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Vážení spoluobčané,

vánoční čas nás vždy dovede k zastavení a za-
myšlení se nad věcmi, na které během roku 
moc nemyslíme. Adventní doba by měla být 
dobou pohody pospolitosti, lásky, přátelství 
a radosti. Časem pro odpuštění a usmíře-
ní všude tam, kde došlo k  nedorozumění. 
Dnešní hektická a uspěchaná doba, pracov-
ní povinnosti a spousta dalších úkolů, nám 
však mnohdy dávají zapomenout na poselství 
samotných Vánoc.  Sám vím, že je mnohdy 
velmi složité dostát předsevzetím a slibům, 

které si každoročně v tomto období dáváme. 
Věřím ale, že všichni my, občané Velkých 
Pavlovic prožijeme letošní Vánoce v  krásné 
rodinné a přátelské atmosféře, vzájemné lásce  
a porozumění.  

Zastavme se a poděkujme všichni za to, jaký 
náš život je, i za to, co krásného nám přináší. 

Proto přeji nám všem, abychom si z každého 
dne dokázali brát hlavně to dobré. A věřím, že 
se nám to podaří. Nosme si prosím kousek Vá-
noc v našich srdcích i ve všech dnech příštího 
roku a hledejme cesty k sobě navzájem. K na-

šim vzájemným vztahům i ke všemu co nás po-
tkává. I když  to nemusí být vždy snadné. 

Upřímně děkuji za vše, co se v  letošním roce 
podařilo vykonat i díky vaší spolupráci, tole-
ranci a pochopení. 

Do blížícího se roku 2020 přeji všem hodně 
zdraví, pohody, úspěchů v  osobním životě, 
práci, studiu i podnikání.

Jiří Otřel,  
starosta města Velké Pavlovice

SLOVO STAROSTY

Z RAdnice

Rada města se za období od vydání mi-
nulého zpravodaje sešla celkem čtyřikrát  
a mimo jiné se zabývala následující proble-
matikou:
•	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. 

Rada města vzala na vědomí (výběr):
•	 informaci, že Poslanecká sněmovna schválila 

dne 15. října 2019 novelu Zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, která má nabýt účinnosti dnem 
1. ledna 2020. Jedná se o výraznou změnu zá-
kona, která se dotkne platnosti a obsahových 
náležitostí místních vyhlášek o všech míst-
ních poplatcích.

•	 informaci, že byl již uzavřen dotační titul, kde 
město chtělo podat Žádost o dotaci na vod-
ní nádrž - Biocentrum Záblatská a z tohoto 
důvodu nebude podána žádost ani na Bio-
centrum Záblatská – Tůně a výsadby. Město 
bude žádat o dotaci příští rok po vyhlášení  
daného titulu.

•	oznámení o přerušení činnosti školní družiny 
v době vánočních prázdnin, a to od 23. prosin-
ce 2019 do 3. ledna 2019. Zároveň bude uza-
vřen provoz školní jídelny.

•	zápis č. 3 Komise zemědělské a životního 
prostředí. RMě se bude řídit závěry této ko-
mise. Město dle doporučení nepodá žádost  
o dotaci č. 9/2019 z NP ŽP – "Sázíme budouc-
nost" z důvodů krátké realizace a nevhodné 
parcely pro výsadbu stromů. Dále z tohoto 
zápisu plyne úkol pro starostu Jiřího Otřela, 
a to jednat s představiteli Moravské Agry, 

a.s. ohledně obhospodařování půdy a zásahů  
za hranice svých pozemků. Zemědělské stro-
je diskují a osévají i zatravněné plochy po-
zemků, na kterých byla provedena výsadba  
v rámci dotace.

•	uvolněný mandát člena ZMě za politickou 
stranu ODS a doplnění o náhradníka č. 1  
Ing. Dušana Bedřicha dle seznamu náhrad-
níků z výsledků voleb do zastupitelstev obcí 
konaných dne 5. a 6. října 2018. 

Rada města schválila (výběr):
•	souhlas se zapojením se do projektu na pře-

shraniční spolupráci s městem Senica. Pro-
jektový záměr na návaznosti na „Operační 
program INTERREG V-A Slovenská repub-
lika – Česká republika 2014–2020“. Podmín-
kou partnerství je spolupráce se zahraničním 
partnerem - městem Velké Pavlovice. Přepo-
kládaný rozpočet je 29.700,- EUR pro Senici 
a 5.300 EUR pro Velké Pavlovice s tím, že  
pro Město VP je to bez vlastních zdrojů.

•	pořádání Vánočního koncertu městem Velké 
Pavlovice dne 27. prosince 2019 v 18:00 hod.  
v sokolovně. Vystoupí Štěpánští koledníci. 

•	žádost o uzavření MŠ v době vánočních 
prázdnin, a to v období od 23. prosince 2019 
do 3. ledna 2020. Provoz bude zahájen v pon-
dělí 6. ledna 2020.

•	demolici areálu JZD Velké Pavlovice, inves-
torem akce je S.M.K., a.s., Skalní mlýn 96, 
Blansko, 678 01. Město souhlasí s dokumen-
tací odstranění staveb týkající se staveb inves-
tora akce a následnou realizací demoličních 
prací objektů na pozemcích investora.

•	udělení souhlasu organizaci ALKA Wild-
life, o.p.s. k provádění managementu step-
ních lokalit v k. ú. Velké Pavlovice p. č. 6770  

a parc. č. 6796, které vlastní Město Velké 
Pavlovice. RMě souhlasí s prořezávkou křo-
vin a dřevin a mozaikovitým posekáním tra-
vin a výhrabem stařiny, kdy jejich účelem je 
podpora stepních společenstev a populace  
sysla obecného.

•	smlouvu o účinkování skupiny Argema  
na VPV 2020 dne 18. září 2020. 

•	směrnici č. 4/2019 – pro zadávání veřejných 
zakázek "malého rozsahu". K úpravě dochá-
zí ve výši částky v bodu č. 2.3., a to – limit 
se zvyšuje z částky 100 tis. Kč na 200 tis. Kč  
bez DPH.

•	zadávací dokumentaci k projektu Protipo-
vodňová opatření města Velké Pavlovice, 
včetně výzvy k podání nabídek a jejich příloh.

•	nejnižší nabídku na zpracování Digitálního 
protipovodňovému plánu od fi Envipartner, 
s.r.o. ve výši 139.150 Kč s DPH. RMě záro-
veň schválila s fi Envipartner, s.r.o. Smlouvu  
o dílo, kde se fi zavazuje vyhotovit dílo  
nejpozději do 31. prosince 2020.

•	žádost o prodloužení nájemní smlouvy  
na pronájem bytu pro seniory č. 9  
ul. Bří Mrštíků 22 paní ***. Jedná se o do-
datek č. 2 s platností od 1. prosince 2019  
do 30. listopadu 2021.

•	cenovou nabídku č. HU190474 na výměnu 
oken v BD v ul. Herbenova 16, Velké Pavlovice 
ve společných prostorách, sklepech a výměnu 
vstupních dveří za cenu 108.501 Kč bez DPH.

•	cenovou nabídku na výměnu vstupních dveří 
do bytu č. 3 ul. Trávníky 8, Velké Pavlovice 
ve výši 17.606 Kč bez DPH. Podmínkou je, 
že si nájemník *** tyto dveře sám zapraví  
a upraví.

•	zaplacení a zajištění minibusu od firmy Šafa-

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města
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řík pro Klub důchodců a jejich cestu do Senice 
a zpět dne 29. listopadu 2019.

•	rozpočtové opatření č. 3 u příspěvkových 
organizací: Základní škola, Velké Pavlovice, 
příspěvková organizace, a to zapojení průto-
kové dotace od Ministerstva pro místní roz-
voj ve výši 2.368.505,69 Kč (1.119.242,91 Kč 
neinvestiční, 1.249.262,78 Kč investiční)  
na straně příjmů a výdajů. V příjmech se zvý-
ší položka dotace na částku 3.106.890,88 Kč  
a ve výdajích položka modernizace na částku 
3.606.890,88 Kč. Ekocentrum Trkmanka, 
příspěvková organizace, a to zapojení prů-
tokové dotace od Ministerstva pro místní 
rozvoj ve výši 19.861,23 Kč na straně příjmů 
a výdajů. V příjmech v položce provozní dota-
ce z jiných zdrojů na částku 1.683.561,23 Kč 
a navýšení výdajů u položky ostatní náklady  
na částku 2.032.603,91 Kč.

•	změnu použití příspěvku u příspěvkové or-
ganizace Základní škola, Velké Pavlovice, 
následovně: částka 1.285.000 Kč, která byla 
původně určena na úhradu daně z příjmů, 
opravy a zařízení učebny, bude použita jako: 
neinvestiční příspěvek na zařízení učeb-
ny ve výši 431.748,67 Kč a 500.000 Kč na 
běžné opravy, investiční příspěvek ve výši  
169 406,22 Kč na nákup zařízení do kuchyně, 
183.845,11 Kč na zařízení učebny fyziky.

•	zveřejnění Záměru města Velké Pavlovice 
č. 12/2019 o pronájmu nebytových prostor 
"Ostatní budova - objekt pro skladování" na 
pozemku parc. č. 907/8 v katastrálním území 
Velké Pavlovice na ul. Tovární ev. č. 217. Jde 
o 13 skladových kojí (komor a skladů), které 

jsou bez přívodu el. energie. Cena za proná-
jem je stanovena na 30 Kč/m²/měsíc. Zájemci 
o pronájem musí mít trvalé bydliště v byto-
vém domě v ul. Tovární č. 456/10 nebo 499/8,  
Velké Pavlovice.

•	uzavření smlouvy mezi městem a *** na 
pozemek parc. č. 2333, k. ú. Velké Pavlovice  
na dobu neurčitou.

•	uzavření smlouvy s výhercem VŘ na Vodo-
vod v ul. Trávníky fi Stavoč spol. s r.o., Hor-
ní Bojanovice 1, 693 01, Horní Bojanovice  
s nabídkou nejnižší ceny ve výši 495 898,91 Kč 
včetně DPH.

•	zveřejnění Záměru města č. 13/2019 na pro-
nájem skladové kóje č. 105 na ul. Tovární, Vel-
ké Pavlovice, parc. č. 894/1. Žádné zvláštní 
podmínky stanoveny nejsou. Jedná se o pro-
nájem od 1. ledna 2020.

•	zveřejnění Záměru č. 9/2019 na prodej 
pozemků parc. č. 629/5, parc. č. 629/6,  
parc. č. 629/7, parc. č. 629/8, parc. č. 629/9, 
parc. č. 3/28, parc. č. 3/26, parc. č. 3/29  
a parc. č. 3/31, vše v k. ú. Velké Pavlovice.

•	zveřejnění Záměru č. 10/2019 na prodej po-
zemků parc. č. 7783 a parc. č. 7779 za účelem 
vyřešení vlastnictví pozemků.

•	úhradu nákladů spojených s pohřbem dlou-
holetého člena ZMě a bývalého starosty měs-
ta Ing. Pavla Procházky, tzn. věnce, drobné 
občerstvení na městském úřadě a ozvučení 
před místním kostelem.

•	zdarma autobus pro Klub důchodců, převoz 
od MěÚ do Sokolovny dne 20. listopadu 2019 
v 16:15 hod.

Rada města doporučuje (výběr):
•	ZMě schválit předloženou OZV č. 2/2019  

o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů

•	ZMě schválit předloženou OZV č. 3/2019  
o místním poplatku ze psů

•	ZMě schválit předloženou OZV č. 4/2019  
o místním poplatku z pobytu

•	ZMě schválit předloženou OZV č. 5/2019  
o místním poplatku za užívání veřejného pro-
stranství

•	ZMě schválit zadávací dokumentaci na ko-
munikaci v Průmyslové zóně

Rada města pověřuje:
•	starostu k jednání o úvěru ve výši cca 5 mil. Kč 

na I. etapu komunikace v průmyslové zóně.

•	starostu města Jiřího Otřela k jednání s VaK 
Břeclav, a.s. a p. Kubešou, ohledně dlou-
hodobé strategie řešení čištění odpadních 
vod ve Velkých Pavlovicích. Výsledek jedná-
ní předat také žadatelům – představitelům  
fi Elis Textil Servis s.r.o..

Rada města neschválila:
•	žádost o souhlas vlastníka nemovitos-

tí s umístěním sídla spolku na MěÚ Velké 
Pavlovice z důvodu podnikatelské čin-
nosti spolku. Jedná se o spolek s názvem  
Tenisová hala, z. s. 

ing. Jana Václavková,  
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

Městský úřad upozorňuje majitele uby-
tovacích zařízení na podání přiznání  
k místnímu poplatku z ubytovací kapacity 
za rok 2019.

Výběr ze dvou variant

Varianta A:  poplatek za každé využité lůž-
ko/den 5 Kč; přílohu přiznání tvoří kopie 
ubytovací knihy!
Varianta B: paušální sazba 300 Kč/lůžko
Podání přiznání a termín splatnosti poplatku 
u obou variant je do 10. ledna 2020.

Na základě novely zákona č. 565/1990 Sb.,  
o místních poplatcích, ve znění dalších před-
pisů, budou s účinností od 1. ledna 2020 
zastupitelstvem města vydány nové obec-
ně závazné vyhlášky města Velké Pavlovice  
(dále „OZV“):

OZV o místním poplatku z pobytu, OZV  
o místním poplatku ze psů, OZV o místním 
poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů a OZV 
o místním poplatku za užívání veřejného 

Ubytovatelé, nezapomeňte na úhradU
poplatku Z ubytovací kapacity

prostranství. Znění vyhlášek se v době tisku 
velkopavlovického zpravodaje připravuje,  
o jejich schválení bude jednat zastupitelstvo 
města dne 12. prosince 2019. Po schválení 
budou vyhlášky zveřejněny na úřední desce 
městského úřadu.

Výběr poplatků v roce 2020
Upozorňujeme, že místní poplatky za svoz 
odpadu, ze psů, nájmy z pozemků a ná-
jmy za hrobová místa se budou vybírat  
od 16. března do 15. dubna 2020.

