nizují ozdravné pobyty.

Další láhev meruňkového sektu byla poprvé 
otevřena tzv. sabráží. Meruňkový sekt mohli 
návštěvníci ochutnat na stanovišti "marhulo-
ve" společně s meruňkovým vínem.

Letošní ročník byl výjimečný také tím, že jsme 
rozšířili areál a ze zámeckého nádvoří jsme 

poskytli návštěvníkům také sousední pod-
zámčí, s navýšením i zázemí toalet.

Klasické tradiční pochutiny s meruňkami do-
plnily domácí beleše s meruňkovou marmelá-
dou. V pátek se na ekocentru podařilo uvařit 
rekordních 1.976 kousků kynutých meruňko-
vých knedlíků – u nás řečených gulí, které se  
v sobotu podávaly se sladkou opraženou 
strouhankou polité rozpuštěným máslem.

Na stanovištích na nádvoří byly k ochutnání 
tlačené koláče nebo kostka z listového těsta 
s pudinkem a meruňkou z Pekařství Pešák 
& Křivka, gule s meruňkou a strouhankou či 
smažené meruňky. Ve výstavním sálku kynu-

pRvní meRuňkový sekt na světě  
PředstaVeN Na Vi. roČNíku VelkoPaVloVického meruňkobraNí

lo těsto a přímo na místě smažily zručné hos-
podyňky domácí beleše. V podzámčí šikovní 
kuchaři uvařili tři zabijačkové kotle meruň-
kové guláše, po kterém se jako obvykle zaprá-
šilo. Někdo si byl prý i třikrát. Jídlo doplnila 
douzovaná cigára na meruňkách a dva výčepy 
s vychlazeným pivečkem a bezovkou.

Zpestřením sobotního programu bylo 
umění sabráže s nejrůznějšími předměty  
s Ing. Mgr. Martinem Prokešem ze společnos-
ti PROQIN.

Tradiční soutěž v pojídání meruněk pro do-
spělé jsme na čas změnili na pojídání belešů 
s meruňkovou marmeládou a známý jedlík, 
vítěz předchozích ročníků, doplnil tuto sou-
těž o podmáslí s meruňkami. Soutěžící byli 
neuvěřitelní, kousky belešů zapíjené podmás-
lím pomalu klouzaly do krků a dle očekávaní 
pan Jaroslav Němec svá předchozí vítězství  
i při této soutěži obhájil. Na vítěze čekal krás-
ný dárek – láhev meruňkového sektu, za dru-
hé a třetí místo si stříbrný a bronzový borec 
odnesl láhev vína místních vinařů.

Dětská soutěž v pojídání meruněk v syrovém 
stavu byla veselá. Do klání se přihlásilo osm 
dětí, které měly za úkol spořádat na čas osm 
půlek meruněk. Každý soutěžící dostal nako-

Meruňkových knedlíků až zrak přechází. 
Letos jich bylo navařeno a snědeno 
rekordních 1.976  kousků. Neuvěřitelné!
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S příchutí meruněk lze ukuchtit cokoliv, třeba gulášek!

nec malou pozornost, takže vlastně vyhrál kaž- 
dý a navíc, jako bonus, do sebe dostal notnou 
dávku vitamínů.

V rámci projektu probíhala prezentace pro-
jektu "Sysli pro krajinu, krajina pro sysly" se 
živým syslem, s exkurzemi za sysly v místních 
lokalitách se společností Alka Wildlife.

O ozvučení a moderování celé akce se jako 
vždy postaral zkušený DJ Tony Schäffer  
a o příjemnou hudební kulisu místní cimbá-
lová muzika Vinica. Jarmark v letošním roce 
doplnil prodejem čerstvých meruněk místní 
sadař Jan Krejčiřík.

Poděkování patří Městu Velké Pavlovice,  
SDH Velké Pavlovice a Obci Bořetice za pod-
poru při pořádání, zapůjčení vybavení a hlav-
ně stanů. Ekocentrum Trkmanka bohužel  
o svůj stan přišlo při velké bouřce a návštěv-
níci by se nám při tak krásném, ale horkém, 
počasí bez stanů dozajista uvařili - jako me-
ruňkové knedlíky :-)!

Velké poděkování patří zaměstnancům měs-
ta, kolegům z ekocentra, jejich rodinným pří-
slušníkům a všem dobrovolníkům, kteří nám 
pomáhají.

Děkujeme i Vám návštěvníci a těšíme se  
za rok na viděnou!

Bc. Zita dvořáková, MSc,  
ředitelka ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice

Letošní Meruňkobraní se neslo i na charitativní vlně. Vydraženo bylo 31.500 Kč,  
které byly předány sdružení Šance při Fakultní nemocnici Olomouc.
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KuLTuRA

V sobotu 20. července pořádala velkopav-
lovická krojovaná chasa tradiční Zahrávky 
hodů, které se konají každoročně vždy čtyři 
týdny před samotnými krojovými hody. Zá-
bava pod střechou sokolovny trvala až do brz-
kých ranních hodin.

Jako vždy, měla i letos chasa připraveno nej-
různější občerstvení včetně dostatečného 
množství višňáku. Tuto místní specialitu při-
pravují stárci vždy speciálně na Zahrávky.

Kromě taneční zábavy s dechovou hudbou 
Zlaťanka proběhla i oficiální volba stárků, 

sklepníků a kárníků - tímto byly pomyslně 
odstartovány náročné předhodovní přípravy 
počínaje úklidy, pokračujíce pečlivým chys-
táním krojů a konče pečením nadýchaných 
hodovních koláčů.

Velkopavlovická chasa děkuje všem návštěv-
níkům Zahrávek za podporu a účast.

Pro letošní rok byly zvoleni… 

Stárci a stárky

1. Oldřich Vymazal, Štěpánka Veverková 
2. Lukáš Hájek, Terezie Hiclová 

ZahRávky VelkoPaVloVických krojoVaNých hodů roku 2019
3. Daniel Herzán, Michaela Pecháčková 
4. Radim Popovský, Sára Forejtová

Sklepníci a sklepnice

1. Viktor Bednařík, Michaela Jaborníková 
2. Štěpán Fůkal, Barbora Listová 
3. Ondřej Sláma, Karolína Zborovská 
4. Ondřej Bank, Eliška Otřelová

Kárníci:

Martin Bank, Miloš Mádl

Věra Procingerová

Zahrávky jsou každoročně prvním velkým krokem k hodovním slavnostem.

Sedmatřicet dětí z Česka a Slovenska se za-
čátkem měsíce července zabydlelo ve vel-
kopavlovickém Ekocentru Trkmanka. „Jde 
o výměnný pobyt, který je součástí již dva 
roky trvajícího projektu Sysli pro krajinu, 
krajina pro sysly, na kterém spolupracuje-
me,“ uvedla ředitelka Ekocentra Trkmanka  
Zita Dvořáková.

Celý týden se děti ve věku od sedmi do čtr-
nácti let hravou formou učily poznávat nejen 
sysly, ale i přírodu a další živočichy, kteří se  
v ní vyskytují.

„Ve středu jsme se přesunuli na Slovensko, na-
vštívili jsme oblast Chtelnica a zoologickou za-
hradu v Bojnicích, která na projektu spolupra-
cuje,“ sdělila nám paní Dvořáková.

iva Haghofer, Břeclavský deník

děti se vydaly Za syslem do Přírody

Mladí přírodovědci vyrazili do lůna přírody, pozorovali sysly v jejich přirozeném prostředí.
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průvodem od první stárky Štěpánky Vever-
kové, odkud bylo sólo "co by kamenem doho-
dil". Ovšem slavnostní průvod musí být nejen 
krásně barevný a uspořádaný, ale také dlou-
hý – a to nejen na délku trasy, aby se podívali  
a pokochali všichni, ale také na počet krojova-
ných párů, kterých bylo letos téměř padesát. 
Obojímu tedy bylo letos splněno zadost. 

Na sóle pod májů, kde je čekali natěšení místní 
i cizí návštěvníci, si stínu ani odpočinku kro-
jovaná mládež neužila. Po vlastním sóle bylo 
potřeba vítat přijíždějící přespolní chasu, z níž 
nechyběly stálice  na našich hodech - chasa  
z Bořetic, Vrbice či "Rychlé šípy" z Němčiček. 
Poslední krojovaní přijížděli ještě i ve večer-
ních hodinách, dávno po sóle přespolních, 
které je tradicí nedělního odpoledne. 

19. srpna 2019  
– HOdOVÉ POnděLí
Pondělní dopoledne druhého dne hodové-
ho maratónu začalo, stejně jako v neděli 
zvaním velkopavlovických občanů na odpo-
lední zavádku a večerní zábavu, tentokrát 
na „horním konci“ Pavlovic. Odpoledne se 
slavnostní hodový průvod seřadil u druhé 
stárky, Terezie Hiclové, na ulici Dlouhá. To 
už měli stárci a ostatní mužští členové Velko-
pavlovické chasy za sebou pěkných pár kilo-
metrů, které za neděli a pondělní dopoledne 
při zvaní, v nedělním průvodu i na sóle stači- 
li "odpochodovat".

Je proto dobře, že pondělní taneční odpoledne 
se nese v duchu  tradiční stárkovské zavádky, 

jejíž melodické, klidné tóny dávají vyniknout 
kráse velkopavlovických krojů, tanečnímu na-
dání všech na parketu i prvním krůčkům těch, 
kteří se na roli stárek a stárků teprve připravu-
jí. Protikladem jsou ovšem vtipné sloky písně, 
kterou závádku doprovází mužácký sbor. Slo-
žit text této písně je jistě každoročně nelehký 
úkol: musí být vtipná, pravdivá, trošku ironic-
ká, ale urazit by neměla nikoho.

Znáte ten pocit, kdy Vás po těle přechází mráz 
a mnohdy se i slzy derou do očí? Kdo si nene-
chal ujít letošní Zavádku jistě ví, o čem je řeč…

20. srpna 2019  
– HOdOVÉ ÚTeRÝ
Tradičně nejdelší hodovní průvod je vždy  
v úterý. To se do hodovního veselí zapojí té-
měř všichni, kteří vlastní kroj, od malých dětí,  
přes chasu až po ženáče. Téměř nekoneč-
ný průvod krojovaných se na sólo tentokrát 
vydal od třetí stárky, Michaely Pecháčkové  
a jako dlouhý had se vlnil ulicemi města.  
Po sóle velkopavlovické chasy a ženáčů zaži-
li návštěvníci malé překvapení, když si svůj 
nástup i s verbuňkem jako z partesu vystřih-
li nejmenší krojovaní. Tradičním zakonče-
ním úterního odpoledne bylo sólo čmeláci, 
při kterém se náležitě vyřádili nejen děti,  
ale i odrostlejší mládež a rodiče.

Večerním „představením“ byla tradiční volba 
starých stárků a sklepníků, kdy si na pár ho-
din zavzpomínali ženatí na své svobodné roky 

Hodová neděle – sólo u první stárky 
Štěpánky Veverkové, jejímž prvním 
stárkem byl Oldřich Vymazal.

Zábava na tanečním place za sokolovnou.

Hodové pondělí – dechová muzika  
a polka, valčík, vrtěná či verbuňk,  
to jsou naše hody.