Kalendář svozu odpadů  
na rok 2020
Upozorňujeme občany, že tištěný barevný 
kalendář svozu odpadů pro rok 2020 obdr-
ží každá domácnost během měsíce prosince 
prostřednictvím České pošty. Proto prosíme, 
procházejte pečlivě všechny doručené letáčky, 
abyste tento kalendář spolu s ostatní nevyžá-
danou poštou nevyhodili!

Lenka nesvadbová

Rádi bychom touto cestou upozornili naše 
spoluobčany, že nadešel čas, kdy je velmi 
pravděpodobné, že se jednoho rána vzbudíme  
a za okny nás přivítá dokonce i tady, na jižní 
Moravě, bohatá sněhová nadílka. 

V tuto dobu již pracovníci města projíždějí 
chodníky, ovšem ne všechny je možné zdárně 
projet. Každoročním problémem, o kterém 
jsem již psala v  minulých zpravodajích, jsou 
vozidla stojící na chodnících. Nevhodně za-
parkovaná vozidla znemožňují průjezd tech-
niky na úklid sněhu.

Chceme upozornit řidiče, že každé oznáme-
ní o špatné průjezdnosti chodníku bude ná-
sledně řešeno pokutou na místě až do výše  
2.000 Kč. Řidiči by neměli být bezohlední vůči 
občanům, kteří po neuklizeném chodníku 
projdou a uklouznou. Následky jsou mnohdy 
větší, než si dokážeme představit. 

iva Rathouská,  
strážnice Městské policie Velké Pavlovice

brzy napadne 
sníh…
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Není tomu tak dávno, kdy oslavil 60. naro-
zeniny pan Pavel Procházka. Uplynulo jen 
pár měsíců a jeho život se naplnil tak tiše, 
jako když padá hvězda, jako když stromy  
a pole vydají svou úrodu a oddají se zimní-
mu spánku. Pan Pavel Procházka zemřel  
dne 15. listopadu 2019.

Jen pár týdnů nazpět nás navštívil na rad-
nici, s úsměvem na tváři a zdviženou rukou 
nám pokynul na pozdrav. Nikdo z nás v tu 
chvíli netušil, že je tomu naposledy, že se již  
příště nesejdeme…

Osud někdy dokáže splést podivnou nitku 
života. Zlá, zákeřná nemoc mu nedovolila žít 
dál… Přesto prožil plný a bohatý život. Jeho 
cesta byla protkána prací a láskou ke svým 
nejbližším, ke zdejšímu vinorodému kraji, 
k rodnému městu. Zanechal odkaz, který  
v našich myslích a v srdcích vyvolává vzpo-
mínky, vděčnost, úctu a lásku.

Páteční večer tak vše změnil, vše je minu-
lostí. Zůstává zde jen to, co bylo vykonáno… 
jeho odkaz, jeho dílo, které nás bude těšit dál,  
i generace příští při ohlédnutí do minulosti.

V našich myslích zůstanou navždy vzpomín-
ky, jež nezaniknou a budou nám vracet obraz 
člověka, který žil mezi námi… Odešel, jak 
tomu jeho osud chtěl… 

S ÚCTOU JEHO  
SVěTLé PAMáTCE! 
PŘEJME MU KLID  

NA JEHO VěČNé POUTI. 

Pan Ing. Pavel Procházka byl na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva města dne 24. listopa-
du 1994 zvolen místostarostou. O dvanáct let 
později, na ustavujícím zasedání zastupitel-
stva města, které se konalo dne 31. října 2006, 
byl zvolen starostou města Velké Pavlovice. 
Tuto funkci zastával až do 17. prosince 2015.

Za léta svého působení na radnici vykonal 
mnoho pro rozvoj města a pro spokojený život 
jeho občanů. Jeho pracovní nasazení, obětavá 
práce, jeho věčné nadšení a optimismus, jeho 
oddanost a láska k městu byla nevyčerpatelná. 
Nikdy jsem od něj neslyšela větu, že něco ne-
jde, že to vzdává, že si nebude přidělávat zby-
tečné starosti. Žil naplno, nešetřil se.

Vzpomenu-li na jeho nezdolnou energii a nad-
šení, je těžké si připustit myšlenku na to, že už 
mezi námi není. 

Závěrem si dovoluji citovat jeho slova:

„Věřte, bylo mi ctí pro naše město 
Velké Pavlovice pracovat!  

 dagmar Švástová

Čas života se naplnil… dne 15. listopadU 2019
zemřel pan ing. pavel procházka

Slova na rozloučenou  
z daleké Francie…
Dne 20. listopadu 2019 se v naší obci  
v kostele Nanebevzetí Panny Marie kona-
lo poslední rozloučení s panem inženýrem 
Pavlem Procházkou, bývalým starostou Vel- 
kých Pavlovic. 

S panem Pavlem Procházkou se přijel z dale-
ké Francie rozloučit také pan Gilles Flageolet, 
bývalý předseda výboru pro družební vztahy, 
z francouzského městečka Echenon, které je 
od roku 1992 naším družebním městem.

Zde jsou jeho slova na rozloučenou:

Drahý příteli Pavle,

dnešní den je dnem velkého zármutku. Moje 
cesta sem do vašeho města byla dlouhá.  
Ale nechtěl jsem Vás nechat odejít, aniž bych 
se s Vámi rozloučil.

Drahý Pavle, vážená pozůstalá rodino, pane 
Bálko, Dagmarko a všichni drazí přátelé z Vel-
kých Pavlovic, kteří jste nás vždy tak srdečně 
přijali ve Vašem městě.

Pavel byl naším přítelem, byl to člověk plný 
laskavosti, dobroty, člověk velkého srdce. 

Pavle, nikdy nezapomeneme na krás-
né dny strávené ve vašem městě, ve Vel- 
kých Pavlovicích. 

Pavle, Vy jste nás naučil milovat Vaše město. 
Víme také, že díky Vaší práci a úsilí je Vaše 
město tak krásné. 

Pavle, během našich pobytů a návštěv ve Vel-
kých Pavlovicích jste nám umožnil poznat tra-
dice Vaší obce a také laskavost a přijetí našich 
přátel z Velkých Pavlovic a okolních vesnic. 

Pavle, vždy při loučení na konci našich po-
bytů prožitých ve Vašem městě a při návratu 
do naší obce Echenon, byly naše oči plné slz,  
a naše srdce byla zarmoucena, že jsme Vás 
museli opustit. 

Pavle, my se s Vámi nyní neloučíme navždy, 
zůstanete navždy přítomný v našich srdcích  
a v našich vzpomínkách. 

Pavle, možná, že jednou na onom světě se bu-
deme spolu procházet ve vinicích vašeho měs-
ta, a pod stínem košatého stromu velkopavlo-
vické meruňky si dáme skleničku a zazpíváme 
Vínečko bílé.

Pavle, dnes spolu s Vaší rodinou a obyva-
teli Velkých Pavlovic sdílíme velký smutek  
a bolest.

dominique Lott, starosta města echenon 
Patrice a výbor pro družbu obce echenon 
Obyvatelé echenonu 
Váš přítel Gilles

Přeložila Martina dobrucká

Životní cesta Ing. Pavla Procházky se uzavřela… Příliš brzy…
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Vážení spoluobčané,

Město Velké Pavlovice spolu s kulturní 
komisí pro vás připravilo na rok 2020 tý-
denní stolní kalendář, který je určen kaž- 
dé domácnosti ve Velkých Pavlovicích. Kalen-
dáře budou k vyzvednutí v Městské knihovně 
a na TIC (běžná otevírací doba je v  pondě-
lí od 7:30 do 16:00 hod., v  úterý až v  pátek  
od 7:30 do 19:00 hod.).

Kalendář není jen prvním vánočním dárkem, 
ale jeho cíl je i ryze praktický – seznámit vás 
s hlavními kulturními akcemi, které pro příští 
rok připravují společenské organizace, insti-
tuce a další spolky našeho města.

Příznačnému názvu „Co bylo a bude“ odpoví-
dá i výběr fotografií. Jsou z archivu města od 
roku 2007 až po současnost. Odráží kulturní 
a společenský život ve Velkých Pavlovicích 
se svými tradicemi i vzpomínkami na ob-
čany a spolupracovníky, kteří již mezi námi 
nejsou. Součástí je i kalendář svozu odpadu  
v roce 2020.

Děkujeme všem, firmám a také jednotlivcům, 
kteří nám pro tvorbu kalendáře poskytli  ma-
teriály a cenné informace. Děkujeme také Mi-
chalu Huvarovi za grafické zpracování kalen-
dáře a jeho přípravu pro tisk.

Doufáme, že se vám bude kalendář líbit a že 
vám bude současně praktickým pomocníkem.

Město Velké Pavlovice

„co bylo a bude“ ve velkých pavlovicích v roce 2020

Abych napsal pravdu, nevím, jak mám začít. 
Protože ať začnu tak, nebo úplně jinak, stejně 
se najde někdo, kdo by to udělal jinak. A buď to 
tiše přejde, anebo mi poradí.

Osoby veřejně činné ve vyšších kruzích mají 
své rádce, svůj managment, svoje „píár“. 
A přesto se stane, že se něco nepovede, že 
se špatně vyjádří, že některé kroky nej- 
sou domyšlené.

V našem případě je to hodně podobné, akorát 
nejsme na očích tisícovkám lidí, ale stovkám. 
(Třeba zrovna teď zvažuji, kolika lidem jsme 
vlastně na radnici na očích. Ano máme tři ti-
síce obyvatel, někdo nás pozoruje i z okolí,  
ale tisíce to nebudou. Odečítám děti a ty, co 
dění na úřadě nezajímá.) Nemáme své odděle-
ní pro styk s veřejností a ty, co nám radí, větši-
nou známe. Méně či více.

Není snad člověka, který by neporadil, který 
se nesnaží vnutit druhému, že ten jeho názor 
je správný a nejlepší. Určitě znáte takovou tu 
hlášku, že nejlíp se vychovávají cizí děti. V kli-
du si vyslechnete, třeba i od rodiny, jak máte 
své děti vychovávat a pak si stejně jedete to 

Rádcové díky!
své. Proč? Protože stejně všichni vědí, že to 
dítě vychováváte vy a ne ti, co vám radili. 

No a teď si představte, kolik máme takových 
rádců my. 

Před pár lety jsme měli kupovat traktor z bý-
valých drůbežáren. Já jsem ho nechtěl, pro-
tože to byl starý střep. No, bylo mi v dílnách 
vysvětleno, že ten starý střep bude pro služby 
města užitečnější než nějaký nový. Potom se 
někde o nákupu traktoru bavíte a když proti-
strana oponuje, že to byl nákup k ničemu, ne-
zbývá nic jiného než papouškovat argumenty, 
které padly kdysi v dílně. Po letech musím  
s argumenty souhlasit. Nebyl to špatný kup. 
Ale pointa je v tom, že se neřeší to, kdo a co 
poradil, ale kdo a co koupil.

Zabrousím-li do kultury, je to podobné. Dva-
cet návrhů na kapely, které by mohly mít  
v našem městě koncert. Je jasné, že dvaceti-
leté děvče má úplně jinou představu než čty-
řicátník sedící na židli místostarosty. Každá 
rada drahá a tak si nechám poradit od dalších  
a stejně se dozvím, že chce každý něco jiného. 
No a na koho se ukáže prstem, když se akce 

podaří? Na nikoho. (To jsem si jen tak ulevil.) 
A na koho se ukáže prstem, když se koncert 
nepodaří? No na toho, kdo je pod tím pode-
psaný. Ten, kdo radil, je v ústraní.

Zpravodaj, web, … při psaní textu je třeba 
vážit každého slova, ať už bude zveřejněný 
kdekoliv. V tisku, na webu, na mých strán- 
kách na facebooku. Vše je zpětně dohleda-
telné a dá se to tak jednoduše pisateli „obou-
chat o hlavu“. A jsou samozřejmě také lidé, 
kteří hledají senzaci ve slovíčkách. No a to 
je panečku rádců, co mám napsat! Traktor 
jsem nikdy nekupoval, to si poradit nechám, 
ale co kam mám za sebe psát, si s dovolením 
rozhodnu já.

Mějte prosím na paměti, že když se nám něco 
snažíte poradit, byť v dobrém úmyslu, vždy je 
rozhodnutí na nás a ne vždy musí korespon-
dovat s vaší radou, protože v případě chyby se 
reakce vrací k nám. I s úroky. 

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice
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Přichází nám známý čas svátků a s tím spo-
jená tradiční výroba adventních věnců. Ad-
ventní věnce jsou krásné a jejich výroba není 
určitě jednoduchá, přičemž je potřeba zajistit 
si dostatek zeleně. Kde jinde a jednoduše se-
hnat zeleň jako jsou větvičky a květiny než 
ve výsadbách, které město nechalo vysadit  
za účelem ho zvelebit.

Z toho důvodu v čase předvánočním přibývají 
oznámení, že městské předzahrádky jsou po-
ničené, zmizely z nich větve keříků, okrasné 
dřeviny apod.

Samozřejmostí je, že se krádeže a ničení 
městské zeleně netýká pouze Vánoc. Blíží-li 
se jaro ztrácejí se z truhlíků macešky, v čase 
dušičkovém mizí vše, z čeho je možné udělat 
výzdobu na hrob. Skoro v každém případě 
poničená květina zvadne, vyhodí se a musí se  
koupit další.

Zelené řádění ve městě
Ne vždy platí něco ve smyslu „na ulici ni-
kdo není, teď je ta správná doba“. Velké 
díky patří všímavým občanům, kteří tohoto 
„zahradníka“ viděli a neváhali věc oznámit 
Městské policii. Občas se stane, že zahrad-
níka-pachatele natočí kamerový systém 
umístěný na některých domech, které má 
následně Městská policie k dispozici. V pří-
padě prokázání hrozí pachateli dle § 8 odst. 
1 písm. a) zákona 251/2016 Sb. pokuta až  
do výše 50.000 Kč.

Město Velké Pavlovice se pokouší každo-
ročně přivážet jehličí k MÚ, kde je možné 
si ho natrhat potřebné množství na výrobu  
adventních věnců či výzdobu domu.

iva Rathouská,  
strážnice Městské policie Velké Pavlovice

Rádoby „ničí“ zahrádka. A tak co, 
tak ji vypleníme! Hlavně že budeme 
mít krásnou vánoční výzdobu. 
Nepochopitelné…

TeLeGRAFicKY

Oprava kanalizačních vpustí 
(22. 10. 2019)

Firma STRABAG, a.s. provedla začátkem 
poslední dekády měsíce října rozsáhlou opra-
vu kanalizačních vpustí. Jedná se o vpus-
ti, ze kterých dešťová voda neodtékala buď 
vůbec, anebo bylo těleso vpusti v havarij- 
ním stavu.

Je možné, že k ucpání dochází při výplachu 
nářadí po zednických pracích a následném 
vylití vody s maltou, lepidlem či betonem  
do vpusti. Směs poté ztvrdne a není možné 
vpusti nijak vyčistit.

Lokální opravy povrchů  
na cyklotrasách 
(22. 10. 2019)
Město Velké Pavlovice získalo v roce 2019  

na údržbu a udržování čistoty v okolí cyklos-
tezek a cyklotras z rozpočtu Jihomoravského 
kraje dotaci ve výši 59.500 Kč.

Spolufinancované tak bylo i zalití prask-
lin speciální směsí v lokalitě Nad Zahrady 
u rozhledny Slunečná společností Cesting  
z Lednice.

Snad se podaří bránu  
na hřbitov konečně opravit 
(25.10.2019)

Ve čtvrtek 24. října 2019 proběhlo jedná-
ní ohledně plánované opravy hlavní brány  
na hřbitov. Na provedení odborných zednic-
kých prací byl osloven štukatér pan Vykou-
kal z  firmy Štukatérství Vykoukal Moravská  
Nová Ves, který při schůzce s úředníky dohlí-
žející na opravy památkově chráněných objek-
tů konzultoval postup oprav, aby vůbec mohla 
být zpracována cenová nabídka. 

Důraz bude kladen na vrácení profilací  
na bráně (lze je vidět po sloupnutí poslední 
vrstvy omítky) a také na funkčnost odtoku 
dešťové vody a vody z tajícího sněhu. Právě 
sníh, jeho tání a následné mrznutí způsobuje 
narušovaní omítek a následně celého zdiva. 
Po opravě dojde pravděpodobně i k výměně 
obrazu umístěného na bráně.

Velmi se těšíme na výsledek, neboť brána  
na hřbitov si opravu určitě zaslouží.

Subtropické ovoce  
v našich zahradách 
(5. 11. 2019)
Poslední velmi teplé roky s dlouhým pod-

zimem přejí dozrávání subtropického ovo-
ce i u nás. Na fíky nebo kiwi jsme již zvyklí  
a na svých zahradách je pěstujeme poměrně 
často. Ve Velkých Pavlovicích je však několik 
nadšenců, kteří se na subtropické ovoce do-
slova specializují. Jedním z nich je pan Josef 
Ulica, z jehož zahrady pochází snímky dozrá-
vajícího kaki a cicimku čínského. 

Pracovníci firmy STRABAG, a.s.  
opravují kanalizační vpusť na křižovatce 
ulic Pod Břehy a V Údolí.

Štukatér pan Vykoukal z Moravské  
Nové Vsi konzultuje s památkáři opravu 
barokní brány na místním hřbitově. Exotickému kaki se díky teploučku daří  

už i v našich zahrádkách.
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další etapa výměny  
vodovodního řadu  
se blíží ke konci 
(11. 11. 2019)

V části ulice Nová byl ve spolupráci s VaK 
Břeclav, a.s. vyměněn vodovodní řad. Dne 
11. listopadu 2019 byly dokončeny práce  
na pokládce chodníku od křižovatky ul. Rů-
žová, Nová po křižovatku ulice Nová s Ná-
městím 9. května, který musel být z  důvodu 
výměny rozebrán. V křižovatce Náměstí  
9. května, ul. Herbenova a ul. Nová byla  
v havarijním stavu kanalizace a stále se  
na náklady VaK Břeclav, a.s. opravuje. 

V roce 2020 je plánována výměna vodovod-
ního řadu v ul. Padělky a samozřejmě bude  
v této ulici jako vždy položen i nový chodník.

S lampionem i bez 
(17. 11. 2019)
V neděli 17. listopadu 2019 prošel naším 
městečkem už tradiční lampionový průvod. 
Příznivců se před radnicí sešlo, stejně jako 

v minulých letech, skutečně hodně a neo-
báváme se tvrdit, že odhadem určitě ještě 
více než loni. Za doprovodu pohádkových 
písniček prošel průvod ztemnělými ulicemi 
města. Na závěr akce bylo pro všechny pří-
tomné připraveno před radnicí překvapení  
v podobě vystoupení kouzelníků Lukáše  
& Pavla Šeklin z Pohořelic, které zajistil 
Městský úřad Velké Pavlovice. Radost dětí 
ze svítících lampionů a nepochopitelných 
kousků kouzelníků neznala mezí. Proto ještě  
všem pořadatelům velmi děkujeme!

Osvětlení hřiště za kostelem 
(25. 11. 2019)
Hřiště za kostelem je využívané dětmi v let-
ním i v zimním období. A právě v zimě býva-
lo hřiště provizorně osvětlováno halogeny, 
aby se prodloužila doba, kdy je možné brus-
lit na ledové ploše. Zaregistrovány však byly 
od veřejnosti i připomínky, že by mohlo být 
osvětlené hřiště i ve dnech, kdy už je teplo  
a sluníčko zapadá ještě relativně brzy. Vznikl 
tak nápad zbudovat osvětlení na stožárech, 
které už bude u hřiště natrvalo.

Vodovod v ulici Trávníky  
bude zprovozněn ještě letos 
(25. 11. 2019)
Na letošní rok bylo naplánováno zpracová-
ní projektové dokumentace pro stavbu vo-
dovodního řadu v  ulici Trávníky k RD č. 24  
a k okolním parcelám, s tím, že realizace celé 
akce bude až v roce 2020. Podaří se však ještě 
letos. Společnost Stavoč, spol. s r.o. z Horních 
Bojanovic, která má se stavbami vodovod- 
ních řadů bohaté zkušenosti, začala s výko-
povými pracemi a protlaky zhruba v polovině  
měsíce listopadu.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Oprava na vodovodním řadu  
před bytovým domem za lékárnou,  
na začátku ulice Nová.

Lampionový průvod děti prostě baví.  
Jak by ne, je to prostě taková „jiná“ zábava 
a je takto organizovaná jen jednou  
do roka. Proto si ji nechá ujít jen málokdo!

Výkop pro elektrické vedení  
– příprava před instalací sloupů  
pro osvětlení na hřišti za kostelem.

Z nAŠicH AKcÍ

Cílem založení Dětského folklórního krúž-
ku Floriánek bylo učit děti jednoduchým 
tanečkům, říkadlům a lidovým písním, hrát 
kolektivní taneční hry, vštípit jim hravou 
formou základy rytmu, tanečních prvků, ori-
entaci v prostoru, podpořit zájem o folklor  
a doplnit volnočasovou aktivitu dětí.

Trochu z historie vzniku…
V září 2016 se rozběhlo první krúžkování 
pod vedením Zity Dvořákové a Petry Hájko-
vé, kterou po krátké době vystřídala Zuzana 
Pláteníková. Časem přibyla Iveta Kallusová 
a odešla na mateřskou dovolenou se Zuzan-
kou Zuzana Pláteníková. Změny se dějí neu-

dětský folklorní krúžek FloRiánek
stále, ani krúžku se nevyhýbají, nyní odchá-
zí z pozice lektora Iveta Kallusová. Krúžek  
i přes tyto změny bude ve své činnosti pokra-
čovat dál, pouze se v současnosti řeší perso-
nální obsazení lektora/rů.
Bývalým lektorkám patří velký dík za to, že 
se ve svém volném čase bezplatně věnovaly 
dětem, podporovaly v nich vztah k místním 
tradicím, zvykům, k folklóru. Věnovaly s ně-
kterými maminkami večery a noci tvorbě prv-
ních krojů pro děti, doprovázely je na všech 
vystoupeních v místě a okolí.
Floriánci za dobu svého působení navá-
zali kontakty na dětské folklorní soubory  

v okolí, vystupují na různých akcích, jezdí 
tzv. přes pole na dětské hodečky. Spoluprá-
ci navázali s DFS Krajcárek z Hustopečí, 
DFS Voděnka z Podivína, DFS Kalubáček  
z Vrbice, DFS Sadováček z Velkých Pavlovic 
a z poslední doby DFS Slunéčka z Kobylí. Je-
nom v letošním roce to byly Velkopavlovické 
ostatky, Velikonoční inspirace v Synagoze 
v Břeclavi, Dětské hodečky v Podivíně, Vel-
kopavlovické vinobraní, Dětské hodečky  
v Hustopečích, Kateřinské hodečky, Česko 
zpívá koledy, Vánoční jarmark. V hodové úte-
rý si Floriánci za doprovodu ostatních krojo-
vaných dětí vyzkoušeli nástup s verbuňkem 
jako velká chasa.
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hanáckoslovácký kRúžek v roce 2019
Máme velkou radost, že jsme již nedílnou sou-
částí pavlovického kulturního života. Snaží-
me se vám přinášet pěkné podívání, zábavu, 
poučení, ale i obyčejnou radost z lidových pís-
ní a tanců.

Z počátku Floriánky na některých akcích na 
harmoniku doprovázel Ing. Jaroslav Buchta,  
v letošním roce začali spolupracovat s Dět-
skou cimbálovou muzikou Palička při ZUŠ 
Velké Pavlovice.
DFK Floriánek je určen pro děti od čtyř let 
věku do deseti/jedenácti let. Dítě musí být 
samostatné a zvládnout účast na zkoušce bez 
rodičů. V lednu 2020 budeme provádět nábor 

dalších dětí do krúžku – termín a způsob ná-
boru bude ještě upřesněn.
Finanční podporu v letošním roce získal krú- 
žek od Města Velké Pavlovice, S.M.K. Skal-
ní Mlýn a Jihomoravského kraje. Podporu, 
kterou nelze vůbec vyčíslit a přitom je tak 
důležitá, máme od rodičů dětí a jejich praro-
dičů. Pravidelně děti vodí na zkoušky, vozí je  
na různá místa, kde krúžek vystupuje. Dle 

možností a potřeby s dětmi zkouší a opakují 
vybrané programy na vystoupení.
Přijďte se na nás podívat na vánoční jarmark 
nebo jeďte s námi v neděli 12. ledna 2020  
na Dětský krojovaný ples do Hustopečí. Rádi 
vás uvidíme a budeme se těšit!

Za dětský folklorní krúžek Floriánek  
Zita dvořáková

Naši malí Floriánci!

Každým rokem nám roste počet akcí, na kte-
rých nás můžete vidět. Do dnešního dne jsme 
jich napočítali více než dvě desítky! Z letoš-
ních akcí, kde jste nás mohli vidět, vybíráme 
následující: Ostatky, Májové otevřené sklepy, 

Vinobraní, Benefiční koncert a Česko zpívá 
koledy ve Velkých Pavlovicích, Vítání jara  
v Lednici a Folklórní festival Kraj beze stínu  
v Krumvíři.

Hanáckoslovácký krúžek na Folklorním festivalu Kraj beze stínu v Krumvíři.
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A co se nám letos ještě povedlo? 
•	Už jste slyšeli naše zpěvulky? Od května 

krúžek doplňuje ženský pěvecký sbor, který 
měl svou premiéru v Krumvíři na festivalu 
Kraj beze stínu.

•	Snad je na našich tanečnících i zpěvačkách 
vidět, že pilně zaměstnáváme pavlovské 
švadlenky. Moc nám pomáhají Šárka Svobo-
dová, Pavla Valná a Lenka Michnová.

•	Máme nové webové stránky: www.hskru-
zek.cz. Najdete tam čerstvé informace z dění 
v krúžku, kalendář našich akcí, přečtete si 
něco o našem kraji i o tom, jak žili naši před-
ci. Do budoucna tam najdete i zpěvník písní 
z Velkých Pavlovic a okolí.

•	I zásluhou pilné práce Hanáckoslováckého 
krúžku dostal po dlouhých letech region 
Hanácké Slovácko prostor na nadchá- 
zejícím ročníku Mezinárodního folklorního 
festivalu ve Strážnici dne 27. června 2020. 
Pod taktovkou autorek programu Jarmily 
Teturové a Zuzany Martinkové uvedeme 
živé zvyky 20. a 21. století z jižního Hanác-
kého Slovácka. V průběhu celého odpole-
dne se vám spolu s námi ve strážnickém 
skanzenu představí i Presúzní sbor, Mužáci  

z Pavlovic, CM Vinica, Krúžek z Němčiček, 
Dfs Žižkovjánek, CM Vonica z Krumvíře  
a DH Bílovčanka.

•	Pokud se vše podaří, 6. června 2020 přivítá-
me ve Velkých Pavlovicích po více než dvace-
ti letech soutěž o nejlepšího verbíře Hanác-
kého Slovácka! Držte nám palce!

S čím potřebujeme pomoci?
•	Stále nám můžete darovat lidové oděvy  

po vašich předcích. Dámské i pánské svrš-
ky, spodky i boty. Např. dámské spodničky, 
vrchní sukně jakéhokoliv materiálu, kaca-
bajky, márinky, spodní košelky, kordulky, 
vlňáčky, šátky, pánské kalhoty, košile, kor-
dule, boty, zástěry. Zavolejte nám nebo na-
pište SMS na číslo 739 573 413, nebo řekněte 
Broňce v lékarně a my si pro ně přijedeme. 