Hodové pondělí – dle tradice zasvěceno 
rituálnímu tanci Zavádce.

Pátek 16. srpna 2019  
– STAVění MáJe 
Pátečnímu stavění máje předcházelo napí-
navé odpoledne: bude nebo nebude pršet? 
Rozuzlení tohoto dramatu přišlo přesně v šest 
večer, tedy v předem avizovaném čase stavění. 
Nad Velkými Pavlovicemi se doslova otevřelo 
nebe. To byl ten pravý okamžik, který prověřil 
připravenost celé chasy. Sotva přestalo pršet, 
pustila se chasa do pořádného kvapíku – s čer-
padly, stěrkami, hadry a fukary. Vyčerpat, vy-
sušit vše, jak jen to jde nejlépe a potom teprve, 
nyní již v rozvážném tempu se mohli všichni 
pustit do stavění máje. Po předchozím tělo-
cviku jim to šlo jedna radost a o půl deváté již 
mája svítila do dálky.

18. srpna 2019  
– HOdOVá neděLe
Přesně jako před pěti lety připadla neděle  
18. srpna na první den krojovaných hodů. 
A opět hráli k tanci i poslechu Vacenovjáci. 
Ovšem tentokrát byla neděle pod taktovkou 
nových tváří, jak mezi osmi zvolenými stár-
kujícími páry, tak částečně i v chase, do které 
přibyli noví nadšenci pro folklórní tradice. 

Krojovaní měli již od nedělního rána zcela 
nabitý program. Neodmyslitelným startem 
prvního dne hodů je mše svatá v kostele,  
po které se vydá chasa požádat k radnici 
starostu o povolení hodů a také ho pozvat  
na zábavu. Zatímco dívky utahovaly tkaničky 
na blinerkách a chystaly se do sukní, chas-
níci mezitím zvali dům po domu místní ob-
čany na čtyřdenní největší folklorní událost  
ve městě. 

Společně pak již v párech prošli slavnostním 

hody, milé hody, už jsem dohodoVal…

Stavění hodové máje letos zkropil déšť.
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v kroji, zatímco jim stárci a sklepníci spolu se 
šmukáči a vestami předali i starost o sólo a ve-
černí zábavu, ve které nechybělo oblíbené sólo 
bosky, bez košile a v trenýrkách.

24. srpna 2019  
– HOdKY
Hodky jsou čtvrtým a posledním dnem, kdy 
krojovaná chasa prochází slavnostním prů-
vodem město a poté do pozdních hodin tančí 
u hodovní máje. Tentokráte se průvod vydal 
k Forejtům na ulici Horňanského, právě zde 
bydlí Sára Forejtová, která se svým stárkem 
Radimem Popovským tvořili čtvrtý pár letoš-
ních hodů.

Jaký začátek, takový konec. Průtrží mračen 
před stavěním hodovní máje hody začaly, 
další průtrž mračen byla předzvěstí konce 
hodového veselí v sobotu krátce před odcho-
dem na večeři. Zakrátko se počasí umoudři-
lo a zábava mohla, stejně jako po celé hody,  
pokračovat venku.

Věra Procingerová

Hodové úterý – odpolední zábava je  
vždy dle tradice určena hlavně dětem,  
jak vidno, zamlouvá se jim to!

Hodové úterý – první a druhý stárkovský 
pár ve víru tance.

Hodové úterý – slibný dorost!

Přeji krásný den všem přátelům folklóru  
a "mužáckého" zpívání! Začátkem letošního 
srpna nazpívali zpěváci velkopavlovického 
mužáckého Presúzního sboru poslední tóny 
písní, které jsme si vybrali pro náš první 
CD nosič. Byl to pro nás obrovský, inten-
zivní a nezapomenutelný zážitek, postavit 
se před mikrofony v nahrávacím studiu. 
Všichni z nás byli zpočátku nesmělí, ostý-
chaví, svázaní zodpovědností a neznalostí  
tohoto prostředí...

Nakonec jsme si však nahrávání náležitě užili 
a v dobré náladě dali do našeho projevu vše, co 
v nás je. Hlavně srdce ;-)! Věříme, že výsledek 

pResúZní sboR  
PremiéroVě V NahráVacím studiu

Zazpíváte si rádi s velkopavlovickým Presúzním sborem? Za nedlouho budete mít  
příležitost prakticky kdykoliv s novým CD nosičem.

bude pro všechny, kteří si nás budou chtít po-
slechnout, potěšující. Rádi bychom touto ces-
tou vřele poděkovali cimbálové muzice Lašár 
z Velkých Pavlovic za výbornou spolupráci  
a skvělý doprovod.

Na našem Velkopavlovickém vinobraní vám 
spolu s Lašárem určitě zazpíváme. Budeme 
se na vás všechny těšit ve dnech 13. a 14. září, 
již nyní srdečně zveme! Pokud půjde vše podle 
plánu, v což pevně doufáme a věříme, bude už 
toto naše CD na světě.

Josef Jilka, Presúzní sbor Velké Pavlovice

Monumentální barokní sýpka v centru 
Velkých Pavlovic byla postavena na konci  
18. století za vlády císaře Josefa II., kdy 
patřila k místnímu velkostatku. Požár  
na konci minulého století ji téměř zničil, 
přesto se z této významné technické památ-
ky podařilo díky architektům vytvořit nád-
herný hotel.

Sýpka měla velmi důležitý úkol, sloužila 
ke shromažďování společných zásob obilí  
pro léta neúrody. V pozdějších letech, zejmé-
na ve 20. století, se pro stavbu tohoto měřítka 
hledalo využití jen obtížně. Chátrání sýpky 
urychlil požár na konci minulého století.

Architektonického řešení rekonstrukce stav-
by a interiéru se ujalo studio EAarchitekti, 
Ing. arch. Zdeněk Eichler a Ing. arch. Eva 
Eichlerová. Jejich projekt se zúčastnil soutě-
že Interiér roku 2018 v kategorii Veřejný inte-
riér – rekonstrukce.

Odkaz historie
Čtyřpodlažní stavba má přízemí zaklenuté 
nízkou křížovou klenbou ve dvoutraktu. Pa-
tra s dřevěnými trámovými stropy vynášejí 
ve druhém podlaží kamenné a zděné sloupy, 
ve třetím pak mohutné vyřezávané sloupy 
ze dřeva. Čtvrté podlaží je podkrovní. Ten-
to prostorový koncept architekti při rekon-
strukci zachovali, otevřený prostor rozděli- 
li příčkami.

Současná společenská funkce hotelu s re-
staurací a konferenčním sálem je adekvátní 
velikosti a poloze stavby, klade však na objekt 
vysoké technologické nároky.

„Kvůli zachování jedinečnosti historické stavby 
a minimálních zásahů do původních konstrukcí 
jsme navrhli samostatnou budovu technické-
ho zázemí, zapuštěnou do terénu. Její svažitá 
střecha je pojata jako sad velkopavlovických 

z moraVské barokNí sýPky  
vZnikl hotel s dokonalým inteRiéRem
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meruněk. Celek je v exteriéru vymezený uprave-
nými venkovními plochami osázenými platany, 
katalpami a doplněný fontánou,“ popisují ar-
chitekti.

Ti měli při rekonstrukci k dispozici zajímavé 
původní stavební prvky, které doslova vyza-
řují kultivované zpracování starých řemeslní-
ků: kamenné ostění oken, kamenné a dřevěné 
sloupy, kovaná vrata, dřevěné schodiště, zpra-
cování omítek, velkoplošná kamenná dlažba, 
váhy i jiné.

„Výtvarný koncept interiéru stačilo jen vnímat 
a respektovat. Rozhodli jsme se novými prvky  
a povrchy nekonkurovat stávajícím, ale podpořit 
jejich vyznění současnými stavebními a technic-
kými možnostmi,“ doplňují autoři projektu.

Hotelem krok za krokem
Přízemí budovy nechali architekti v co nej-
větší míře otevřené, aby vynikla velkorysost 
zaklenutí celého prostoru. Je zde vstupní hala, 
restaurace se zázemím, dva konferenční sály  
a příslušenství.

Prosklené stěny s kovanými rámy a vestavba 
krbu, jež oddělují jednotlivé provozy, osvětle-
ní, objekt recepce a baru, mobiliář, to vše se 
podřídilo pokračujícímu prostoru.

V dalších patrech je čtyřicet dva hotelových 
pokojů v různých kategoriích, z toho čtyři 
apartmány, klubový salonek a kancelář sprá-
vy provozu.

Prostorné hotelové pokoje dostaly prken-
né podlahy, robustní dřevěné dveře a ve-
stavěný nábytek. Původní malá okna si 
ponechala kamenné ostění, zvětšuje je 
prosklený parapet ve venkovním líci stěny. Z in-
teriéru tak vzniká dojem arkýře, vně však sklo 
se sítotiskem splývá s fasádou. Koupelny au-
toři pojali ve světlém nebo tmavém velkoploš- 
ném obkladu.

Schodiště, chodby a dveře či provedení výta-

hu a posuvných požárních dveří svým cha-
rakterem a atmosférou odkazují na původní  
funkci stavby.

„Většina prvků byla navržena a vyrobena jako 
atyp firmami v okolí, u typových jsme, pokud 
to bylo možné, dali přednost českým designům 
a značkám,“ popisují architekti Eva a Zdeněk 
Eichlerovi.

Výběr světelných objektů do pokojů předsta-
vuje metaforu odkazující na historickou udá-
lost požáru. Jejich výroba byla inspirována ja-
ponskou metodou opracování dřeva jakisugi, 
v tomto případě se horké sklo lije do dřevěné-
ho kopyta.

Oblast Velkých Pavlovic a okolí patří mezi 

významné folklórní oblasti, stále v ní žijí ře-
meslníci a výrobci krojů používající tradiční 
postupy. Batikované modré obrazy použité  
v hotelu mají volnou předlohu v pracovní vi-
nařské zástěře. Také tradiční výšivky a tisky 
na textilu budou postupně doplňovat interiér 
o bohatství lokální kultury.

Rekonstrukce barokní sýpky  
na hotel Lotrinský
Architektonické řešení rekonstrukce stavby 
a interiéru: studio EAarchitekti, Ing. arch. 
Zdeněk Eichler a Ing. arch. Eva Eichlerová

Spolupracovníci: Ing. arch. Martina Matuš-
ková a Ing. arch Přemysl Valový

Hotel Lotrinský – restaurace v přízemí budovy.

Hotel Lotrinský – interiér pokoje pro hosty.
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Příspěvková organizace Ekocentrum Trk- 
manka získala z dotace EVVO Jihomo-
ravského kraje pro rok 2019 dotaci ve výši  
63.700 Kč na projekt „I tvoje popelnice má 
ráda pořádek“. Ekocentrum chce zábavnou 
a soutěžní formou motivovat občany a děti 
ke správnému třídění a ukládání domovní-
ho odpadu, udržování pořádku kolem nádob  
na odpad.