•	Pokud objednáváte zboží na internetu, mů-
žete nám pomoci tím, že si nainstalujete 
tzv. givtího pomocníka (www.givt.cz/ap-
likace) a z vašeho nákupu pošle zapojený 
internetový obchod určité procento finan-
cí nám. Vy nezaplatíte ani korunu navíc.  
Děkujeme!

•	Řekněte svým dětem, známým a příbuz-

ným, ať přijdou mezi nás. Stále doplňujeme 
taneční, pěveckou i muzikantskou základ-
nu. Zkoušíme každý pátek od 19:00 na Eko-
centru Trkmanka.

•	Kromě vašeho potlesku bychom byli rádi 
i za slovní kritiku. Tu pozitivní i negativ-
ní, ale i vaše nápady k naší činnosti, či tipy  
na osobnosti, které by nám měli, co 
říci a pomoci nám, posílejte na e-mail:  
hskruzek@gmail.com. 

Zveme vás na akce v roce 2020:
•	22. 2. 2020 * Velkopavlovické ostatky 

– sokolovna Velké Pavlovice
•	6. 6. 2020 * Soutěž o nejlepšího verbíře 

Hanáckého Slovácka  
– sokolovna Velké Pavlovice

•	27. 6. 2020 * MFF Strážnice – skanzen
•	19. 9. 2020 * Velkopavlovické  

vinobraní 2020
•	29. 11. 2020 * Benefiční koncert  

pro Dětský domov Štíty
•	9. 12. 2020 * Česko i Velké Pavlovice 

zpívají koledy

Zuzana Martinková

Letní, tedy prázdninové, příměstské tábory 
probíhaly na velkopavlovickém Ekocentru 
Trkmanka dle plánu a to vždy v pracovní dny 
od pondělí do pátku. Každé ráno začínalo 
příchodem dětí, pro které byla připravena 
různorodá náplň celého dne. V letošním roce 
jsme se zaměřili na poznávání jednotlivých 
světadílů, seznámení s životem v daných ob-
lastech a s multikulturními rozdíly. Vše jsme 
propojili s vycházkami do přírody, tvořením  
a s nenásilným učením nových věcí.

Letní tábory v ekocentru dělíme na několik 

příměstské táboRy na ekocentRu tRkmanka
kategorií. Na tábory příměstské a pobytové 
a na tábory dotační a nedotační. Tábory rea-
lizované jiným organizátorem a ekocentrum  
v roli poskytovatele služeb.

Druhým rokem pokračoval dotační projekt 
„Příroda volá, slyšíš ji?“. Hlavním cílem pro-
jektu je podpořit rodiče v zaměstnání, umož-
nit jim plně se věnovat své pracovní činnosti  
a dětem zkvalitnit jejich volný prázdninový 
čas bez rodičů. První sledované období bylo 
zrealizováno celkem do patnácti pětidenních 
turnusů, z  toho pět pětidenních turnusů pří-

městských táborů pro žáky základních škol 
a deset pětidenních turnusů příměstských 
táborů pro děti z mateřských škol, celkem to 
znamenalo 69 žáků a 109 dětí. 

Ve druhém sledovaném období jsme zreali-
zovali celkem jedenáct pětidenních turnusů, 
z  toho čtyři pětidenní turnusy příměstských 
táborů pro žáky základních škol a sedm pě-
tidenních turnusů příměstských táborů  
pro děti z mateřských škol, celkem to zname-
nalo 78 žáků a 105 dětí. 
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Období nemocí se projevilo i na účasti pravi-
delného setkání klubu RaČte s dětmi pro děti 
předškolního věku. A tak jsme v listopadu se-
šli v knihovně v takovém „rodinném kruhu“ 
sedmi dětí a jejich doprovodu.

Děti si to ale užily, protože jsme si mohli spo-
lečně přečíst knížku Zuzanka a ježeček oprav-
du v kroužku, takže na drobnou knížku i vidě-
ly a navíc měly dost prostoru pro aktivity.

Protože jsou děti v tomto věku neposed-
né, kratičký příběh byl tak akorát dlouhý, 
aby malí posluchači vydrželi a pak se mohli 
vrhnout do víru hledání obrázků zvířátek 
po knihovně a následného tvoření. Mezi 
nalezenými obrázky pak musely děti najít  
ta správná zvířátka, ty o kterých se v příbě-
hu povídalo. Přece jen si je musela knihov-
nice vyzkoušet, jak pozorně příběh sledují. 
A pak už se pustily do tvoření – jak jinak než 
ježka z nalepeného listí a do podzimního  
barevného stromu.

Lucie Gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Za dvě období realizace se příměstských tá-
borů zúčastnilo neuvěřitelných 361 dětí, už 
druhé období byli z velké části podpořeni 
rodiče dětí navštěvujících Mateřskou školu 

V rámci táborů na Ekocentru Trkmanka podnikají děti řadu krásných vycházek  
a výletů do okolí našeho města. Je tu pořád co objevovat…

ve Velkých Pavlovicích, ve které již druhým 
rokem v letních měsících probíhala rozsáhlá 
rekonstrukce.

Mimo dotační tábory ekocentrum realizova-
lo jeden pobytový tábor s angličtinou v pří-
rodě pro 23 dětí a šest příměstských táborů  
pro 106 dětí.

Prostory a služby ekocentra využily také 
jiné organizace na realizaci příměstských 
táborů pro děti – jógový, fotbalový, taneční  
a mnohé jiné.

Letní prázdniny si v  prostorách Ekocent-
ra Trkmanka a okolí užilo v letošním roce  
přes 450 dětí.

Již nyní probíhají přípravy na příměstské  
a pobytové tábory pro rok 2020. Dotovaných 
už bude ale méně, dotační projekt bude re-
alizovaným konečným třetím rokem a ne-
bude také tak velká poptávka, protože není  
v plánu uzavření místní mateřské školy z dů-
vodu dalších plánovaných oprav.

Rodiče se mohou opět v příštím roce těšit 
na umístění svých dětí v době letních prázd-
nin, téma je zatím ještě tajné, ale již nyní  
víme, že se děti u nás opět nudit nebudou.

Za kolektiv pracovníků ekocentra Trkmanka 
Velké Pavlovice Bc. Zita dvořáková, MSc

podZimní RaČte s dětmi bylo komorní

Jaký je podzim? Stačí natrhat na malé 
kousíčky pestré papíry z barevné složky  
a odpověď je na světě. Přece kouzelný!

Klub RaČte je příjemným místem 
k setkávání a pohodovým chvílím.  
Proto jej velmi rády navštěvují i maminky.

Co by to bylo za čtenářský klub RaČte 
bez předčítání z pěkné dětské knížky. 
Tentokrát to byla Zuzanka a ježeček.

Po pohádkovém podzimním příběhu došlo 
na vyrábění, tvořily celé rodiny.

Pěkný obrázek si udělaly děti za pomoci 
svých šikovných a trpělivých maminek.
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šli a donesli si dobrou náladu a ochotu zkoušet 
nové hry, ale také že se chovali ke hrám velice 
ohleduplně. Poděkování patří i vedení města, 
které nám zapůjčilo zasedací místnost na MÚ, 
a také všem přátelům, kteří dali všanc nejen 
své vlastní hry (které doplnili naše soukromé 
hry), ale také i ochotu a čas a pomáhali nám 
vysvětlit pravidla. 

Lucie Gawlová,  
knihovnice Městské knihovny

odpoledne s deskovými hRami úspěšně za námi

Návštěvníků v  listopadovou sobotu na akci 
Deskové hry pro podzimní dny bylo požeh-
naně, během čtyř hodin se u stolů vystřídalo 
minimálně 50 malých i velkých příchozích. 
A protože se různě prostřídali, zatímco jedni 
odešli a druzí zase přišli, nebylo v sále ani pře-
cpáno ani poloprázdno, ale přesně tak akorát. 

Děti si mohly vybírat (ano děti, rodičům 
nezbylo většinou nic jiného než hrát, co si 
děti ulovily a hrdě přinesly) ze tří věkových 
kategorií her, kterých bylo více než třicet. 
Pro nejmladší hráče byly připraveny hry  
od 4 do 7 let, které nemají na sobě ani text ani 
větší počty, takže je zvládly hrát děti, co ještě 
nechodí do školy. Další kategorií byly už hry 
určené věkem zhruba do 12 let, které vyžadují 
nejen čtení či počty ale i trochu taktiky, strate-
gie a plánování. Poslední skupinkou her byly 

hry od 12 let a pro dospělé hráče. A ty kratší 
si stihli zahrát i rodiče společně, zatímco si 
jejich děti hrály to „své“. Protože deskové hry 
spojují – takže si sesedly nad herním plánem 
i děti různého věku a které se předtím třeba  
moc neznaly a moc si společnou hru užily.

Každopádně největší peckou pro děti (posou-
zeno podle toho, že u stolku bylo stále narvá-
no) byl Loopping Louie, kratičká hra na zruč-
nost a rychlost, ve kterém se snažíte chránit 
svá kuřátka před nálety letadélka a zároveň 
ho škodolibě směřujete rovnou do kurníku  
svého protihráče.

A co dodat na závěr? Že podle pořadatelů se 
akce moc povedla. Snad to podobně hodnotí  
i všichni, kdo si přišli „hrát“. Všem návštěvní-
kům děkujeme – malým i velkým, že nejen při-

Deskové hry? Dokáží pěkně protočit 
mozkové závity! Jedna vynikající  
strategie střída druhou…

A jak se hraje tato hra? Profíci z klanu  
a přátel Gawlů vás rádi zasvětí.

Deskovky? Zábava, která tmelí rodinu!

Výsadbou stromu si v neděli 17. listopadu 
2019 Velkopavlovický okrašlovací spolek 
připomněl letošní výročí 30 let od sameto- 
vé revoluce.

Strom oskeruše doplnil výsadbu stromů  
a keřů v parku u vlakové zastávky, která byla 
započata v roce 2006.

Přítomní občané, kteří se na výsad-
bě stromu podíleli, nemohli v tuto chvíli  
a na tomto místě nevzpomenout památku 
zesnulého pana Ing. Pavla Procházky. Díky 
jeho iniciativě je dnes park vyhledávaným  
vycházkovým místem. 

dagmar Švástová

výsadba stRomu připomněla výročí

Na slavnostní výsadbě mladého stromku oskeruše v parku u vlakové zastávky  
se podílel i starosta pan Jiří Otřel.
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V sobotu 23. listopadu se vydaly poprvé kro-
jované děti za doprovodu dechové hudby 
Sokolka průvodem Velkými Pavlovicemi 
na Kateřinské hodečky. Počasí se docela až 
na velký vítr vydařilo, ale děti přesto stateč-
ně a hrdě pochodovaly ulicí Hlavní od fary  
do sokolovny. 
Na Kateřinských hodečkách se v letošním 
roce, s pásmem písniček, říkadel a tanečků, 
představilo pět dětských folklorních soubo-
rů z Hanáckého Slovácka a jeden z Podluží, 
a také dvě dětské cimbálové muziky. Byly 
to soubory: DFS Voděnka z Podivína, DFK 
Floriánek z Velkých Pavlovic, DFS Slunéčko  
při ZŠ Kobylí, DFS Sadováček při MŠ Vel-
ké Pavlovice, DFS Kalubáček z Vrbice, DFS 
Krajcárek z Hustopečí, cimbálová muzika při 
ZUŠ Velké Bílovice, cimbálová muzika Palič-
ka při ZUŠ Velké Pavlovice.
I přes onemocnění členů souborů se akce 
podařila a letošního ročníku se zúčastnily 
všechny pozvané soubory. Bylo krásné pozo-
rovat, jak děti folklor baví, tančily a zpívaly 
celé odpoledne i mimo program. Velké podě-
kování patří lektorům, kteří se jim ve svém 
volném čase věnují, a samozřejmě také podě-
kování rodičům za trpělivost a za to, že děti  
k folkloru vedou.
Kateřinské hodečky se v letošním roce usku-
tečnily za podpory Jihomoravského kraje, 
Města Velké Pavlovice, MAS Hustopečsko  
a Vinařství Prokeš.

Zita dvořáková

kateřinské hodeČky podRuhé, ale poprvé i s průvodem

Na Kateřinských hodečkách samozřejmě nemohl chybět pořádající  
folklorní soubor Floriánek.

Své předtančení si na dětských hodečkách střihl také Sadováček z místní mateřinky.

Veselo hodečky! Ale že nás bylo, co říkáte? Neuplyne mnoho vody a půjdeme hrdě v čele průvodu o skutečných krojovaných hodech…
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Na Halloween v knihovně dorazily 
maminky s dcerami.

Knihovna se hemžila strašidelnými postavičkami i jejich kamarády z řad civilistů.

Na párty mezi knihami nechyběli ani tatínci 
se svými pány kluky.

Co by to bylo za oslavu Halloweenu  
bez pořádných pavouků a pavučin?! Žádná akce v knihovně, ani ta strašidlácká, se nikdy neobejde bez tvoření.

Jako první se do knihovny dostavila Mrtvá 
nevěsta se svou čarodějnickou kamarádkou, 
pak se trousili kostlivci, čertice, čarodějnice 
i čarodějové a další strašidelné postavy. Nic 
divného, protože poslední říjnový den se ko-
nalo v knihovně Halloweenské odpoledne  
se strašidly.

Na opravdové strašení nakonec nedošlo, pro-
tože byla taková účast, že jsme se sotva na-
mačkali ke stolům. A také přišly i menší děti,  
a tak se křik ozval už při přivítání, když se 
zhasla světla a jako bludičky svítily jen papíro-
ví duchové a hrála strašidelná hudba.

Děti hledaly, kde nám nechal obrovský pa-
vouk rozdělanou pavučinu, kterou mu po-
mohly dokončit, a připevnily na síť vlastního 
pavouka. Pak si vybraly podle svých priorit  
a schopností, co budou tvořit – jestli otvírací 
strašidelný zámek nebo lucerničku ve tvaru 
strašidelného domu. A aby zůstal i nějaký 
výtvor u nás v knihovně, společně vytvořily  
řetěz z papírových dýní a výzdobu do okna.