Dlouhodobým cílem je udržovat krajinu čis-
tou a bez černých skládek. Proto se všemožně 
vychází občanům vstříc se zpracováním od-

Jako každý rok, i o letošních prázdninách, si 
mohli čtenáři, turisté i náhodní návštěvníci 
prohlédnout výstavku dětských kreseb v  bu-
dově Městské knihovny a TIC Velké Pavlovice. 
Tentokrát měla název „Prázdninový pozdrav“ 
a představily se na ní děti ze Základní a mateř-
ské školy v nedalekých Boleradicích.

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 ví- 
ce podpořit.

Snahou projektu pomocí osvěty také bude 
podpořit ekologické nakupování, domácí 
kompostování či darování nepotřebných věcí.

Prvním bodem je vyhlášení VÝTVARNÉ 
SOUTĚŽE pro různé věkové kategorie:

I. kategorie: předškolní věk 
II. kategorie: 1. – 3. třída 
III. kategorie: 4. – 5. třída 
IV. kategorie: 6. – 9. třída a příslušné  
ročníky víceletých gymnázií 
V. kategorie: 1. – 4. ročník středních škol

Výtvarné techniky:   
kresba, malba, grafika a další

Technické podmínky:  
formát výtvarných prací A2, A3, A4

Druhým bodem je zpracování, tisk a dis-
tribuce osvětových letáčků a propagačních 
materiálů zábavnou formou. Třetím bodem 
je osvětová beseda s veřejností a pozvanými 
hosty. Čtvrtým závěrečným bodem je vyhlá-
šení vítězů a vernisáž výstavy 8. listopadu 
2019 ve výstavním sále Ekocentra Trkmanka. 
Očekávaným přínosem je zvýšení pozornosti 
při třídění odpadů.

Věříme, že se naši občané k projektu rádi při-
pojí a výsledky budou znatelné jak ve společ-
nosti Hantály a.s. na městském sběrné dvoře, 
tak i v přírodě kolem nás.

Bc. Zita dvořáková, MSc,  
ředitelka ekocentra Trkmanka

i tvoje popelnice má ráda Pořádek

pRáZdninová výstava V kNihoVNě

Letní výstava dětských obrázků v budově knihovny a TIC.

Výstava byla výsledkem spolupráce členů 
sekce Čtenářská gramotnost projektu Místní 
akční plán vzdělávání při MAS Hustopeč-
sko, která usiluje o podporu výchovy dětí  
k četbě. V rámci zmíněného projektu byly  
v městské knihovně také k dispozici meto-
dické listy „Jak rozvíjet řeč dítěte“ pro rodiče 

dětí od 0 do 3  let, a od 3 do 6 let, velkopav-
lovických autorek Mgr. Jany Pláteníkové  
a Mgr. Heleny Gajdošíkové.

Mgr. dana Růžičková
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Jak je tomu u Městské policie již zvykem,  
a v minulých číslech zpravodaje jsme se téma-
tu parkování na chodníku věnovali, tak by ne-
bylo od věci po dlouhé době vše znova zopako-
vat, jelikož spousta z vás to možná zapomněla 
nebo článek omylem přehlédla a vzhledem  
k opětovným stížnostem znovu připomínáme.

Ze zákona č. 361/2000 Sb. § 53 odst. 2  
– „Jiní účastníci provozu na pozemních ko-
munikacích než chodci nesmějí chodníku nebo 

Máme otevřeno na 30 kroužků po celém 
Břeclavsku, Mikulovsku a Hodonínsku. 
Nemusíte děti nikam vozit, my jezdíme 
za Vámi. Ušetřený čas mohou děti využít 
zase o něco lépe než sezením v autě či au-
tobuse. Výčet tréninků, kde všude taneční 
lekce probíhají, který den a v kolik hodin, 
naleznete na našich stránkách www.ncod.
cz, který by měl být zcela úplný první týden  
v září.

Hodiny probíhají jednou týdně v pravidelný 
čas na stále stejném místě a navazují na sebe. 

stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto 
zákoně stanoveno jinak“. Tímto se zohled-
ňuje bezpečnost a plynulost provozu na po-
zemních komunikacích, kdy nesmí docházet  
k ohrožení nebo omezení chodců, kteří užíva- 
jí chodník. 

Ve Velkých Pavlovicích byly v některých uli-
cích chodníky přizpůsobeny k částečnému 
parkování vozidel a to nájezdovými obrubní-
ky z dlažebních kostek vyznačeným pruhem 
červené barvy. Tento vyznačený pruh vozidla 
nesmí přesahovat koly, a to směrem do středu 
chodníku. V praxi to znamená, že musí stát 
předním i zadním kolem na červeném pruhu. 
Mnozí občané si to zřejmě pletou a myslí si, že 
vozidlo by mělo stát až za červeným pruhem 
směrem ke středu chodníku a naopak nezasa-
hovat do vozovky. Takto tedy ne!!! Zde jsme 
Vám vyfotili správně zaparkované vozidlo.

Stání na chodníku může být dovoleno přísluš-
nou dopravní značkou, a to zejména podélné  
a kolmé stání. Musíme neustále myslet na to, 
že smíme parkovat pouze tak, aby nedocháze-
lo k ohrožení nebo omezení chodce. Jiné stání 
na chodníku je zakázané! Zde si ale musíme 
uvědomit, že stání na vozovce je dovoleno jen 
za předpokladu, že zůstane zachovaný 3m ši-
roký jízdní pruh v každém směru jízdy! Tento 
požadavek ve většině ulic splnit nelze, a proto 
je lepší vyhledat parkoviště nebo auto zapar-
kovat do svého vjezdu.

Dále se nově mohou řidiči motorových vozi-
del setkat s dopravní značkou „průjezd zaká-
zán“, a to na ulici Starohorská. Přesný výklad 
téhle značky zní: řidič nesmí bez důvodu vjet  
do takto označeného úseku, přičemž za tako-
vý důvod se nepovažuje objíždění dopravně 
složité situace nebo zkracování trasy.

Také došlo ke změně dopravního značení 
místní komunikace podél železniční trati 
(mezi ul. U Zastávky a ul. Pod Břehy) a místní 
komunikace od kaple Sv. Urbana po rozhled-
nu, kde je nově dopravní značení B11 „zákaz 
vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatko-
vou tabulkou „na povolení MÚ Velké Pavlovi-
ce“). Žádost o povolení je možné získat přímo 
u Městské policie Velké Pavlovice. K získání 
povolení je nutné předložit parcelní číslo sadu, 
vinohradu, jehož jste v okolí vlastníkem. 

iva Rathouská,  
Městská policie Velké Pavlovice

PRAKTicKÉ RAdY PRO KAŽdÉHO

jak spRávně paRkovat na chodníku? dejte si „oPáČko“

stReet dance pRo všechny
aNeb hledáte kroužek Pro sVé děti?

Správné parkování na chodníku 
s červeným pruhem.

Nesprávné parkování na chodníku 
s červeným pruhem.

Pokud však vynecháte nějakou lekci kvůli 
nemoci, nic se neděje, pomáháme dětem vše 
dohnat a neustálým opakováním choreogra-
fií se lehce chytí i ti, kteří nezačnou s kurzem 
od začátku hned v září. Nebude se dítě nudit? 
U nás rozhodně ne. Během školního roku si 
vyzkouší spoustu různých tanců a technik. 
STREET DANCE, na který se naše taneční 
studio zaměřuje, je totiž jen takový nadřa-
zený pojem, jež pod sebou ukrývá nespočet 
zajímavých tanečních stylů. Z nejznámějších 
můžeme třeba jmenovat hip hop, dancehall, 

house, lockin, break dance a další, které si 
děti mají možnost všechny vyzkoušet během 
kurzů. Z těchto stylů dávají lektoři dohroma-
dy asi tří minutové choreografie, které jsou 
složené z více písniček, díky čemuž se děti  
v žádném případě nestihnou nudit. Bojíte se, 
že si Vaše dítě nezvládne něco zapamatovat?  
Na to máme také řešení – lektoři každou 
skladbu zvlášť natáčejí na počítání a videa dá-
váme na náš web. Naši svěřenci pak tedy mo-
hou trénovat a procvičovat také doma a sami 
napomáhat svému zlepšování.
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Tanec – ten já miluji rozhodně nade vše!!! Cí-
tím ho jako součást každého dne, každé mi-
nuty, každého okamžiku, tanec cítím úplně  
ve všem, i já jsem tanec... Jmenuji se Len-
ka Žůrková a už jako malá jsem chtěla vést 
taneční skupinu a rozšiřovat lásku k tanci  
a tanec jako takový rozesílat mezi další lidi, 
jako pochodeň energie, štěstí, emocí a všeho 
nepopsatelného, co při tancování cítím. Ne-
chci si to kouzlo nechávat jen pro sebe. Proto 
dělám, to co dělám – vedu taneční studio. Kéž 
by si tohle mohla prožít i moje maminka, kte-
rá vždycky chtěla tančit, ale tak nějak shodou 
okolností, možností a dalších aspektů jí to ne-
vyšlo. Něco ze sebe my však předala a já jsem 
šťastná, že žiji její sen a ona ho žije skrze mě, se 
mnou, po mém boku, jako můj největší fanou-
šek a obdivovatel. Je to přece moje máma...

Původně jsem chtěla podat jen strohé infor-
mace o tom, že tu jsme, kde jsme a že k nám 
můžete hlásit své děti. Nic z toho by však nevy-
povědělo nic o tom, kdo jsme, co cítíme, proč 
to děláme a že tanec opravdu milujeme, a už 
vůbec by to nevypovědělo o tom, jak vnímáme 
každého tanečníka, který nám projde pod ru-
kama a kdo jsem vlastně já. Což se vám budu 

přečtěte si kousek Z mé duše
aNeb taNec můžeš miloVat Nebo miloVat Nade Vše

Nejmladší tanečníci tanečního studia N.C.O.D.

nyní snažit aspoň trochu přiblížit. Doufám, že 
můj článek stále čtete a vydržíte až do konce.

Přemýšleli jste někdy nad tím, co od krouž-
ku pro své dítě očekáváte? Už slovo kroužek 
je docela fádní v porovnání toho, co všechno 
může do života vašemu dítěti dát. Od těch úpl-
ně nejprimitivnějších požadavků jako je zapl-
nit dítěti čas, přes začlenit dítě do kolektivu, 
spojit pohyb a zábavu, hledání něčeho, u čeho 
vydrží delší dobu, postupujeme dál – k vývoji 
a rozvoji dítěte, nemám teď namysli pohybově, 
to je podle mě automatické, že něco takového 
od pohybového kroužku očekáváte, ale spíš 
ve smyslu lidském - umět pomoci druhým, 
nebýt sobeckým, umět bojovat za tým, vážit 
si druhých, jejich práce a nasazení, nalezení 
pevných lidských vztahů, které vydrží třeba  
i na do smrti? Ve zkratce řečeno „kroužek“, 
který ukáže dítěti, jak být lepším člověkem?

V prvním konceptu článku jsem měla nachys-
taný proslov o tom, kde nás všude najdete, jak 
probíhají hodiny, jak organizujeme celý rok. 
To vše však najdete na našich stránkách nebo 
vám ráda vše zodpovím osobně, emailem  
či telefonicky. Nyní mi budete muset prostě 
věřit, že to děláme tak, jak nejlépe to umíme,  

dle našeho nejčistšího vědomí a svědomí. Ať 
už jde o vedení tréninků, výběru tance, na-
táčení videí pro děti, tak aby mohli trénovat 
i doma a samy tak napomáhat svému zlepšo-
vání. Pro děti na tréninku i mimo něj děláme 
opravdu maximum.

Pravidelnými tréninky jednou týdně to však  
u nás nekončí. Pokud se dítě zamiluje do tan-
ce natolik, že mu chce věnovat více času, píle 
a odhodlání, může navštěvovat naše soutěžní 
kurzy. Na soutěže jezdíme moc rádi – nasá-
vat tu úžasnou atmosféru, shlédnout novinky  
a nápady ostatních, odměnit je potleskem, 
podpořit je. Mrzí mne, že někteří stále vidí 
taneční skupiny jako konkurenční firmy, 
které mezi sebou bojují o vítězství. Takhle to 
opravdu není. Všichni tanečníci světa jsme 
jedna velká rodina, jejichž všechny členy spo-
juje tanec a to, co pro nás TANČIT znamená. 
Ano, mám radost, pokud zvítězí moji svěřen-
ci, ale pro to, že vím, že tomu hodně obětovali  
a jsem šťastná, že to dotáhli až do konce, moh-
li si užít to cinknutí medailí o krk, vychutnat 
si tu třešinku na dortu. A?  Současně je mi 
líto těch, které necháváme za sebou, že také 
nemohli zažít ten dokonalý pocit z úspěšně 

Kurz máme rozdělen na dvě období – září až 
prosinec a leden až červen. Obě tato období 
jsou ukončena závěrečným projektem – vy-
stoupením pro rodiče a veřejnost, na kterém 
děti předvedou choreografie, jež se zvládly 
v tomto krátkém čase naučit. Tanečky všech 
skupinek na sebe navazují a dávají tak něco 
přes hodinku dlouhý program. Nemusíte se 
však bát, že Vaše dítě zde bude muset trávit 
celý den, máme to vymyšleno tak, abyste si 
děti na vystoupení přivezli, shlédli představe-
ní a hned si Vaše ratolesti zase odvezli domů. 
Termíny těchto závěrečných projektů vysta-
vujeme hned v září na našich stránkách, tak 
aby si rodiče mohli tato dvě důležitá data za-
rezervovat ve svém diáři a nedošlo tak k tomu, 
že se dítě nebude moci představení účastnit  
a tím zkomplikovat práci lektorům a ostatním 
dětem, jelikož věřte, že není pro děti nic hor-
šího než se učit znovu a znovu, kde přesně má 
stát, kam se hnout při které písničce, tak aby 
vše ladilo a dotvářelo to správné kouzlo cho-
reografii. Představení samozřejmě nejsou po-
vinná a čím dříve je o tom lektor informován, 
tím méně problémů to způsobí.

Dětí, které navštěvují naše kurzy ve své obci 
či městě, se týkají ještě další vystoupení a to 
přímo v jejich místě bydliště. Pokud se tam 
pořádá nějaká akce (den dětí, ples či cokoliv)  
a organizátor nás osloví, rádi uvítáme zařaze-
ní našeho vystoupení do jejich programu, děti 
se pak snáze otrkají a zvykají si lépe na stres, 
což se jim bude hodit i celkově do života.

Některé z vás bude jistě zajímat i finanční 
stránka našich kroužků. Vydaných peněz se 
u nás rozhodně nebojte. Pololetní školné je 
minimální, tak abychom uhradili pronájem 
prostor, cestovné, další poplatky s kurzy spo-
jenými a nebyli na tom „tratní“.  Po domluvě 
s lektorem lze pololetní školné ještě rozkous-
kovat na menší částky, klidně i na měsíce, tak 
aby to neohrozilo rodinný rozpočet. Věřte, 
že se vše rodičům snažíme ulehčit, už jen na-

příklad kostýmy na závěrečná představení se 
snažíme poskládat z toho, co většina dětí na-
jde doma v šatníku.

Naše motto: „V tanci není dobrých či zlých  
– tanec můžeš milovat nebo milovat nade vše!“

Za celé TAneČní STudiO n.c.O.d. 
 srdečně zve a těší se Lenka Žůrková 

tel.: 723 665 935, e-mail: ncod@seznam.cz
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završeného soutěžního dne. Věřme, že příště 
to vyjde i jim.

Mohla bych vám tady vypisovat všechna naše 
skvělá umístění z různých soutěží, ale pro mě 
je tou největší odměnou ta radost. Radost 
dětí, našich svěřenců, kamarádů, parťáků, 
radost celkově ze všech, i úplně z cizích lidí,  
ze kterých ten pocit sálá. Pocit štěstí, i smut-
ku, jakýkoliv pocit, který zrovna jde skrz 
tanečníka ven i na „obyčejném“ tréninku. 
Následuje odplavení špatných emocí z těla 
pryč a načerpání energie nové. Ta energie, 
která se pak nese davem, přenáší se z jednoho  
na druhého, vykukuje z každého obličejíčku, 
jenž šel třeba zrovna kolem, a v neposlední 
řadě ze šťastných rodičů, jež se dmou pýchou 
nad výkonem svých dcer a synů... těm pře-
devším patří mé velké díky, za všechno, co  
pro své děti dělají... protože někteří berou 
kroužek svého dítěte jen jako zaplácnutí vol-
ného času a, nedejbože, kolik peněz za to 
chceme, panebože. A přitom to není měsíč-

Rád bych se s vámi tentokrát podělil o poučný 
příběh, který mě zaujal…

Kněz zašel do holičství, aby si dal ostří-
hat vlasy. A jak to u holiče chodí, dal se  
s ním do řeči. Během konverzace se dobrali  
až k otázce týkající se Boha.

Holič řekl: „Nevěřím, že Bůh existuje.“ „Ale 
proč si to myslíte?“ zeptal se kněz. „Je to velmi 
jednoduché. Stačí vyjít na ulici, aby si člověk 
uvědomil, že Bůh neexistuje. Řekněte sám, kdy-
by Bůh existoval, bylo by tolik nemocných a tolik 
opuštěných dětí? Kdyby Bůh existoval, nebylo by 
tolik lidského utrpení a bolesti. Nemůžu si mys-
let, že existuje Bůh, který to všechno dopouští.“

ně ani tolik, kolik utratí za jednu návštěvu 
kavárny... a pak... jsou ti druzí, ti co berou 
koníček dětí za svůj, jsou nadšeni z každé pi-
diradostičky, z každého pidiúsměvu, který se 
jim vrací... těm by stálo za to, věnovat další 
pokračování tohoto příběhu, který vlastně ani  
příběhem být neměl. Původně jsem jen chtěla 
dát vědět rodičům a dětem, že máme otevře-
ny taneční kroužky, ale strohé nicneříkající 
informace neseděli k tomu, co vlastně cítím, 
o čem vlastně ten „kroužek“ je. Je o lidech, 
o přátelství, o duši, pocitu, emocích, štěstí,  
ale i smutku, který můžete sdílet s ostatními,  
a o to je lehčí ho nést.

Ano, naši tanečníci už byli několikrát první, 
druzí, třetí, bramboroví... patnáctí... já jsem 
však na ně pyšná po každé, a to i na každém 
tréninku, jako by byli moji vlastní. Mnou kaž-
dý školní rok deset měsíců nošení. Ten vztah, 
který si mezi sebou vypěstujeme, ten pocit, 
že mohou přijít za mnou úplně s čímkoliv  
a já zase za nimi, je k nezaplacení. A jak bolí 

Kněz se na chvíli zamyslel, ale nechtěl odpo-
vědět. Mezitím holič dokončil svou práci a on 
vyšel ven. Na ulici spatřil zarostlého bezdo-
movce. Bylo zřejmé, že se už dlouho neholil  
a nestříhal. 

Přivedl ho do holičství a řekl: „Představte si, 
že jsem právě zjistil, že holiči neexistují.“ „Jak 
to, že neexistují?“ zeptal se holič. „Například 
já jsem holič a existuji!“ „Ne.“ odpověděl zá-
kazník. „Neexistují, protože kdyby existovali, 
nebyli by na světě lidé s tak dlouhými vousy  
a vlasy jako tenhle muž.“ „Ale holiči existují. 
To jen tihle lidé ke mně nechodí.“ pravil holič. 
„Přesně tak.“ řekl kněz. „Bůh existuje, to jen 
lidé k němu nechtějí přijít...“

to, když odchází někam dál, ať už na školu  
a tančit dále nebudou, či je to táhne tanečně 
dál? To, že už nebudou na tréninku zkrášlovat 
to kouzlo okamžiku? Někdo by mohl namít-
nout, však dojdou další tanečníci. Ano, další 
sice budou, snad, ale ne právě ten dotyčný. 
Každý je něčím jiný, každý je pro mě něčím 
výjimečný, každý ve mně probouzí něco jiné-
ho a dodává úplně jiný střípek do skládačky  
mého života.

Celou dobu hovořím o – našich, nás, my – kdo 
to MY vlastně je? V některých případech jsem 
myslela každého tanečníka, každého jednot-
livce, který to MY tvoří. A hlavně je to každý  
z mých milovaných lektorů, kterých si neuvě-
řitelně vážím za to, za to všechno, co pro tanec, 
děti a mě dělají. Co pro nás, mě znamenají. 

Proto jsem, proto žiju...

Naše motto: „V tanci není dobrých či zlých  
– tanec můžeš milovat nebo milovat nade vše!“

Lenka Žůrková

náměty k zamyšlení:
1. Občas se i já ptám na důvod utrpení, jest-
liže Bůh skutečně existuje. A také se mě  
na to ptají lidé v mém okolí. Jak s tou otáz-
kou zacházím? Jsou moje odpovědi racio-
nální, nebo existenciální?

2. Solidarita je jasným vyjádřením  
pro mnoho lidí, kteří cítí, že v nich přebývá 
Bůh. A pro mě?

3. Co dělám pro to, abych odpověděl osob-
ním způsobem na cizí zlo?

Kněz Marek Slatinský

Z fARnOSTi

Lektoři tanečního studia N.C.O.D.

existuje bůh?
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První skutečně prázdninová sobota roku 
2019 s datem 6. července byla ve Velkých Pav-
lovicích zasvěcena vínu a jeho ochutnávání. 
Konaly se zde večerní otevřené sklepy s vý-
stižným názvem Víno v oranžovém. To proto, 
že v tuto dobu v našem městečku dozrávají 
sladce chutnající, omamně vonící a do dálky 
nepřehlédnutelně zářící oranžové poklady  
– meruňky.

I když byla ve stejné době v blízkém i vzdále-
ném okolí uspořádána spousta dalších akcí 
obdobného i odlišného charakteru, našla si 
cestu do velkopavlovických sklípků obrovská 
spousta předem výbornou náladou vybave-

ných a posléze nadmíru spokojených návštěv-
níků, jejich počet činil něco okolo šesti stovek.

Někteří nadšení příznivci svěžího vinného 
moku nenechali nic náhodě a opět potvrdili 
svou náklonnost právě k těmto letním ote-
vřeným sklepům. Jak? Dorazili komplet-
ně oděni do oranžové barvy, a to doslova  
od hlavy až k patě, jak dokládá fotografie  
na barevné obálce.