A aby si mohly zařádit a nemusely jen sedět, 
v zadní části knihovny musely zahnat stra-
šidelné postavy na kbelících, které trefovaly 
na zem míčkem. Dětem aspoň nevadilo, že už 
na všechny nezbyly židle a mohly se u tvoření 
prostřídat. Bohužel už nedošlo na plánované 
čtení strašidelného příběhu, protože v počtu 
zhruba 30 dětí plus dospělého doprovodu byl 
v knihovně takový nálet, že to prostě nešlo. 
Jedině, že by si knihovnice pořídila megafon.

A protože po práci přijde hlad, na konci se 
zaprášilo i po občerstvení připraveném jako 
„useknuté krvavé prstíky“. Protože párky  
s kečupem, navíc strašidelně připravené, ne-
odmítne snad žádné dítě.

A závěrem - účast v kostýmech (a nejen v nich) 
byla ohromná, čímž děkuji dětem, že přišly 
a všem rodičům, kteří s tím měli s  přípravou 
kostýmů spoustu práce.

Lucie Gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovic

knihovna přežila nálet kostlivců i krvavé mary
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V pátek 1. listopadu 2019 byla ve výstavním 
sále Městského úřadu Velké Pavlovice zahá-
jena výstava fotografií, která má název „Lidé 
v pohybu“ a která představila spolupráci mezi 
fotografy z Velkopavlovicka s členy Fotoklubu 
při Záhorském osvětovém středisku v Senici.

Slavnostní zahájení vernisáže patřilo staros-
tovi města Jiřímu Otřelovi a ředitelce Záhor-
ského osvětového střediska v Senici dr. Ľubici 
Krištofové. Svým vystoupením ji významně 
obohatila dětská cimbálová muzika Palička, 
která se opravdu moc líbila.

Letošní výstava představila veřejnosti  
54 velkoformátových fotografií, které vzni-
kaly v průběhu léta současného roku. Velká 
většina z nich je dokladem společné práce na 
workshopu, který se konal ve Velkých Pav-
lovicích v sobotu 22. června, účastníci pak 
měli možnost si další fotografie s daným té-
matem vyfotografovat ještě v průběhu léta, 
výběr pro výstavu pak udělal odborný lektor  
na workshopu v Senici začátkem září.

Autory prací bylo 6 moravských a 6 sloven-
ských amatérských fotografů, z našeho města 
prezentovali svou práci Ludmila Podešvová, 
Jana Vondrová a Oldřich Hradský. Odborným 
lektorem a současně kurátorem výstavy byl 
Mgr. Peter Lančarič, profesionální fotograf  
a pedagog z Fakulty masmediální komunika-
ce Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě.

Organizátoři tímto ještě jednou děkují všem 
návštěvníkům vernisáže, kteří bohatou účas-
tí významně přispěli k příjemně strávenému 
podvečeru. 

Mgr. dana Růžičková

lidé v pohybu zaUjali

Fotografové, kteří se aktivně zúčastnili workshopu pod vedením profesionála Mgr. Petera Lančariče.

Skvělé snímky s příběhem návštěvníky vernisáže výstavy „Lidé v pohybu“  
velmi zaujaly a líbily se.

O kulturní program se postarala místní dětská cimbálová muzika Palička.
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V sobotu 19. října 2019 se již poněkolikáté  
v hojném počtu sešli příznivci létání s draky 
na louce u rybníka. Počasí bylo jako na ob-
jednávku, sluníčko svítilo a hřálo, vítr foukal 
"tak akorát" a tak draci i malí "drakovodi"  
létali ostošest.

dRakiáda se opět vydařila

Plná obloha létajících draků nad loukou u rybníka kouzlila radostné úsměvy na tvářích nejen dětí.

cd jedú chlapci Z vinohRadŮ ke koUpi na tic

Nové CD velkopavlovických mužáků Jedú chlapci z vinohradů je skvělým tipem  
na krásný vánoční či narozeninový dárek.

Nevíte, kde zakoupit nové CD velkopavlovic-
kého mužáckého pěveckého Presúzního sbo-
ru a cimbálové muziky Lašár s názvem Jedú 
chlapci z vinohradů, které bylo slavnostně 
pokřtěno o letošním zářijovém Velkopavlovic-
kém vinobraní? Zkuste to na místním Turis-
tickém informačním centru!

Otevřeno máme celý pracovní týden, každý 
den od 7:30 hodin, v pondělí do 16:00, od úte-
rý do pátku do 19:00 hodin.

Cena CD JEDÚ CHLAPCI Z VINOHRADŮ 
činí 200 Kč. 

Současně TIC Velké Pavlovice  
nabízí ke koupi také 

DVD KROJOVANÉ HODY A HODKY 2019 
(sada 2 ks nosičů) za cenu 350 Kč.

Neváhejte, přijďte si CD nebo DVD koupit  
a udělat si tak radost. Nebo někomu jinému.

Určitě se budou hodit i jako skvělý vánoční dá-
rek, který potěší!

Karolína Bártová

Krásné prosluněné odpoledne si užili všichni, 
tradiční brambory z popela mizely tentokrát 
rychleji než obří palačinky s meruňkovou 
marmeládou. Komu bylo přeci jenom chlad-
něji, zahřál se ovocným čajíkem, dospělí pak 
ostřejší variantou nápoje v podobě výborné- 
ho svařáčku.

Děkujeme Klubu rybářů Velké Pavlovice  
za poskytnutí zázemí a Městu Velké Pavlovice 
za stoly a lavice.

Bc. Zita dvořáková, MSc, 
ředitelka ekocentra Trkmanka
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Druhým rokem běží na Ekocentru Trkman-
ka projekt z Interregu V-A SK-CZ. V  rámci 
tohoto projektu probíhá několik různých ak-
tivit. Jednou z  nich je Ovocný sad pro sysly  
i pro děti v Ostrovci. V loňském roce proběhla 
výsadba ovocných stromů, plánuje se výsad-
ba různých plodících keřů a snad v budoucnu  
i vytvoření tzv. venkovní učebny, kterou bude 
moci využívat ekocentrum pro své vzdělávací 
programy, školka nebo školy v  rámci svých 
projektových dnů, případně další návštěvníci 
např. maminky s dětmi. Cílem je také vytvo-
ření místa pro novou kolonii sysla obecného.

Další aktivitou byl výměnný tábor pro děti 
z  Velkých Pavlovic a Bojnice. Druhý týden 
v červenci nejdříve přijely děti z Bojnice, spo-
lu s  našimi dětmi poznávaly naši obec, fau-
nu i flóru v  našem okolí. V  polovině týdne se 
všichni vydaly na cestu a druhou část tábora 
strávily na slovenské straně, a to v ZOO Bojni-
ce. Děti se seznámily s programy ZOO, měly 
možnost vidět ZOO z  netradičního pohledu, 
a to jak v  denní, tak i noční, měli možnost 
nahlédnout do prostor, kam se jako klasický 

návštěvník nedostanou. Výměnný tábor byl 
plně hrazen z prostředků projektu. Dětem se 
výměnný tábor líbil, vznikla nová přátelství, 
dokonce i mezinárodní.

Hlavní partner projektu Alka Wildlife spolu 
se svými dobrovolníky v  jednom listopado-
vém víkendu, po projednání s  Radou města, 
vyčistil vybranou stráň v našem katastru a při-
pravil tak nový prostor pro rozšíření populace  
sysla obecného.

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2019 proběh-
la v  Ekocentru Trkmanka konference Sysli 
pro krajinu, krajina pro sysly. Cílem setkání 
bylo představit nejnovější poznatky o stavu  
a ochraně sysla obecného v České a Slovenské 
republice. Setkání se účastnili jak pracovníci 
orgánů ochrany přírody a odborné veřejnos-
ti, pracovníci ekologické výchovy, tak i míst-
ní obyvatelé a zemědělci. Ve dvou dnech se  
cca 60 účastníků zúčastnilo prezentací a ře-
šilo situaci populace sysla obecného v  České 
republice, na Slovensku a v  Maďarsku. Té-
mata konference byla velmi zajímavá: Stav  
a vývoj populace, Analýzy životaschopnosti, 
Vegetace syslích lokalit a jeho vliv na vegeta-
ci v  lokalitách na západním a jihozápadním 
Slovensku, Jak sysel dravcům karty zamíchal, 
Metody odhadu velikosti populace, Sysel  
a turismus, Realizace záchranného progra-
mu, Sysli na vybraných lokalitách – Letiště 
Letňany, Mohelno, ZOO Praha, Holubyho ko-

panice, jižní Morava, LIFE Sysel, Jak je možné 
syslům pomoci.

Do nabídky environmentálních vzdělávacích 
programů byl vypracován další EV program 
z  říše zvířat – mimo ježka, netopýra, máme 
nyní i program o syslovi obecném, ohrože-
ném druhu v  naší přírodě. V  rámci projektu 
jsou ještě naplánovány další aktivity, některé 
z  nich uvidíte někdy během jarních měsíců 
na vybraných místech naší lokality. Můžete 
se také setkat se známkami nebo s webovými 
stránkami Sysli na vinici a Sysli v sadu.

Cílem projektů, známek a těchto webo-
vých stránek je pomoci k  záchraně sysla 
obecného v  naší zemědělské krajině. Naše 
vinice a sady jim totiž poskytují vhodné 
prostředí. Zásadní je pro ně způsob naše-
ho hospodaření – hospodaření respektují-
cí přírodu. V  současnosti má známku Sysli  
na vinici uděleno 16  vinařství z  Velkých 
Pavlovic a  4 z  Hnanic.  Novou známku Sysli  
v sadu má již první sadař. Známky jsou udě-
lovány pouze vinařům a sadařům hospodaří-
cích na pozemcích s  prokázaným výskytem 
sysla obecného a za podmínek zatravňování 
meziřadí a nepoužívání prostředků na hubení 
hlodavců. Doufáme, že se přidají další.

Bc. Zita dvořáková, MSc,  
ředitelka ekocentra Trkmanka

Účastníci konference Sysli pro krajinu, krajina pro sysly, která se konala na Ekocentru Trkmanka ve dnech 28. a 29. listopadu 2019.

projekt „sysli pRo kRajinu, kRajina pRo sysly“
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Blíží se Vánoce, které by měly být dobou kli-
du, pohody, odpočinku a lásky. Alespoň tuto 
představu mám s vánočním obdobím spojenu 
já. Právě v takové chvíli přemýšlím nad tím, 
jak během celého roku často žijeme ve spě-
chu, mnohdy stresu a někdy i nespokojenos-
ti. Vánoční svátky tak nezachrání celoroční  
bilanci psychického stavu člověka.

O tom, že duše i tělo jsou vzájemně propojené 
nádoby, víme již hodně dlouho. Stále častě-
ji se také dočteme nebo slyšíme, jak na sebe 
vzájemně reagují, a jak je dobré umět svému 
tělu i duši naslouchat. Existuje také velká řada 
informací, které sdělují, že stres je jednou  
z hlavních příčin mnoha nemocí.

Mým velkým přáním je tedy, abychom přede-
vším děti, ale i sebe, dospělé, učili se stresem 
pracovat a co nejlépe jej zvládat. To, že nároč-
né životní situace byly, jsou a budou, úplně ne-
změníme, k životu patří. Nemusíme si je však 
zbytečně vytvářet a vstupovat do nich. Určitě 
ale můžeme podporovat u sebe, dětí i našich 
dalších blízkých zvládání stresu.

V zahraničí čím dál více vystupuje do popředí 
tzv. well-being. Stav duševní i tělesné pohody. 
Na tomto můžeme pracovat. Můžeme se na-
učit relaxovat, fyzicky otužovat vlastní tělo, 
vybíjet negativní emoce nějakou smysluplnou 
formou (třeba prací na zahradě nebo sportem) 
a ideálně se nesrovnávat s druhými, vnímat 
především sebe sama.

Určitě to není vyčerpávající výčet toho, co 
dělat lze, přesto je to jeden z kousků mozaiky 
směřující k tzv. pohodě, po které většina z nás 
podvědomě touží. Přitom štěstí a pohoda jsou 
v nás, my jsme zdrojem. Je klišé to, abychom 
se radovali z maličkostí, a zároveň je to velmi 
důležité. Právě vánoční období je časem, kdy 
se můžeme zamýšlet a předávat zdravé hod-
noty našim dětem, nebo si je urovnat sami. 

Přeji Vám krásný vánoční čas.

Mgr. Jana Pláteníková

PRAKTicKÉ RAdY PRO KAŽdÉHO

Well-being nejen ve vánočním čase

podZim a imUnita
Čas neúprosně letí, podzim nastoupil po krás-
ném a dlouhém babím létě v plné síle. Děti se 
už před několika měsíci vrátily do školních la-
vic, nebo do mateřských škol za svými kama-
rády. Nebo jsou, jako v mém případě, poprvé 
v kolektivu. Kolikrát jste už řešili onemocnění 
Vás anebo dětí, kolik času Vaše školčátka strá-
vila ve školce?  

Už jste řešili několikeré nachlazení nebo  
i nemoc? Klasické podzimní vlezlé sychravé 
počasí je tu a imunita v  těchto dnech dostá-
vá pěkně zabrat. Nic naplat, ani léto střevní-
mu mikrobiomu dospělých moc neprospělo. 
Grilovačky, alkohol, nedostatek vlákniny 
a probiotik ve stravě. To vše může narušit 
vyváženost střevního mikrobiomu ve stře-
vě, čímž je pak první podzimní nachlazení  
otázkou času.

Víte to, že střevo je pro naše tělo hlavní imunit-
ní orgán? Proto bychom měli o skladbu střev-
ní mikroflóry pečovat. Jakmile je naše strava 
chudá na živiny, rozpustnou i nerozpustnou 
vlákninu, mléčné výrobky a kysané mléčné 
výrobky, převažuje v  jídelníčku jen cukr, bílá 
mouka a ultrazpracované potraviny, tak pro-
biotická střevní mikroflóra nemá z čeho pro-
fitovat, postupně odumírá a nepomáhá nám 
bojovat s  infekční a hnilobnou mikroflórou.