V řadě vinných sklípků probíhal i hudební 
doprovod a tak si návštěvníci neužívali jen 

samotného vínečka a bohatého občerstvení,  
ale i hudby a tance. Na zakončení akce probě-
hl tradiční půlnoční ohňostroj, na který chodí 
stále více Pavlovčáků, možná dokonce více 
než samotných turistů. Což nás, pořadatele  
z místního spolku vinařů Víno z Velkých Pav-
lovic, velmi těší. Přišli dokonce i novopečení 
stárci, kteří u ohňostroje oslavili své zvolení.

Lubomír Zborovský,  
předseda spolku vinařů Víno z Velkých Pavlovic

Na akci Víno v oranžovém bylo možné ochutnat i oranžové Marhulové víno  
z Vinařství Lacinovi.

Večerní otevřené sklepy nabídly své tekuté 
poklady. Všude, nejen u Buchtů, víno teklo 
proudem. Milovníci jihomoravského vína 
byli nadmíru spokojeni.

Z VinnÉHO SKLíPKu

večeRní otevřené sklepy zářily oraNžoVě

Začínal jako každý jiný vinař na jižní Mo-
ravě. Vinařská tradice se v rodině předá-
vala po generace. „Od mala jsem se motal 
po vinicích a koukal pod ruce svého dědy 
i táty,“ vypráví Pavel Lacina z Velkých 
Pavlovic, který vyrábí i originální meruň- 
kové víno.

Vystudoval na vysoké škole mezinárodní vzta-
hy. Potom pracoval v americkém Chicagu jako 
ředitel exportu u firmy CzechTrade. „Tahle 
firma byla vlastně mým prvním a posledním 
zaměstnavatelem. Dokonce mám ještě bezpeč-
nostní prověrku“, vzpomíná s úsměvem na své 
původní zaměstnání. Následně se ale vrátil  
k rodinné tradici. Vinařství.

Nápad na vyrobení vína z jiného ovoce než 
z hroznů přišel na Havaji. „Jeli jsme se ženou 
na dovolenou na ostrov Maui. Tam jsem ochut-
nal ananasové víno. Skoro se to nedalo pít,“  
říká Lacina.

Nicméně ananasové víno mu vnuklo nápad 

vyrobit víno z oranžových jihomoravských 
plodů. „Tohle ovoce jsem vybral, protože krásně 
voní. Má kouzelné aroma a dovedl jsem se před-
stavit, že víno bude mít plnou chuť, bude extrak-
tivní a nebude to jen vodová šťáva,“ vysvětluje.

První várka byla jen na zkoušku a moc se 
nepovedla. „Zato u druhé jsem byl spokojený  
a víno jsem odvezl na mezinárodní veletrh Food 
Ex do Tokia,“ popisuje první úspěchy s Marhu-
lovým vínem.

Japonci si ho oblíbili. „Marhulové original se 
jim zdálo málo sladké, proto jsem vytvořil ještě 
vína inspirovaná slámovým a ledovým,“ dodává.

Od tohoto vína už bylo jen krůček k výrobě 
světového unikátu – meruňkového šumivého 
vína. „Rozhodl jsem se ho vytvořit tou nejná-
kladnější, nejsložitější a zároveň nejpoctivější 
metodou. Půlročním kvašením v lahvích,“ říká.

Teď je po roce prvních tisíc lahví po tři sta pět-
asedmdesáti mililitrech meruňkového sektu 

připravených k prodeji. V rámci vinařské akce 
Víno v oranžovém ve Velkých Pavlovicích pů-
jde světový unikát do aukce. „Výtěžek z dražby 
dostane sdružení Šance v Olomouci, které po-
máhá onkologickým pacientům,“ říká Lacina. 
V Šanci pomáhají dětem s onkologickými 
onemocněními.

Kateřina Vajsová,  
Břeclavský deník

za NáPad Na meRuňkové víno mohl ananas

Marhulové víno – oranžový unikát 
lahodné chuti z velkopavlovického 
Vinařství Lacinovi.
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Pokud vyjíždí hasiči k požáru skládky a je 
nahlášena lokalita „Trkmansko“, tak to ne-
věstí nikdy nic dobrého. Právě tak tomu bylo 
i v pondělí 8. července letošního roku. Ozna-
movatel uvedl, že vidí plameny na skládce 
Hantály.

Díky rychlému oznámení požáru a také rych-
lému zásahu místních a rakvických hasičů 
se podařilo zajistit, aby se požár nerozšířil  
na větší plochu a byl celkem rychle lokalizo-
ván a následně i zlikvidován.

Mladí hasiči z Velkých Pavlovice se v sobo-
tu dne 22. června 2019 zúčastnili soutěže  
v požárním útoku v Sedleci u Mikulova, která 
byla posledním kláním před prázdninovým 
volnem. Naši mladí bojovníci dali do zápolení 
vše, co bylo v jejich silách a ve finále se potvr-
dilo, že se nasazení a nadšení vyplatilo. V les-
ku stříbra jim přineslo skvělou druhou příčku. 

Hasičský dorost si svou letní přestávku vskut-
ku zasloužil. Po celou jarní sezónu si totiž vede 
více než skvěle. Děti zasluhují velkou gratula-
ci a současně přání – jen tak dál!

františek Procinger

velkopavlovičtí hasiči  
Vyjížděli k Požáru skládky

poslední hasičská soutěž před pRáZdninami
aNeb stříbro ze sedlece

SPOLKY A KOníČKY

Po vydatném přívalovém dešti, v neděli  
15. července 2019, vyjížděli velkopavlovičtí 
hasiči na čerpání vody do Velkých Bílovic.  
Do sklepů domů nastoupala voda z kanali-
zace a natekla i z  ulic, které se během lijáku 
proměnily takřka v řeky. V době příjezdu vel-
kopavlovických hasičů do Velkých Bílovic již  
déšť pomalu ustával a tedy se i pomalu uvol-
ňovala kanalizace a voda mohla kanály z pod-
sklepených domů volně odtékat. Čerpadlo 
tedy naši hasiči nakonec vůbec nepoužili.

V našem městě je podobný problém. Kana-
lizace je při prudkých bouřkách plná vody, 
která sem přitéká z  výše položených částí 
města. Další voda teče po silnicích. Voda  
v níže položených částech města neodtéká 
kanálem, protože nemá kam. Další problém 
jsou květy a listí z líp. Kanál se tak může ucpat  
i při menším dešti. Zde pomůže jedině pravi-
delně odmetání celé ulice, nebo alespoň před 
plánovanou bouří. Ale předpokládáte správ-
ně, že i kdyby se v pátek zametlo, v neděli může 
být kanál opět ucpaný. Hasiči ve městě právě 
čistili vpusti, aby voda mohla volně odtéci.

Navečer vyjížděli hasiči do Kobylí, kde už měli 
kobylští hasiči za sebou šest „hodovních“ vý-

jezdů, protože to vypadalo, že se rozhodla vr-
becká zemina přemístit do Kobylí. Naši hasiči 
měli společně s HZS Hustopeče sundat větev  
z vedení vysokého napětí, ta se ovšem do pří-
jezdu uvolnila sama.

A aby toho nebylo málo, v pondělí byli hasiči 
i na naší radnici. Na chodbě došlo k poruše 
na svítidle, kouřilo se z něj. Z preventivních 

důvodů byli přivoláni hasiči, protože stropy 
úřadu jsou dřevěné. Prostory byly prohléd-
nuty termokamerou, která vyvrátila požár,  
a po kontrole elektrikářem, najel městský 
úřad na svůj standardní provoz. 

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

čeRvencové lijáky  
zaměstNaly (NejeN) Naše hasiČe

V Sedleci se naší hasičské omladině určitě zalíbilo. Aby ne, vyhrála tu stříbro!

Na hašení bylo spotřebováno více než  
10.000 litrů vody, hasiči zasahovali v dýcha-
cích přístrojích. Na místě zasahovali také ha-
siči z PS HZS Břeclav.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice
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Pozornému čtenáři Velkopavlovického zpra-
vodaje zajisté neuniklo jméno Lukáš Klemen-
ta, alias Luke. A když Luke, tak tanec…

Stejně jako všechna dítka školou povinná 
oslavil Luke o posledním červnovém dnu ko-
nec školního roku, pro něj zároveň i konec dal-
ší taneční sezóny, která byla pro něj více než 
úspěšná.

Ve školním roce 2018/2019 se Luke zúčast-
nil spousty tanečních soutěží, které ho nejen 
inspirovaly, ale hlavně povzbudily do dalších 
dobrých výkonů. Byly to např. soutěže v Brně, 
Bratislavě, Olomouci, Praze nebo v Tepli-
cích. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani  

na akci Tanečního studia 1 Kateřiny Hlavá-
čové, kde byl Luke k vidění společně se svým 
tanečním partnerem Honzíkem Ničovským. 

Výsledky…? Luke říká: „Nejsou důležité, 
hlavně že to baví!“ Lukášův taneční program 
je neskutečně nabitý - s taneční skupinou TSB 
CREW se ukázal na soutěži na Brněnském 
výstavišti na DANCE LIFE EXPO, nebo se 
ze sedmačtyřiceti tanečních skupin probojo-
vali až na skvělé 4. místo soutěže ONE BEAT  
v Praze.

Ale i když jsme školní rok skončili, ty oprav-
dové ryzí a trochu prolenivělé prázdniny byly  
v nedohlednu. Na Lukáše čekalo soustředění 

a momentálně největší taneční kemp v Evro-
pě, SDK kemp, kde bylo v  plánu zúčastnit se 
řady soutěží a různých tanečních workshopů.

Lukáš samozřejmě není jediný, kdo ve Vel-
kých Pavlovicích tančí street, moderní ta-
nec či freestyle a já doufám, že se opět brzy 
budeme moci někde s ostatními vidět či si  
dokonce zatančit.

Závěrem bych velmi rád touto cestou poděko-
val lektorce TSB Bunny Barboře Kolouškové  
a Viktorovi za jejich práci!

Libor Klementa

luke tančí hlaVNě Pro radost…

Tanečník Lukáš Klementa alias LUKE – na snímku s číslem 209.

Pečlivé přípravy a kontrola hasičské techniky těsně před startem…

dvakRát bRonZ Z velkých bílovic Pro Naše hasiČe
V sobotu, dne 15. června 2019, se velkopav-
lovičtí mladí hasiči vydali na soutěž do neda-
lekých Velkých Bílovic. Mladší žáci vyrazili 
na soutěž v požárním útoku sice pouze v pěti 
členech, ale absence dvou závodníků nebyla 
vůbec znát.

První pokus jim sice nevyšel podle představ, 
ale druhý pokus byl mnohem lepší, a tak s ča-
sem 21:24 brali zaslouženě bronzové medaile. 
Staršímu týmu se i přes silnou konkurenci 
podařilo také dosáhnout na pódiové umístění. 
Odvezli si, stejně jako mladší, bronzové me-
daile s časem 19:26.

Jan Procinger
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V neděli 23. června 2019 se na myslivně  
ve Velkých Pavlovicích konal další ročník oblí-
bené a již tradiční akce zaměřené na pobavení 
i ekologickou výchovu dětí „Po stopách pytlá-
ka Floriána“.

Již několik let spolupracují velkopavlovičtí 
myslivci se státním podnikem Lesy České 
republiky, díky jejichž edukativním mate-
riálům je celá akce pro děti atraktivnější. 
Drobotina si za doprovodu svých rodičů či 
prarodičů zasoutěží, pobaví, něco nového se 
přiučí, ale hlavně smysluplně stráví krásný  
den v přírodě.

Vyvrcholením celého odpoledne bylo před-
stavení sokolníků s dravci a laserová střel-
nice. Zajímavou podívanou a netradičním 
zážitkem byli nadšeni naprosto všichni,  
bez rozdílu věku.

Věra Procingerová

po stopách pytláka FloRiána za tajemstVím Přírody

Ne že bychom chtěli Floriánovi nasypat broky do kalhot, ale prověřit si mušku a zkusit si, 
jaké je to si vystřelit ze vzduchovky, to není vůbec špatný nápad!

Vydat se po stopách pytláka Floriána, to vyžaduje mít soutěžního ducha a spousty vědomostí o přírodě. A co ještě nevíte, to se právě dozvíte!
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V jednom z nejparnějších dnů letošního měsí-
ce června se velkopavlovičtí důchodci vydali 
na výlet do míst, kde jim přišly teplé bundy 
vhod. Navštívili totiž unikátní komplex roz-
sáhlých podzemních prostor jeskyně Výpus-
tek v Moravském krasu na Blanensku.

Komplex byl v průběhu dvacátého století vý-
razně poznamenán nejdříve těžbou fosfáto-

i v paRném létě Přišly buNdy Vhod

Velkopavlovický Klub důchodců na výletě do Moravského krasu – exkurze v jeskyni Výpustek.

Nedělní střelby na loveckém kole O pohár 
města Velké Pavlovice, které se letos usku-
tečnily dne 16. června, přilákaly na velko-
pavlovickou střelnici u myslivny množství 
návštěvníků, fanoušků a dokonce i gurmánů.  
Na střelnici pod Floriánkem zavítali jak příz-
nivci myslivosti a brokové střelby, tak i milov-
níci zvěřinových specialit, které neodradila 
ani vydatná průtrž mračen, jež se toho dne 
přehnala nad Velkými Pavlovicemi.

Pohár a první místo získal Jakub Zapletal, 
druhé místo si vystřílel Václav Koubek a třetí 
skončil Čestmír Maksant. Z velkopavlovic-
kých střelců se nejlépe umístil Jaroslav Hláv-
ka. Všem ještě jednou posíláme zaslouže- 
né gratulace!

Věra Procingerová

střelby na loveckém kole s chutí zVěřiNy

Nejúspěšnější střelci letošního ročníku soutěže na loveckém kole  
O pohár města Velké Pavlovice si odnesli zasloužené poháry.

vých hlín, pak válečnou vojenskou výrobou 
pro nacistické Německo během druhé světové 
války a nakonec působením Československé 
lidové armády. V 60. letech byl v jedné z cho-
deb labyrintu vybudován podzemní protiato-
mový úkryt a přísně tajné velitelské stanoviš-
tě, které bylo funkční až do roku 2001, kdy je 
armáda definitivně opustila.

Dalším cílem výletu byla tzv. „Perla Mora-
vy“ – barokní kostel ve Křtinách, který pa-
tří k vrcholným dílům nejvýznamnějšího 
českého barokního architekta Jana Blažeje  
Santiniho Aichla.

Věra Procingerová 
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Po třech letech se opět setkání velkopavlovic-
kých fotografů a členů Fotoklubu při Záhor-
ském osvětovém středisku v Senici odehrálo  
v sobotu 22. června na půdě Velkých Pavlovic.

Možnost pracovat celý den v terénu s lektorem 
– profesionálním fotografem – je to nejlepší, 
čím můžeme pomáhat aktivním fotografům. 
Lektorem je pro letošní rok pedagog Fakulty 
masmediální komunikace Univerzity sv. Cyri-
la a Metoděje v Trnavě, Mgr. Peter Lančarič. 
Ten bude také kurátorem připravované výsta-
vy a setkáme se s ním ještě na dalším celoden-
ním semináři, tentokrát v Senici 7. září 2019.

Abychom mohli využít toho, že se v sobotu 
konala také regionální akce Krajem André, 
je letošním tématem workshopů téma „Lidé  
v pohybu“, stejný název ponese i společná 
podzimní výstava. Lidí v pohybu však jistě 
zachytí fotografové mnohem více, než se dalo 

stihnout za jediný den.

Za podporu musíme poděkovat, jako vždy, 
vedení města Velké Pavlovice a vedení ZOS 
v Senici. A určitě nejde jenom o připravova-
nou výstavu. Vždyť výsledky práce našich 
fotografů vidí obyvatelé Velkých Pavlovic kaž- 
dý den na webových stránkách města, každé 
dva měsíce na stránkách Velkopavlovického 
zpravodaje, pravidelně zdobí také jeho titul-
ní stranu. Na své stránky si je občas přebírá  
i Břeclavský deník.

Termín vernisáže výstavy ve Velkých Pavlovi-
cích není v tomto okamžiku bohužel ještě do-
hodnut a určitě bude včas zveřejněn na měst-
ském webu www.velke-pavlovice.cz. Již nyní 
srdečně zveme, budeme se těšit na společné 
setkání!

Mgr. dana Růžičková

ŠKOLní OKÉnKO

PřiPraVujeme peRFektní výstavu

Lidé v pohybu? Třeba právě  
při práci ve vinohradu. 

Děti z Mateřské školy Velké Pavlovice se  
ve školním roce 2018/2019 účastnily soutě-
že „Srdce s láskou darované“ a jejich práce 
byla náležitě oceněna. Do soutěže přispěly 
svým dílem děti ze třídy Kuřátka pod vedením 
paní učitelek Otáhalové, Pilátové a Teturové. 
Vytvořené srdce děti věnovaly všem nemoc- 
ným kamarádům.

kuřátka daRovala sRdce NemocNým kamarádům

„Srdce s láskou darované“ přineslo nemocným dětem uzdravení a celé třídě Kuřátek z Mateřské školy  
Velké Pavlovice zasloužený balík plný dárečků.

V soutěži se hlasovalo přes internet a s dět-
mi jsme přibývající hlasy pečlivě sledovali. 
V závěru soutěže naše třída získala celých 
590 hlasů. Za takový úspěch nám organizá-
toři soutěže poslali do školky balík plný pře-
kvapení, ve kterém jsme našli různé věci 
a pomůcky k vyrábění. Už se těšíme, až je  
s dětmi využijeme.

Tímto bychom také rádi poděkovali za všech-
ny hlasy, které jste nám zaslali!

Kateřina Pilátová,  
pedagog Mateřské školy Velké Pavlovice
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Na začátku tohoto článku bych se rád zmínil 
o loňském školním roce. Z devátých tříd 
odešlo 42 žáků. Z toho ukončilo úspěšně po-
vinnou školní docházku 39 žáků, kteří zís-
kali základní vzdělání. Dva žáci byli přijati  
na Gymnázium ve Velkých Pavlovicích. Jeden 
žák ukončil povinnou školní docházku, ale ne-
získal základní vzdělání a dva žáci budou ještě 
konat opravné zkoušky.

Z pátých tříd odešlo na Gymnázium ve Vel-
kých Pavlovicích 10 žáků, z nichž ale jen 4 byli 
přijati na základě vykonání povinné státní při-
jímací zkoušky a nemuseli si podávat odvolá-
ní. Dalších 6 žáků bylo pak přijato dodatečně. 
Počet žáků odcházejících z pátých tříd klesá, 
a tak v základní škole zůstává stále více žáků, 
kteří se úspěšně dostávají na střední školy  
z devátých tříd a také se úspěšně umísťují  
na předních místech v okresních naukových 
soutěžích či olympiádách.

Daniel Dobrucký ze 6. A získal v loňském 
školním roce první místo v okresním kole 
matematické olympiády, Ela Dagidirová  
ze 7. A první místo v okresním kole olym-
piády z anglického jazyka a Martin Hádlík  
z 9. A třetí místo v okresním kole matematické 
olympiády.  Martin Hádlík dokonce postoupil 
v matematické olympiádě i do krajského kola. 
Tito naši výborní žáci byli letos poprvé oceně-
ni také městem Velké Pavlovice, a to přímo pa-
nem starostou Jiřím Otřelem, který jim předal 
na konci školního roku finanční odměnu.

Jak bude vypadat nový školní 
rok v základní škole?
Do první třídy nastoupí v novém školním 
roce 28 prvňáčků a také několik nových žáků 
z okolních obcí, kterých neustále přibývá. Je 
jich v naší škole již více než třetina. Přicházejí 

nový školní Rok 2019/2020
V základNí škole Velké PaVloVice zaČíNá 2. září

především z Rakvic, Zaječí, Bořetic, Kobylí, 
Němčiček a dalších obcí.

Pedagogický sbor doplní ve školním roce 
2019/2020 opět noví pedagogičtí pracov-
níci, a to jak učitelé, tak asistenti pedagoga 
nebo vychovatelé. Po mateřské dovolené se 
vrací Mgr. Veronika Prokešová a vychovatel-
ka Naďa Forejtová. S naší školou se rozlou-
čila Mgr. Pavla Gerlingerová, vychovatelky  
Mgr. Martina Handlová a Jana Valoušková, 
kterým patří za odvedenou a nelehkou práci 
ve školství poděkování. Na mateřskou dovole-
nou nastoupila Mgr. Jaroslava Janů. 

Jak se základní škola zejména 
o prázdninách na nový školní 
rok 2019/2020 připravovala?
Pokračovalo se opět v opravě topení. Na prv-
ním stupni základní školy to bylo ve dvou 

Jako každý rok, tak i letos první dva týdny  
v červenci patřily táboru v Kdousově. Vše za-
čalo příjezdem v sobotu 29. června 2019, kdy 
nás autobus přivezl do malebné vesničky a tím 
první turnus pod názvem Hawaii mohl začít.

Jako první se děti rozdělily do pokojů a ná-
sledně do týmů, kde si zvolily název, vyrobi-
ly vlajku a celkově  se seznámily s pravidly.  
A jaké byly názvy týmů? Byly to Červené 
střely, Palmičky, Krakeni a Opičáci. Hlavním 
úkolem prvního týdne bylo zachránit ostrov  
před potopením.

Prvních pár dní teplota vzduchu nekles-
la pod 35°C, tak jsme většinu času trávili  
na místním koupališti. To nám ale nevadilo, 

protože jsme měli možnost zahrát si vodní 
olympiádu, při které děti plnily různé úkoly 
např. kdo vydrží nejdéle pod vodou anebo kte-
rý člen týmu nejrychleji přeplave bazén. Týmy 
získávaly během celého týdne body do celotá-
borové hry.

Druhý turnus byl ve znamení kouzel a kouzel-
níků. Všechny hry a úkoly souvisely s tímto 
tématem a děti se při dopoledních výukách 
dokonce naučily kouzlit. Jako první týden byly 
děti rozděleny do týmů a pojmenovaly si své 
družstvo. Nesmíme také zapomenout na le-
tošní novinku.