Přes střevo se tak snadněji dostanou škod-
livé bakterie, které se nám denně dostávají  
do těla s jídlem. Jídlo není sterilní hmota, s jíd-
lem do sebe dostáváme různé mikroby, ať už 
kvasinky, plísně, ale i vlivem vzduchu kapén-
ky sekretu sliznic jiných osob, co ani nevidíme 
a ani nevnímáme.

Proto nachlazení je něco, čemu se asi úplně 
nevyhneme. Je spousta dětí, ale i dospělých, 
co zanedbávají opravdu základní hygienické 
návyky, chodí do práce nachlazení, nebo ne-
mají na výběr a pošlou děti do školních zaříze-
ní s ošklivou rýmou či kašlem. Ale o průběhu 
a rychlosti vyléčení rozhodujeme my, naším 
přístupem k výživě a životnímu stylu. 

Jak můžeme pomoci teď svému  
imunitnímu systému?

1. Jíst denně čerstvou zeleninu a ovoce, snažte 
se vybírat sezónní a lokální druhy, obsahují 
mnoho antioxidantů, vitamin C jako důležitý 
antibiotický a antioxidační vitamín.

2. Denně sníst alespoň 2 kysané mléčné vý-
robky, snažte se mléčné výrobky střídat, jako 
kefírová mléka, kysaná podmáslí, zákysy, jo-
gurty, acidofilní mléka, skyry, …každý mléč-
ný výrobek má jinou kulturu a bakterie a jejich 
pestrost rozhoduje nejen o naší střevní imu-
nitě. Snažte se vybírat i výrobky s Bifido kul-
turou. Dětem i sobě kupujte pouze neslazené 
výrobky a dochuťte si je doma oříšky, semín-
ky, čerstvým ovocem. 

3. Denně jezte potraviny s dostatkem vlákni-
ny, jako jsou celozrnné vločky, pohanku, qui-
nou, amarant, celozrnný kuskus a bulgur, 
celozrnný žitný, nejlépe kváskový, chléb, ce-
lozrnné těstoviny nebo jejich luštěninové al-
ternativy (z čočky, cizrny, hrachu), brambory 
vařte ve slupce, ideálně v páře.

4. Zařaďte do svého jídelníčku pravidelně 
luštěniny, ať už místo nebo v  rámci přílohy 
(třeba bulgur s černou čočkou a k tomu rybu 

na pánvi), luštěninové polévky zahuštěné na-
příklad pohankovými kroupami, nebo i jako 
pomazánku (tip na pomazánku na konci pří-
spěvku).

5. Místo sladidel bez prospěchu si pořiďte 
domů čekankový sirup od firmy 4-Slim, který 
lze používat do pečení, vaření, do salátů a ná-
pojů, třeba i do bylinkového čaje s Moringou. 
Čekankový sirup není cukr, ale čistý inulin, 
což je rozpustná probiotická vláknina. Tato 
vláknina pomáhá vyživovat probiotické bak-
terie ve střevech, udržuje ve střevech ideální 
pH proti rozvoji hnilobné a jinak škodlivé 
mikroflóry. Dále upravuje trávení, takže by 
se dalo říci, že jde o SUPERFOOD DNEŠNÍ 
DOBY. SIRUP JE CHUTNÝ, PŘÍRODNÍ, 
Má ZDRAVOTNÍ PROSPěCH A PŘITOM 
TéMěŘ BEZ KALORICKé HODNOTY!!!  
A děti jej milují!!!

6. Dopřávejte často sobě i dětem vývary 
z masa, kostí a zeleniny pro regeneraci střev.
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7. Dopřávejte si doma, ve škole i v práci po-
traviny s  dostatkem zinku - je velmi důležitý 
pro tvorbu kolem 200 enzymů a k tvorbě ně-
kterých bílkovin. Zinek je bohatě obsažen 
v  těchto potravinách - maso, kvasnice, vejce, 
mléčné výrobky a játra. Pro vegany a vegeta-
riány musím důrazně zmínit, že je obsažen 
také v celozrnných obilovinách, luštěninách  
a kořenové zelenině. Ovšem dodávám, že je 
lépe využitelný z  živočišných, než z  rostlin-
ných zdrojů, ze kterých se hůře vstřebává prá-
vě pro obsah fytátů, vlákniny, atd.

8. Přijímejte ve stravě dostatek vitaminu A  
a D – polotučné mléčné výrobky, sýry, 
Cottage, červené libové maso, dýně, papriky, 
špenát, jeřabiny, máslo, pomeranče, mrkve.

9. Dostatečně odpočívejte, choďte na čerstvý 
vzduch, správně dýchejte při cvičení, oblékej-
te se přiměřeně, při výkyvech teplot si berte 
náhradní lehčí oblečení na odpoledne.

10. Používejte v  kuchyni bylinky na vaření  
i pečení, jako třeba skořici, pískavci, karda-
mom, kmín, jalovčinky. Pijte bylinné čaje, 
které podpoří imunitní systém, například 
ženšen, echinaceu, čistý moringový nálev, čaj  
ze šípku, čekanky obecné, ořešáku královské-
ho, či lichořešišnice. 

A já mám pro Vás recept na skvělý salát, kte-
rý dodá potřebné vitaminy, minerální látky  

a makroživiny, vše korunováno Italským 
kořením s  Moringou, co dostanete koupit 
v místní prodejně Zdravé výživy u Eruwen.

Kořenící směsi s Moringou olejodárnou nebo 
i čistý prášek z Moringy mohou být pro Vás to 
pravé, neboť je po právu popisována jako ve-
lice všestranná, užitečná rostlina s  bohatým 
zastoupením živin, vitaminů a minerálních lá-
tek, co Vám dodají vše potřebné pro Váš imu-
nitní i antioxidační systém. I  díky všestran-
nosti a bohatému zastoupení živin se Moringa 
označuje názvy jako „zázračný strom“ či „ze-
lený diamant“. 

SALÁT PRO iMUniTU  
i KRÁSnOU PLeŤ
Na přípravu salátu pro 5 osob potřebujete:
200 g ledového salátu, 200 g okurky salátové, 
200 g červené papriky, 250 g pečené dýně ho-
kkaido, 300 g uvařené zelené čočky, olivový olej 
natural Jihlava 5 lžic, kořenící směsí s  Mo-
ringou po italsku, dýňový olej 3 lžíce, dýňová 
semínka nesolená loupaná.

Nejdříve si nakrájejte dýni, slupku ponechte, 
odstraňte jádřinec, položte na plech a zakáp-
něte kvalitním řepkovým olejem a posolte. 
Nechte péci v troubě na 180 °C pod alobalem 
50 minut. Po vychladnutí smíchejte dýni s na-
krájenou zeleninou a zelenou čočkou, uvaře-
nou ve vodě podle návodu doměkka, ale ne 
na úplnou kaši. Ochuťte kořením s Moringou  
a olivovým olejem a další tekuté ingredience 
dávejte až před podáváním, aby salát i zele-
nina zůstaly křehké a šťavnaté. Při podávání 
ozdobte dýňovými semínky.

Víte, že dýňová semínka jsou také bohatým 
zdrojem zinku? Ten je v  tomto období velmi 
důležitý pro ochranu pleti. Zinek je mimo to 
velmi důležitý pro ochranu DNA, pomáhá 
rychleji hojit rány a udržuje správnou funkci 
hormonů. Velmi důležitý je také pro správ-

nou činnost imunitního systému, který právě 
v tomto období bývá nejvíce zatížen. Proto si 
dýňová semínka bez soli dopřávejte v salátech 
na kvalitním celozrnném kváskovém pečivu 
s pomazánkou, nebo jen tak hrst ke svačince.

Pokud chcete ještě imunitu více podpořit po-
mocí bylinek, můžete vyzkoušet i mnou vy-
vinutou bylinnou směs s Moringou s názvem 
IMUN, kterou zakoupíte také v místní prodej-
ně Zdravé výživy u Eruwen. 

Kombinace Moringy olejodárné, kořenu če-
kanky obecné, ženšenového kořene, oplodí 
šípku, sušených plodu rakytníku řešetláko-
vitého, natě kopřivy dvoudomé a květů heř-
mánku pravého působí blahodárně na náš 
imunitní systém. Čekanka působí jako pre-
biotikum = výživa pro střevní mikrobiom, 
ženšen, šípek a rakytník působí dezinfekčně 
díky vitaminu C, kopřiva působí na vylučovací 
systém včetně ledvin a pro správnou činnost 
oběhové soustav a heřmánek a skvělé detoxi-
kační účinky. Proto tyto bylinky připravujte 
tak, že 2 g směsi zalejete jen horkou vodou asi  
80 °C pro ochranu vitaminů a antioxidantů.

Mnoho zdraví a pohody do předvánočního 
času přeje

Mgr. ing. Markéta Rozinková,  
nezávislá výživová poradkyně 

web: www.marketarozinkova.cz,  
e-mail: info@marketarozinkova.cz,  

tel.: 608 934 323

Jistě jste již slyšeli o ukončení vysílání DVB-T 
přes pozemní vysílače a přechod na DVB-T2. 
Tento přechod je v  naší oblasti naplánován  
na 31. 3. 2020.

V  zásadě jsou 3 možnosti řešení, pokud ne-
máte televizi již s  DVB-T2 příjmem: První je 
pořídit si nový set-top-box, který umožňuje 
DVB-T2 standard (je běžně dostupný v  pro-
dejnách s  elektrem). Jedná se o nejlevnější 
řešení, pokud vám stačí základní funkce. 
Další možností je pořídit si satelit, kde je již 
více dostupných programů. Bohužel tyto 
dvě možnosti s  sebou nesou možné kolísání 
signálu a nenabízí interaktivní funkce typu  
zpětného přehrávání.

Třetí možností je pořídit si IPTV od spo-
lečnosti NETCOM, kdy pro vás nebude  

ani do budoucna nutné řešit změny dalších 
standardů. IPTV, neboli televize přes interne-
tový protokol, nemá s DVB-Tx nic společného. 
Navíc díky této technologii máte vždy zaruče-
nu nejvyšší kvalitu. Pokud stanice vysílá v HD 
rozlišení, tak tuto kvalitu dostáváte automa-
ticky také. Systém je připraven na vysílání  
4K či 5K rozlišení.

Další výhodou IPTV jsou přídavné služby:
•	Archiv – můžete se zpětně dívat  

na programy za předchozích 7 dnů
•	Nahrát – můžete si jednotlivý programy 

nahrát až na 30 dnů
•	Pauza – právě sledovaný program  

si můžete pozastavit
•	Od začátku – aktuálně vysílaný program  

si můžete pustit od začátku

přechod na dvb-t2
Již tedy nemusíte spěchat na svůj oblíbený 
seriál či zápas, ale můžete si jej pustit zpětně.

IPTV službu od společnosti NETCOM dosud 
umožňuje smart televize Samsung s datem 
výroby od roku 2016, Apple TV a televize 
s  Android OS jsou plánovány na příští rok.  
K ostatním TV je potřeba dokoupit set-top-
-box značky Arris.

Více informací a jednotlivé balíčky naleznete 
na: http://www.netcom.cz/televize

Michal Grůza, občan Velkých Pavlovic,  
majitel neTcOM cZ s.r.o.
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K 6. listopadu 2019 začala v Hustopečích 
oficiálně fungovat pobočka Centra pro ohro-
ženou rodinu organizace Ratolest Brno. 
Centrum pro ohroženou rodinu (dále COR) 
prostřednictvím práce sociální pracovnice 
pomáhá rodinám v tíživé životní situaci, v je-
jímž důsledku může hrozit až odebrání dítěte 
z domova do náhradní péče.

Služby COR jsou určeny pro všechny lidi ži-
jící v Hustopečích nebo přilehlých obcích 
spadajících do správního obvodu ORP Hus-
topeče. COR pracuje zejména s těmi rodi-
nami, ve kterých se rodiče potýkají s více 
problémy najednou, nejčastěji v oblastech 
výchovy a péče o děti, hledání zaměstnání, 
nedostatku financí či nevyhovující byto-
vé situace a v důsledku těchto problémů je 
ohrožen zdravý vývoj dítěte, hrozí odebrání 
dítěte mimo rodinu, nebo již dítě z rodiny  
odebráno bylo.

Principy COR jsou:
•	bezplatnost
•	rovný přístup
•	dobrovolnost
•	podpora vlastní aktivity
•	důvěrnost

Kdo se může na COR obracet? Rodiny nachá-
zející se dlouhodobě v obtížné životní situaci, 
rodiny, které potřebují poradit s péčí a výcho-
vou dětí nebo rodiny, nad nimiž je vykonáván 
dohled pracovníků Orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí.

Pobočka nabízí služby jako je poradenství, 
doprovod při jednání s institucemi, nácvik 
dovedností (např. v oblasti vztahů a komuni-
kace) a každodenních životních situací, navá-
zání na další odborníky, rozvojové aktivity pro 
rodiče a děti atd. Tyto služby jsou poskytovány 
zejména terénně, tj. pracovnice pobočky na-
vštěvuje klienty doma, doprovází je na úřady 

Projekt „Zůstat spolu – sociálně aktivizační služby v MAS Hustopečsko“, reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009 byl 
finančně podpořen ze zdrojů Evropského sociálního fondu EU, z rozpočtu ČR v rámci Operačního programu zaměstnanost. 
Provoz pobočky byl finančně podpořen i obcí s rozšířenou působnosti Hustopeče.

centRum pRo ohRoženou Rodinu nově v hUstopečích

atd. V menší míře jsou služby poskytovány  
i ambulantně na pobočce na adrese Hybešova 
1417/5, 693 01 Hustopeče.