Druhý týden s námi jel i XXL oddíl, kde po-
sádku tvořily pouze děti ve věku 14 a 15 let. 

oPět Po roce – táboR kdousov
Celý týden měly vlastní program, spaly ve sta-
nech a jedly z ešusu. Druhý týden jsme zakon-
čili soutěží kouzelníků, při které si skupinky 
kamarádů nacvičily vystoupení a v podvečer 
ho předvedly.

Během dvou týdnů jsme nezapomněli ani 
na výlet do Police, táborák s kytarou, stez-
ku odvahy a závěrečnou diskotéku. V so-
botu 13. července se už jen všichni sbalili  
a vyrazili domů.

Věříme, že si každý užil tábor od začátku  
do konce a těšíme se zase příští rok!

Michaela Bařinová

Kouzelníci a kouzelnice z Kdousova. Letošní druhý turnus byl plný čar a magie.



VelkopaVloVický zpraVodaj

26

4

2019

Loučení předškoláků s  mateřskou školou  
a jejich pasování do řad školáků – prvňá-
ků se již stalo tradicí a krásnou nezapo-
menutelnou událostí jak pro děti samotné, 
tak pro jejich rodiny. Letošní pasování se 
uskutečnilo 27. června 2019 na městském 
úřadě, kde se všechny děti sešly se svými ro-
diči, sourozenci, prarodiči, kamarády i pa- 
ní učitelkami.

V  úvodu slavnostního ceremoniálu všechny 

z Předškoláků školáci

Dítka zatím ještě školkou povinná, nyní už velcí školáci.

přítomné přivítala paní ředitelka velkopav-
lovické mateřinky Bc. Olga Kolářová, kte-
rá následně dala slovo dětem. Ty předvedly 
jak jsou šikovné a připravené do první třídy, 
zazpívaly několik písniček a umně zarecito- 
valy básničky.

Poté nastal nejdůstojnější a nejdůležitěj-
ší okamžik. Pan starosta Jiří Otřel pasoval 
předškoláky na prvňáčky, děti dostaly stužku  
a knihu na památku. Na závěr čerství prvňá-

ci nadcházejícího školního roku 2019/2020 
zazpívaly závěrečnou letní písničku a vyrazily  
vstříc prázdninám.

Školáčci, držíme vám palce. Ať se vám ve škol-
ních lavicích líbí a daří!

Kolektiv pedagogů  
Mateřské školy Velké Pavlovice

třídách. Oprava topení stále není komplet-
ní a je tedy nezbytně nutné její pokračování  
i v následujících letech. Ve škole se malovalo 
– např. ve třídách, v jídelně nebo v posilovně  
a prováděla se běžná údržba. Opravoval se ne-
jen kabinet fyziky a chemie, ale i kabinet vedle 
sborovny na 1. stupni ZŠ. Pořizovaly se nové 
protipožární dveře (vchod u spojovací chodby 
z 1. stupně ZŠ na gymnázium).

Hlavním cílem bylo dokončení projektu  
v hodnotě cca 3,5 milionu korun. Spoluúčast 
zřizovatele je přitom jen asi 10 %. Provádě-
la se kompletní rekonstrukce učebny fyziky 
a chemie, pořizovaly se i moderní pomůcky 
do těchto učeben, zřídila se nová jazyková 
učebna, bezbariérové WC, vybudovala se 

schodišťová plošina pro tělesně postižené. 
Dále se řešila konektivita (wifi, internet, op-
tika, atd.), díky které má základní škola jedno  
z nejlepších bezpečnostních zajištění, a to 
nejen mezi školami, ale i firmami. V poslední 
řadě se upravovala zeleň u školy – vysazeny 
byly nové stromy a rostliny.

Na závěr bych chtěl poděkovat našemu zřizo-
vateli – městu Velké Pavlovice za pomoc, kte-
rou nám při opravách školy i jejího okolí po-
skytuje. Základní škola je důležitým prvkem 
každé obce a bez této pomoci se neobejde.

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych po-
přál všem našim žákům v novém školním 
roce hodně úspěchů ve školní práci a hodně 
hezkých chvil, které ve škole i mimo školu 

stráví. Všem pracovníkům školy, jak peda-
gogickým, tak i nepedagogickým přeji, aby 
se jim práce dařila, aby přispívali svými ka-
ždodenními činy k rozvoji školy a byli spo-
kojeni. Práce ve školství je pěkná, mnohdy 
není ale jednoduchá – velmi často vyžaduje  
pracovat naplno.

Mgr. Michal Rilák,  
ředitel Základní školy Velké Pavlovice
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Předškoláci roku 2019 na table, které jste si mohli prohlédnout ve výloze květinářství v budově obchodního střediska COOP.
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Ve dnech 18. až 21. července 2019 se ve švý-
carském městě St. Niklaus uskutečnilo,  
za účasti 51 závodníků z jedenácti států, Mis-
trovství světa juniorů v rybolovné technice, 
a to i za účasti závodnice Klubu sportovního 
rybářství Velké Pavlovice Julie Šulové.

Začala skvěle, když si hned v první disciplí-
ně muška terče novým osobním rekordem  
95 bodů zajistila účast ve finále, ve kterém 
skončila na šestém místě. Následovaly disci-
plíny zátěž Arenberg a muška dálka, ve kte-
rých jí finále těsně uniklo.

V sobotu ráno se začalo zátěží skish a Julie 
hodila slušných 85 bodů, což jí stačilo na fi-
nále. V tom pak skončila čtvrtá, o jeden zásah  
od stříbrné medaile. Po obědě mistrovství 
pokračovalo poslední disciplínou zátěž dál-
ka. Julča si opět vybojovala finále, do kte-
rého postoupila ze třetího místa. V tom pak 
měla neskutečnou smůlu, když její třetí hod, 
délkou na úrovni zlaté medaile, dopadl těsně  

do výseče, zátěž vyskočila půl metru do vzdu-
chu a dopadla tři centimetry vedle výseče.

V pětiboji si pak součtem 422 bodů vyrovnala 
osobní rekord, což jí stačilo na celkové čtvrté 
místo ze sedmnácti závodnic z Evropy a z Ja-
ponska, když před ní se umístily jen dvě polské 
a jedna slovenská závodnice.

Jedná se o skvělý úspěch, hlavně s přihlédnu-
tím k tomu, že to bylo její první mistrovství 
světa. Jelikož jí teprve bude 16 let, bude mít 
ještě dvě šance v kategorii juniorek, aby to me-
dailově cinklo, možná již příští rok v Polsku.

Julii ke skvělému úspěchu upřímně blahopře-
jeme! Jen tak dál!

ing. Jiří Šula, trenér

Zasloužené pRáZdniny Pro studeNty gymNázia

julie šulová 4. Na sVětě

Spokojená závodnice Julie Šulová září 
štěstím, stejně jako její hrdá maminka.

Ve školním roce 2018/2019 docházelo  
do školy 244 žáků - do osmi tříd osmileté-
ho studijního oboru Gymnázia Velké Pav-
lovice 182 žáků, do čtyř tříd čtyřletého 
studijního oboru 62 žáků. Studenti dojíždí  
z  30 okolních obcí. Průměrný počet žáků na 
třídu je 21. Do prvních ročníků (prima, 1. A)  
nastoupilo 35 žáků.

Druhé pololetí školního roku skončilo předá-
ním vysvědčení v pátek 28. června 2019 a žáci 
si začali užívat zasloužených dvouměsíčních 
prázdnin. Z  celkového počtu 244 žáků pro-
spělo 152 žáků, s vyznamenáním pak 91 žáků 
(tj. 38 % všech žáků školy), neprospěl jeden 
žák. V  osmiletém studijním oboru z  celkové-
ho počtu 182 žáků prospělo s vyznamenáním 
80 žáků. Ve čtyřletém studijním oboru z  cel-
kového počtu 62 žáků prospělo s  vyzname-
náním 11 žáků, prospělo 51 žáků. Z  tělesné 
výchovy bylo uvolněno ve druhém pololetí  
20 žáků z důvodu zdravotní nezpůsobilosti.

Maturitní zkouškou ukončilo studium 24 
studentů oktávy a 18 studentů třídy 4. A.  
Celkem 42 nejpilnějším studentům z kvinty  
– oktávy, 1. A – 4. A bylo přiznáno prospěcho-
vé stipendium za vynikající prospěch.

V  přijímacím řízení se pro školní rok 
2019/2020 postupovalo podle vyhlášky 
MŠMT č. 353/2016 Sb., kterou se stano-
ví podrobnosti jednotné přijímací zkoušky  
a přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední 

škole. Do prvního ročníku studijního oboru  
79-41-K/81 gymnázium, všeobecné os-
mileté studium, bylo přijato 30 uchazečů, 
kteří odevzdali stejný počet zápisových líst-
ků. Do prvního ročníku studijního oboru 
79-41-K/41 gymnázium, všeobecné čtyř-
leté studium, bylo přijato 30 uchazečů, ale 
odevzdáním zápisových lístků se zapsalo  
19 studentů.

Celostátního ověřování vědomostí v  rámci 
projektu Vektor IV od společnosti SCIO se zú-
častnili žáci 4. A a oktávy z předmětů ČJ, M, 
Nj, OSP, dále proběhlo testování z anglického 
jazyka SCATE. Výsledky žáků jsou na úrovni 
odpovídající stejné věkové skupině v  rámci 
České republiky. Celostátní ověřování dosaže-
né úrovně přírodovědné gramotnosti u žáků 
nižšího stupně gymnázia prováděla ČŠI. Žáci 
třídy tercie dosáhli průměrného percentilu 58.

Škola se tradičně zapojuje do naukových 
soutěží a olympiád v  rámci okresu, kraje  
a na celostátní úrovni. Žáci dosáhli v soutěžích 
řady úspěchů a vzorně reprezentovali školu  
i naše město. K  všestranným žákům v  letoš-
ním školním roce patřil Vojtěch Antoš (oktá-
va), který se umístil na 1. místě v celostátním  
kole olympiády v ruském jazyce. Ve stejné sou-
těži, ale v jiné kategorii, skončila na 1.  místě 
Taisya Voytenko (septima). K úspěšným žá-
kům patří také Martin Straka (kvarta), který 
se účastnil řady soutěží, stejně jako Klára Pej-

chlová (kvinta). Do celostátního kola dějepis-
né soutěže gymnázií v Chebu postoupilo druž-
stvo žáků školy ve složení Klára Pejchlová, 
Daniela Ulrichová a Anna Drápalová. Na vý-
sledek si však musíme počkat až do listopadu.

V tomto školním roce jsme se zapojili do Pro-
jektu Erasmus +, který je zaměřený na se-
tkávání mládeže z různých evropských zemí 
s cílem rozvíjet jazykové kompetence žáků  
a současně řešit úkoly z různých vzdělávacích 
oblastí. Naši žáci se tak mohli seznámit se svý-
mi vrstevníky z Rumunska, Maďarska nebo 
Slovenska a společně řešit zajímavé úlohy  
na daném projektu.

Období hlavních školních prázdnin je v  naší 
škole tradičně obdobím pilné práce. Rekon-
strukce se dočkalo sociální zařízení chlapců  
v druhém podlaží, vyměněna byla nevyho-
vující podlaha v kmenové třídě, vyměněno 
nevyhovující osvětlení v kmenové třídě a po-
silovně. Byly vymalovány třídy a proveden 
generální úklid celé školy. V současné době 
se opravuje atletický areál, na které se bude 
provádět retoping běžecké dráhy. Proto bych 
chtěl poděkovat provozním pracovníkům, pa-
ním uklízečkám, panu školníkovi za práci na 
úpravách exteriéru našeho gymnázia.

Paeddr. Vlastimil Kropáč,  
ředitel gymnázia Velké Pavlovice

SPORT
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Patří k ústředním postavám české repre-
zentace a také Brna, které oslavilo druhý 
titul v Superlize malého fotbalu. Univerzál 
Patrik Levčík pomohl jihomoravskému vý-
běru k úspěšné sezoně, ve které si připsal 
jedinou prohru. „Nevyzdvihnu jednotlivce, 
spíš celý mančaft a trenéra,“ povídá šesta-
dvacetiletý mistr světa i Evropy, který po-
chází z Velkých Pavlovic.

dokážete srovnat oba brněnské  
superligové tituly?

Tento je určitě vydřenější. Tenkrát jsem si řek-
li, že chceme vyhrát a šlapalo to od začátku  
do konce. Teď samozřejmě taky, ale po cestě 
nastal zádrhel při prohře s Blanenskem a ko-
nec byl nervóznější. Myslím, že tahle sezona 
byla jedna z nejlepších a možná lepší než ta 
předešlá. Mančafty jsou kvalitnější, tenkrát 
jsme byli jen my, Praha, Blanensko kousalo, 
jenže vždycky ke konci sezony ztratilo. Teď je 
to vyrovnanější a titul možná cennější.

Měl jste obavu po domácí prohře 2:4  
s Blanenskem?

Samozřejmě máme v mančaftu kluky, kteří 
se odevzdají rychle, ale tým vede Tába (trenér 
Zdeněk Táborský – pozn. red.), který tomu 
dává vždycky hlavu a patu. Buď atmosféru 
odlehčí, nebo zadupe, abychom hráli víc zod-
povědně. Samozřejmě nějaká nervozita byla, 
každý říkal, že Olomouc stejně porazíme, ov-
šem každý zápas je jiný a dokud titul nemáme, 
nic není jasné.

Olomouc jste v posledním utkání  
porazili 7:1, cítil jste však tlak,  
když před přestávkou snížila na 1:2?

To jsou chvíle, kdy trošku zaváháte, musíte 
však jet dál, nesmíte se tím zaobírat. Prostě 
jsme dostali na 1:2 a museli šlapat dál. Kdy-
bychom přemýšleli, že vedeme, třeba hosté 
dají na 2:2 a pak může nastat drama do kon-
ce, máme to pak v hlavě a už se nesoustředí-
me na zápas. Úplně jsem si to nepřipouštěl, 
ale ke konci prvního poločasu jsme měli 
lehčí výpadek. Naštěstí jsme na začátku 
druhého poločasu hned dali dva góly a už to  
bylo klidnější.

V čem vidíte klíč k brněnskému  
prvenství v sezoně?

Minulý ročník se nám nepovedl, nějaké věci 
jsme ke konci trošku podcenili a skončili třetí. 
Myslím, že rozhodla ukončená, Tába ji domlu-
vil. Tam jsme si všichni sedli a řekli, co bylo 
špatně i dobře, a jestli vůbec nějakým způso-
bem chceme pokračovat, taky jakým směrem. 
Tába viděl, že ukončená nás bavila, že si tam 
všichni lidsky sedíme. Tak jsme si tam jas-
ně řekli, že budeme všichni hrát spolu doma  
i venku, i když někdo půjde na střídačku, 

stejně pojede třeba do Mostu jen proto, že ví, 
jaká je tady super parta, že po cestě bude sran-
da. Na tom jsme si hodně zakládali a finální 
úspěch tkvěl v partě, což se odráží na hřišti.

Máte dva tituly stejně jako Praha.  
Kdo se ujme vlády příští rok?

Uvidíme, co třeba Blanensko, zda nešlo  
o jednu sezonu, kdy chtělo urvat aspoň bednu. 
Každou sezonu hrálo dobře první půlku a dru-
hou ztratilo, konec se mu nikdy nepovedl. Teď 
se hráči domluvili, že se budou slézat i ven. 
Otázka, jestli to budou dělat i další sezonu, 
když Koudelka či Krška hrají druhou ligu, zda 
na to budou mít ještě čas.

Mění se u vás význam malého fotbalu?

Dřív to bylo těžší, všechno nové a měl jsem 
samozřejmě komplikace v Rakousku, kde hra-
ji. Naštěstí jsem vždycky zachoval chladnout 
hlavu a dal jsem přednost malému fotbalu. 
Nikdy jsem toho nelitoval i za cenu rizika, že 
mě můžou vyhodit nebo strhnout v Rakousku 
peníze. Vždy jsem to obětoval, riskl a vyplatilo 
se. Už to beru jako samozřejmost a myslím, 

levčík: malý fotbal dostaNe PředNost  
i za ceNu rizika, že mě V rakousku Vyhodí

že i lidi mě vnímají spíš jako malofotbalové- 
ho reprezentanta.

Stejné to bude také v říjnu, když dostanete 
pozvánku na mistrovství světa do Austrálie?

Nebude to jednoduché s domluvou, Austrá-
lie není takový kousek jako třeba Kyjev, bude 
časově náročná. Světový šampionát se hraje 
v sezoně, přijdu nejméně o dva tři mistrovské 
zápasy. Nebude nic příjemného to tam řešit, 
ale stoprocentně pojedu, když dostanu nomi-
naci.

Je velká výzva porvat se o obhajobu  
světového titulu?

Samozřejmě a navíc je to Austrálie. Malý fot-
bal hrajeme pro skvělou partu, nejde o nějaký 
výlet, ale bude to něco nového. Jsme trošku 
amatéři a rádi poznáváme nová místa, no-
vou mentalitu, jak fotbalovou, tak lidskou.  
Pro každého bude obhajoba titulu mistrů svě-
ta výzva.

Jaroslav Kára, Břeclavský deník

Brněnští šampioni - Patrik Levčík (na snímku vlevo) zvedl mistrovský pohár  
s kapitánem Tomášem Pospišem.
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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 5/2019 – 9. října 2019 
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 5/2019 – 25. října 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!
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VELKOPAVLOVICKÉ  
VINOBRANÍ 2019

Program: 

Pátek 13. září 2019

17:30 hod. Otevření areálu 
18:00 – 19:30 hod. I.V.M.   
20:00 – 21:30 hod.  Hrdza 
22:00 – 24:00 hod. Kožuch 

Sobota 14. září 2019

11:00 hod. Otevření areálu   
11:30 – 12:30 hod. Čiperkové   
12:40 – 13:00 hod. Folklórní soubor  
   Floriánek & Cimbálová  
   muzika Palička     
13:00 – 14:00 hod. Dechová hudba Sokolka    
14:10 – 14:25 hod. Sadováček  
14:40 – 15:50 hod. Cimbálová muzika  
   Lašár & hosté 
16:00 – 17:30 hod. ZARÁŽENÍ HORY  
   – lidová scénka  
   tradičního vinařského  
   obřadu s vystoupením  
   Hanáckoslováckého  
   krúžku, velkopavlovické  
   chasy a Presúzního  
   sboru 
18:00 – 18:50 hod. Presúzní sbor 
19:00 – 20:00 hod. Folklórní soubor  
   Břeclavan   
20:30 – 24:00 hod. Graf 

14:30 – 16:00 hod. SLAVNOSTNÍ  
   PRŮVOD  
   KROJOVANÝCH  
   MĚSTEM 
    (hraje dechová  
   hudba Sokolka)

Trasa průvodu: výchozí místo – Vinařství 
Baloun – ulice Brněnská (okolo sokolovny) 
– ulice Dlouhá – ulice Bří Mrštíků  
– ulice Herbenova – Náměstí 9. května  
– ulice Hlavní – taneční plac za sokolovnou  
na ulici Brněnská

Pořadatel má právo si vyhradit změnu  
v programu. Časy jednotlivých vystoupení  
jsou orientační.

Vstupné: 
13. září: 150 Kč 
14. září: 200 Kč 
Dvoudenní: 300 Kč

DĚTI do 160 cm výšky vstupné neplatí!    

Předplatné dvoudenní 200 Kč (lísky budou 
k dispozici na TIC a MěK V. Pavlovice)

VERNISÁŽ VÝSTAVY  
FOTOgRAFIÍ „PROJEKT 2019“ 

Termín bude zveřejněn na městském webu. 

* výstavní sál Městského úřadu  
    Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40 
* www.velke-pavlovice.cz

BESEDA SE SPISOVATELKOU  
ALENOU MORNŠTAJNOVOU

Čtvrtek 17. října 2019, v 18:00 hodin

* výstavní sál Městského úřadu  
    Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40 
* www.velke-pavlovice.cz/mestska-knihovna

PODZIMNÍ SLAVNOST  
& LÉTÁNÍ S DRAKY 

* 19. října 2019, od 15:00 do 17:00 hodin 
* pouštění draků, pečené brambory v popelu 
* louka u rybníka 
* www.ekocentrumtrkmanka.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

SVATOHUBERTSKÁ  
MŠE SVATÁ

Sobota 26. října 2019, v 18:00 hodin

* kostel Nanebevzetí Panny Marie 
* www.velke-pavlovice.cz

DEN OTEVřENÝCH DVEřÍ  
NA gYMNÁZIU

Středa 7. listopadu 2018

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

SVATOMARTINSKÉ  
OTEVřENÉ SKLEPY

Sobota 16. listopadu 2019, od 11:00 hodin  
* označené vinné sklepy vinařů pořádajícího 
spolku Víno z Velkých Pavlovice  
* www.vinozvelkychpavlovic.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Neděle 17. listopadu 2019, od 17:00 hodin

* sraz účastníků na Nám. 9. května  
    před radnicí 
* www.velke-pavlovice.cz

KALENDÁRIUM  
– FARNOST VELKÉ PAVLOVICE

děTSKÉ OdPOLedne  
S TáBORáKeM nA ZAČáTeK  
ŠKOLníHO ROKu 

Sobota 7. září 2019, od 17:00 hodin

* farní dvůr

SLAVnOSTní BiřMOVání 

Neděle 15. září 2019, v 10:00 hodin

* kostel Nanebevzetí Panny Marie

VigíLie SVATOVácLAVSKÉ  
SLAVnOSTi

Pátek 27. září 2019, v 18:00 hodin

* kostel Nanebevzetí Panny Marie

SVATOHuBeRTSKá MŠe 

Sobota 26. října 2019, v 18:00 hodin

* kostel Nanebevzetí Panny Marie 

MŠe ZAKOnČená duŠiČKOVOu 
POBOŽnOSTí nA HřBiTOVě 

Sobota 2. listopadu 2019, v 18:00 hodin

* kostel Nanebevzetí Panny Marie 

děKOVná MŠe K 30. VÝROČí  
SVATOřeČení AneŽKY ČeSKÉ

Neděle 17. listopadu 2019, v 10:00 hodin

* kostel Nanebevzetí Panny Marie

KALENDÁř AKCÍ – září, říjen a listopad 2019

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