Kontaktní informace pobočky:

RATOLEST BRNO, z.s. – Centrum  
pro ohroženou rodinu, pobočka Hustopeče
sociální pracovnice Mgr. Jana Schäferová
M: +420 773 426 376, E: cor@ratolest.cz
Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče
www.ratolest.cz/centrum-pro-ohrozenou-
-rodinu

Anna Kupcová,  
vedoucí PR a fundraisingu Ratolesti Brno

V minulém čísle jsme se dozvěděli, že darovat 
krevní plazmu může zdravý člověk ve věku 
18 až 60 let s váhou mezi 50 až 130 kg. Dnes  
se zeptáme na nějaké otázky podrobněji.

Proč bychom měli jít vlastně darovat  
krevní plazmu?
Krevní plazma obsahuje látky, které jsou 
nezbytné pro zachování imunity a srážli-
vosti krve. Využívá se při léčbě popálenin,  
při onemocnění ledvin, jater, poruchách srá-
žení krve i při úrazech nebo mnoha dalších 
vážných nemocech. Například na roční léč-
bu jednoho pacienta s hemofilií je potřeba  
1200 odběrů plazmy.

Jak celý proces darování probíhá?
Prvodárce musí vyplnit o něco více dotazní-
ků než dárci, kteří již chodí pravidelně. Když 
máte všechny potřebné dotazníky vyplněné, 
recepční Vás pošle na lékařskou prohlídku, 

s lékařem proberete Vaši anamnézu. Pokud 
bude vše v pořádku, můžete jít k odběru.

Opravdu to nebolí a je to bezpečné?
Odběr je bezbolestný a i když se jedná z hledis-
ka času o náročnější výkon než je např. odběr 
krve, odběr plazmy organismus dárce méně 
zatěžuje, protože obnova odebraných teku-
tin a bílkovin na původní hodnoty proběhne 
do 48 hodin. Z tohoto důvodu se mohou od-
běry plazmy provádět častěji než odběry  
plné krve.

co z toho budu mít?
Kromě dobrého pocitu se můžete rozhodnout 
pro 600,- Kč náhradu nebo můžete darovat 
bezpříspěvkově. „Bezpříspěvkový“ dárce je 
ten, který se vzdá odměny za vynaložené ná-
klady spojené s darováním plazmy. Dostanete 
potvrzení, že jste darovali bezpříspěvkově,  
a pokud chcete uplatnit slevu na dani v daňo-
vém přiznání, tak Vám zpětně vystaví doklad, 
který doložíte k ročnímu vyúčtování. Ať už se 
rozhodnete pro jakoukoli variantu, jedno je 
jasné, darováním krevní plazmy zachraňujete 
lidské životy.

daRuj kRevní plaZmu,  
zachraň lidský život

Pokud se rozhodnu darovat krevní plazmu,  
co mám udělat?
Pokud jste se rozhodli, ideální je objednat se 
na daný termín, i když v Cara Plasma berou  
i dárce neobjednané. Podmínkou ale je, abyste 
den předem dbali na zvýšený příjem tekutin  
a netučnou stravu. A také žádný alkohol. 
Pokud je vám mezi 18 a 60 lety, vážíte víc 
než 50 kg, jste zdraví a máte hodinu a půl 
volného času, neváhejte. Plazmy je dlouho-
dobý nedostatek a potřeba neustále roste. 
Evropa není soběstačná v odběrech plaz-
my pro výrobu krevních derivátů a musí se 
dovážet z USA. Objednat se můžete online 
na www.darujplazmu.cz nebo e-mailem  
na brno@caraplasma.cz.

děkujeme, že pomáháte!

Martin Svozil;  
e-mail: svozil@caraplasma.cz,  

tel.: +420 776 831 614 
www.caraplasma.cz;  

www.breclav.caraplasma.cz;  
www.brno.caraplasma.cz
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a pomalého jedení, zjistíte velmi brzy, že se 
vám nechce takto si vychutnávat, jak s obli-
bou říkám: "hujdy". Moudrost těla, pokud jí 
dáme prostor, vám sama napoví kudy vede  
vaše cesta.

Potom třeba zjistíte, že se po takovém poma-
lém jedení cítíte více "nasycení", že vás netlačí 
žaludek, že vám není těžko. Za nějaký čas vám 
to přijde jako norma a pravidlo, které si nene-
cháte vzít.

U nás doma je jídlo rituál od začátku do kon-
ce. Začíná to výběrem těch nejkvalitnějších, 
základních surovin. Příprava probíhá v dobré 
náladě a vděčnosti za hojnost, kterou můžeme 
žít. Před jídlem se chytneme za ruce a podě-
kujeme „slunci, zemi, vzduchu, vodě a všemu 
co nás propojuje“. Nabíráme si jen tolik, kolik 
sníme a alespoň jeden pokrm denně si vychut-
náme jako rodina, společně. Pro mě je tento 
celý proces jako modlitba. Cítím propojení nás 
všech společně s tím, co nás přesahuje.

Pradávná a evolucí daná úloha ženy, je sytit 
své děti. Již od narození mateřským mlékem, 
později pevnou stravou. Pojďme si tuto úlohu 
vychutnat, ne jako nutné zlo (ano je to hod-

spomaľ, máš pRivysokŮ Rýchlosť…
…zní mi v Uších slovenská píseň zpěvačky kataríny knechtové

ně práce vařit několik jídel denně, ale o tom 
jindy...), ale jako Dar. Jako výsadu, jelikož:  
Láska prochází žaludkem...

Tento koncept pomalého přístupu k životu 
se též snažím vnášet do našeho obchodu se 
zdravou výživou. Mým cílem je vytvářet pro-
stor pro pohodový nákup kvalitních potravin, 
kdy se člověk na chvíli zastaví, popřemýšlí 
nad tím, co chce vlastně sobě i svým blízkým  
k jídlu nabídnout. Je to místo, které není ovliv-
něno aktuálními trendy, ale trvalým trendem 
je vysoká kvalita a také udržitelnost. Najdete  
u nás farmářské výrobky, bezobalové zboží, 
stáčenou ekodrogerii, ale i tradiční české by-
liny firmy Serafin a další.

Přeji vám tímto co nejpohodovější předvá-
noční čas, prožití vánočních svátků v lásce  
a do nového roku jen to nejlepší.

eva Prokešová,  
majitelka zdravé výživy U eruwen,  

Velké Pavlovice
Zdravé vaření začíná nákupem  
kvalitních potravin! 
www.vareni-nevareni.cz

Což takhle to jablko dnes jen nesníst, ale vychutnat si jej…?

Na většině území našeho města je vybudo-
vána optická síť, která umožňuje poskytovat 
nejrychlejší internet ve městě. 

co to vlastně optická síť je? 
* Dříve se o ní mluvilo jako o síti budoucnosti. 
Optika původně propojovala světadíly, vel-
koměsta a tvořila páteřní propojení datových 
center. Nyní se však postupně dostává do kaž-
dého domu a přináší bezpečný, stabilní a nej-
rychlejší Internet.

S  rychlostmi typu 100 Mbit/s či 200 Mbit/s 
ukrajujeme jen část potenciálu optického 
vlákna. Může dosahovat rychlostí i 40.000 
Mbit/s. V  žebříčku kvality a rychlosti za se-
bou hodně daleko zanechává připojení typu 
5 GHz WiFi, ADSL, LTE, 5G-ready či další  
mobilní sítě.

Výhody optické sítě
* Hlavní výhoda je vysoká přenosová rychlost 
v obou směrech, jak ve stahování, tak v odesí-
lání dat. S optikou máte jistotu, že do budouc-
na nebudete pro zvyšování rychlosti omezeni 
a můžete tak využít nových budoucích služeb.

Jaké je pokrytí optickou sítí?

* Ve Velkých Pavlovicích využívá optickou síť 
již 400 domácností. Na jaře 2020 chystáme 
dokončení ulic Starohorská, V  Údolí 1-71, 
V Sadech 24-46, Trávníky, Nad Zahrady, Vi-
nařská, Zahradní 31-41. Ostatní ulice a bytové 
domy jsou již připravené na zprovoznění pří-
pojky.

nejRychlejší inteRnet ve městě
Jaké jsou aktuální rychlosti a ceny?
* První tarif je postaven na rychlosti 50 
(25/25) Mbit/s za 300 Kč, druhý tarif 200 
(100/100) Mbit/s za  400 Kč a nejrychlej-
ší tarif 500 (250/250) Mbit/s za 600 Kč. 
Ceny vždy za měsíc při roční platbě, další 
podrobnosti najdete na webu či telefonním  
čísle níže.

Chcete i Vy nejrychlejší a nejstabilnější In-
ternet ve městě? Objednejte si svoji přípojku  
od společnosti NETCOM CZ s.r.o. (www.ne-
tcom.cz) na telefonu 774 600 284 právě teď.

Michal Grůza, občan Velkých Pavlovic,  
majitel neTcOM cZ s.r.o.

Zpomalení, to je to, co na mě volá už nějaký 
ten čas a týká se to nejen toho času předvá-
nočního, který by měl přirozeně být časem 
zpomalení, nicméně naše uspěchaná doba 
nám to moc nedovoluje, nebo je to jinak? 
Ne náhodou jsem si objednala knihu Poma-
lá dieta, která mi ukázala zpomalení, jako 
nástroj pro prožití hodnotnějšího života, 
ať už směrem k jídlu, nebo jiným tématům. 
Je to o tom, že když si dokážeme vychutnat 
ty chutě a struktury v jídle, vědomě, poma-
lu, tak i naše tělo dokáže úplně jinak vyu-
žít živiny a také vás to přivede automaticky  
ke zdravějším potravinám.

Zkuste si pomalu vychutnat třeba obyčejný 
bílý rohlík, nebo třeba hamburger. Zkuste 
opravdu pomalu kousat, každé sousto pře-
žvýkat aspoň 20x. Už tak nějak v půli tohoto 
procesu zjistíte, že žvýkáte hmotu bez chu-
ti a že vám v puse nějak "nabude". Na konci 
spolknete docela nechutnou hmotu. Pokud 
to samé uděláte třeba s jablkem, zjistíte, že je 
dobré od prvního křupnutí až do toho posled-
ního. Ale není to jen o pomalém žvýkání. Je 
to o tom, že pokorně sníte svůj pokrm s vědo-
mím vděku a soustředíte se pouze na samot-
né jídlo. Nebudete při tom koukat na televizi 
či do mobilu. Nebudete při tom v duchu řešit 
pracovní problémy. Budete jen vy a vaše jídlo  
a přítomný okamžik.

Pokud si vybudujete tento zvyk vědomého 
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Vyprávěl mi jeden bagrista, jakým narážkám 
ohledně náboženství musel čelit během tota-
lity v zaměstnání. Svého kolegy, přesvědčené-
ho komunisty, se proto ptá: „A co na Vánoce? 
Sejdete se celá rodina?“ On na to: „Jistě, přije-
dou děti a vnoučata…“ „A proč? Co slavíte?“ 
Ateista se odmlčel.

Jeho historka byla pro mě velmi poučná. Říká, 
že slavím, ale nevím co? Nebo spíše slavím, 
ale nemám co.

S tím, jak se blíží Vánoce, si nikdo neklade 
otázku, jestli je bude slavit. Jistě, že slav-
nostně je prožijí snad úplně všichni. Ale měli 
bychom si položit otázku, co budeme slavit. 

Vánoce se nazývají slavnost Narození našeho 
Pána Ježíše Krista, takže se týkají výročí pří-
chodu Božího Syna mezi lidi, se kterými chce 
strávit život na zemi.

Když se ptám dětí, proč se těší na Vánoce, nej-
častěji mně říkají, že dostanou merch od oblí-
beného youtubera (rozuměj: nekvalitní čínský 
výrobek, který k nám neekologicky putoval 
přes půl světa, za který reálná rodina zaplatí 
přehnané peníze, jelikož má logo virtuální- 
ho kamaráda).

Mohly by se děti těšit na Vánoce, jako jsem 
zažil já? S rodinou, při pečení cukroví, zdo-
bení stromečku, společném krmení zvířátek 

slavit nestaČí
v lese, zimních sportech se známými, stavění 
betléma, zpívání koled, čtení z Bible o Ježíšo-
vě narození, v kostele - prostě Vánoce. Dodnes 
obdivuji rodiče a prarodiče kolik času a ener-
gie dokázali nám dětem věnovat, abychom 
skutečně prožili Vánoce a těšili se na další.

Řekněte, co byste raději: najedli se v prosinci 
cukroví a chlebíčků, anebo prožili slavnost- 
ní Vánoce?

Kněz Marek Slatinský

Z FARnOSTi

Z VinnÉHO SKLÍPKU

Rozradostnělý Pavlík Lacina se svými velkými přáteli, skutečnými přáteli…

Padesát dva, to je číslo, o které se letos napo-
sledy rozšířil registr dárců dřeně v Modrých 
Horách ve Velkých Pavlovicích. Děkujeme 
velkopavlovickému gymnáziu, a zvláště pak 
šesti studentům oktávy, za zápis do registru.

Děkujeme Nadaci partnerství za super spolu-
práci, a především všem vinařům z Modrých 
Hor, kteří se zapsali nebo informace o akci ší-
řili mezi návštěvníky ve svých sklepech. Všem 
patří velký dík.

do RegistRŮ dáRcŮ kostní dřeně  
se zapsalo na 350 vinařů, šli znovU "na dřeň"

Naši kolegové z řad náborářů a dobrovol-
ní spolupracovníci pořádali poslední akci  
ze šňůry Vinaři jdou na dřeň právě ve Velkých 
Pavlovicích. Když syn vinaře Pavla Laciny, 
malý Pavlík, onemocněl leukémií, rozhodl se 
jeho otec pomáhat.

Letos tak na otevřených sklepech na Mo-
ravě vstupovali lidé do Českého národního 
registru dárců dřeně například ve Znojmě, 
v Mikulově, ve Valticích a dalších místech. 
Dohromady se moravským vinařům poda-

řilo zapsat přes 350 mladých dobrovolníků 
ochotných pomoci a zachránit život těžce 
nemocným dětem či dospělým. Všem patří  
velké poděkování.

Klára conková,  
manažerka marketingu a komunikace  

ČnRdd o. p. s.

Šestice studentů velkopavlovického 
gymnázia projevila ochotu darovat šanci 
na nový život, zapsali se do registru dárců 
kostní dřeně. Děkujeme!
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na svatomaRtinských otevřených sklepech  
vítaly milovníky vína bohyně vína terezka a klárka

V sobotu 16. listopadu 2019 se tak jako již 
tradičně a každoročně konaly tradiční Sva-
tomartinské otevřené sklepy. V letošním roč-
níku bylo prodáno o něco méně vstupenek 
než v předchozích ročnících. Ale nebylo až 
takové překvapení, neboť vysvětlení je na-
snadě – tento pokles ovlivnil Festival otevře-
ných sklepů, který se konal v našem městě jen  
o pouhý týden dřív. Skalní příznivci však vydr-
želi, projevili svou nesmrtelnost, namazali si 
pod koleny, a s  vervou dorazili i na milované 
Svatomartinské otevřené sklepy.

Před městským úřadem byla nejen pro ná-
vštěvníky, ale i pro místní, připravena pře-
hlídka traktorů. Měl ji původně svým zpě-
vem doprovázet Presúzní sbor, ale ten musel  
z důvodu nemoci většiny členů své vystoupení 
bohužel zrušit. Zpěv jsme nakonec nahradili 
mluveným slovem. Role svatého Martina se 

brilantně ujal Petr Mikulica. V  rámci scénky 
jsme probrali vše – počasím počínaje, po-
kračujíce technikou, nálety hejn špačků, vý-
vojem mladého vína a programem aktuální  
akce konče.

Po dlouhé době jsme také připravili alego-
rický vůz, který řídil vinař Radek Krejčiřík.  
Z  vozu všem přítomným pravicí kynuly  
a s  úsměvem od ucha k  uchu se předvedly 
dvě spanilé bohyně vína v  podání něžné-
ho vinařského dorostu Terezky Fůkalové  
a Klárky Zborovské. Holky nalévaly víno 
přímo z  vozu, sklízely ohromné ovace, mo-
bily a foťáky jenom cvakaly, všichni natáčeli 
a rychle vkládali krátká videa na Facebooky  
a bohyním mohli ruce utrhat.

Dokonce nechyběl ani iReportét, jehož video 
z akce se objevilo následující sobotu 23. listo-

padu v  pořadu Týden v  regionech v  celostát-
ním vysílání České televize. Ó, jaká reklama 
a zdarma! Děkujeme tímto iReportérce Iloně 
Lissové! Vavřínové věnečky bohyním vytvořil 
František Popelka ze zdejšího květinářství, 
taktéž děkujeme! Role bohyň se moc líbila  
a tak už teď nám přibývá spousta velkopavlo-
vických děvčat, která by si ráda společně s Te-
rezkou a Klárkou tuto malou, leč jak se ukáza-
lo velmi významnou, roličku střihla.

Na zahájení akce na náměstí před radnicí 
jako už tradičně nechyběly ani našimi vinaři 
šoférované traktory, ze kterých tito po ukon-
čení spanilé jízdy vystoupili obtěžkáni koštýři 
naplněnými vínem Müller Thurgau ze Šlech-
titelské stanice vinařské. Tento vynikající vzo-
reček nalévali davům dychtivých návštěvníků, 
ty byly velmi spokojeny jak s vysokou kvalitou 
mladých vín, tak i s občerstvením v průběhu 
celého dne. 

Dva víkendy otevřených sklepů hned  
po sobě daly zabrat všem, a to nejen vinařům, 
ale i ubytovatelům a provozovatelům restau-
račních zařízení. Uf, máme to zdárně za sebou 
a příště? No přeci, nad skleničkou vína, zase 
na shledanou!

Luboš Zborovský,  
předseda spolku vinařů Víno  

 z Velkých Pavlovic

Milovníky vína vítaly na velkopavlovickém náměstí v rámci Svatomartinských otevřených sklepů bohyně vína Terezka a Klárka,  
v civilu (jak jinak) dcery vinařů.

Víno, víno, víno…  
nejen ve sklepě u Lacinů.

á, kdo nám to s úsměvem na rtu řídí  
tento traktor? Že by Lenka Buchtová?
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Žehnání vzorků mladých vín je vždy důstojnou a pro vinařský rok přelomovou událostí.

Slavnostní atmosféru umocnil zpěv velkopavlovických mužáků z Presúzního sboru.

Stalo se již dlouholetou tradicí, že po svátku 
svatého Martina se velkopavlovičtí vinaři se-
tkají, aby náboženským obřadem poděkovali 
Bohu za úrodu ve svých vinicích a společně 
ochutnali první vína nového ročníku. Nejinak 
tomu bylo i letos, v roce 2019. Neděle 24. lis-
topadu byla ve Velkých Pavlovicích zasvěcena 
mladým jiskrným a svěžím vínům letošní- 
ho ročníku.

mladým vínŮm se dostalo požehnání
Mladým vínům se dostalo požehnání jak už 
tradičně v příjemných prostorách Vinných 
sklepů Františka Lotrinského. Slavnostního 
obřadu se ujal pan farář Marek Slatinský, slav-
nostní přípitek pronesl místostarosta našeho 
města pan Petr Hasil. K dobré náladě hrála 
cimbálová muzika Vinica a zazpíval Presúzní 
sbor. Příjemným odpolednem provázela sleč-
na Eliška Veverková.

Po samotném žehnání byly otevřeny vzorky 
vín, které přinesli s sebou vinaři na ochutnáv-
ku. A pak už se hlavně degustovalo a přátelsky 
povídalo, hodnotilo, vzpomínalo…

Věra Procingerová
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U příležitosti výročí Dne vzniku samostatné-
ho československého státu ocenil Hasičský 
záchranný sbor České republiky medailemi  
a plaketami své příslušníky a osobnosti, kte-
ré se dlouhodobě zasazují o vynikající spolu-
práci s Hasičským záchranným sborem ČR,  
a podílí se tak na zajištění bezpečnosti občanů 
České republiky.

Více než 100 medailí předal ve čtvrtek  
31. října 2019 generální ředitel HZS ČR ge-
npor. Drahoslav Ryba v rámci slavnostního 
ceremoniálu na zbirožském zámku.

Medaile za statečnost si převzali také dva 
příslušníci HZS ČR, plk.Mgr. Miloslav Va-
šák (HZS Pardubického kraje) a nstržm. Petr 
Hlávka (HZS Jihomoravského kraje), kteří 
prokázali rozhodnost a statečnost mimo vý-
kon služby.

Nstržm. Petr Hlávka (HS Hustopeče) se jako 
člen jednotky SDH Velké Pavlovice v srpnu 
letošního roku účastnil záchranných prací  
při vyproštění muže zasypaného v 10 metrů 
hluboké studni. Ve snaze zachránit uvězně-

ného muže projevil nstržm. Hlávka nebýva-
lou odvahu, když se do studny slanil a provedl 
průzkum se snahou navázat se zasypanou 
osobou kontakt. Horní část ostění studny byla 
velmi nestabilní a hrozilo nebezpečí dalšího 
závalu. Svým chováním dostál slibu, který 
složit při nástupu k HZS, že při záchraně ne-
bude váhat nasadit vlastní život.

V odpoledních hodinách byly ve Zbirohu 

uděleny také medaile „Za věrnost I. stupně“ 
za 30 let příkladného plnění služebních po-
vinností a za vzornou reprezentaci HZS ČR 
navenek. Celkem bylo věrnostní medailí oce-
něno 58 příslušníků, z toho v 7 případech šlo  
o příslušníky HZS Jihomoravského kraje.

pplk. Mgr. nicole Studená  
– tisková mluvčí MV  

– generální ředitelství HZS ČR,

por. Mgr. Jaroslav Mikoška  
– tiskový mluvčí HZS JmK

geneRální ředitel Udělil hasičům medaile

Nstržm. Petr Hlávka přebírá  
zaslouženou medaili za statečnost.

SPOLKY A KOnÍČKY

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města 
Velké Pavlovice má 13 členů. Přibližně polovi-
na hasičů je u jednotky od jejího vzniku, tedy 
od roku 2000.

V roce 2011 nastoupili k jednotce tři mladí 
kluci, kteří slouží dodnes. Jedním z nich je 
Petr Hlávka. Sedmadvacetiletý obětavý člo-
věk se zájmem o vše, co pohání nafta nebo 
benzín. I proto jej můžete vidět jezdit po měs-
tě se stařičkou, ale pěknou „Vétřieskou“. Kdo 
ví, jak to vlastně bylo, ale třeba jej přesvědčila  
k hasiččině právě technika. 

K dobrovolným hasičům ve Velkých Pavlovi-
cích jsi přišel až jako dospělý chlap. Kolik ti 
bylo let?
Dospělý, …bylo mi 19 let. Prapůvodně jsem 
došel do hasičského kroužku už ve 12 letech, 
ale ten byl potom zrušený. Byli jsme tam snad 
jen jednou. 

A co tě vůbec táhlo k hasičům? Ale „pomáhat 
lidem“ mi neříkej. Řekne to každý, ale určitě je 
důvodů i více.
Bavila a stále mě baví problematika hasičči-
ny a předpokládal jsem, že se budu setkávat  
i s dobrou partou lidí.

co mám myslet tou problematikou?
Zajímavé a hlavně pestré prostředí hasičské-
ho světa, stále nové věci. Také jsem se zajímal 
o požární sport. V době kdy jsem šel k dobro-
volným hasičům, se také zakládalo druhé sou-
těžní družstvo.

Znal jsi někoho z hasičů?
Jo, znal jsem Radka Nesvadbu, se kterým 
jsem jezdil na tábory pro děti jako kuchař. 
Trošku jsem znal ze školy i Jirku Schäfera, je 
o rok mladší jak já.

A co profesionální hasiči? Kdy jsi začal mít 
„nápinky“ profesionálně sloužit?

Ihned po střední škole. Studoval jsem  
po maturitě ještě vyšší odbornou školu a po-
tom chvíli pracoval v Agrotecu jako autome-
chanik. Asi po roce a půl mne přijali k HZS. 
Prvně jsem sloužil v Brně a potom se mi poda-
řilo dostat po osmi měsících služby do Husto-
pečí, kde sloužím dodnes.

Myslíš si, že ti pomohlo k přijetí členství v jed-
notce dobrovolných hasičů?

Jak se to vezme, myslím si, že oficiálně to ni-
kde dané není, že by to bylo plus. Ale možná 

se k tomu trošičku přihlíží. Když přijdete  
k HZS, trvá nějaký měsíc, než jedete na zá-
kladní kurz. I tuto „čekací“ dobu vyjíždíte  
s jednotkou HZS k výjezdům. A to jsou potom 
asi kluci rádi, že něco od dobráků nováček 
zná. Ale, …ale zase může mít i nějaké návyky, 
které žádoucí nejsou.

Kolik je vlastně profesionálních hasičů ve Vel-
kých Pavlovicích? 

Vím o třech. Já, Martin Hlávka a Jirka Schäfer, 
který je také u dobrovolných hasičů. 

Místní hasiči mají za rok přibližně 40 výjezdů 
k mimořádným událostem. Ty bydlíš na ulici 
nádražní, jak stíháš vyjíždět s hasiči?

Těžko, většinou přijíždím ke zbrojnici mezi 
posledními a buď se dooblékám v autě anebo 
vyjíždím druhým vozidlem.

Které je to „nej“ auto?

Tatra 148.

Ale s tou už si asi moc nezajezdíš.

Hm, asi ne. Naše velkopavlovická je prodaná  
a u HZS taky nevím, že by někde jezdila. Urči-
tě stojí jedna ve Zbirohu, v muzeu.

RoZhovoR s petRem hlávkou,
profesionálním i dobrovolným hasičem z velkých pavlovic
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Vrátíme se k výjezdům, kolik tak výjezdů u dob-
ráků stihneš za rok? 

To bys měl vědět ty. Myslím si, že asi třetinu. 
(Průměrně stíhá vyjet Petr Hlávka k 11 výjez-
dům za rok.) U HZS to nepočítám, ale ročně to 
vychází asi 100 výjezdů na směnu. 

31. října letošního roku jsi dostal z rukou ge-
nerálního ředitele HZS ČR medaili Za stateč-
nost. Za co jsi ji dostal, víme, ale přesto si to 
připomeňme.

Hodně zjednodušeně řečeno, vlezl jsem první 
do studny, ve které byl zavalený Pepa Pospíšil. 

Proč jsi tam lezl ty a ne nikdo druhý?

Nevím, prostě to tak vyplynulo ze situace. 
Možná to bylo i proto, že bych měl mít s prací 
s lezeckou výbavou největší zkušenosti, i když 
nejsem proškolený lezec a u HZS mám jen zá-
kladní výcvik pro sebezáchranu.

Měl jsi strach?

Neměl. V té chvíli ne. Možná respekt. Myslím 
si, že větší strach měli ti, co mě jistili z vrchu. 

Když toto počínání hodnotíš zpětně. Udělal bys 
to samé?

Ano, v tu chvíli až tak nic moc jiného udělat 
nešlo. Prostě jsme chtěli zjistit jestli není, byť 
jen minimální, možnost Pepu vytáhnout. 

co plánuješ do budoucna? nějaký speciální 
kurz tě neláká?

Ne, zatím ne. Došel jsem tam, kam jsem chtěl 
a jsem tam spokojený. Různé kurzy a školení 
absolvuji v práci v rámci odborné přípravy 
pravidelně. 

Za zajímavý rozhovor poděkoval Petr Hasil, 
místostarosta města Velké Pavlovice

Město Velké Pavlovice zakoupilo velkopav-
lovickým hasičům nového pomocníka, který 
bude pomáhat lidem. Těm, které postihnou 
zdravotní komplikace. A co že bylo pořízeno? 

Automatizovaný externí defibrilátor. Pomoc-
ník známý spíše pod názvem AED.

Každý kraj má zbudovaný nějaký systém pou-
žívání AED. V Jihomoravském kraji disponují 
AED samozřejmě výjezdová vozidla zdra-
votnické záchranné služby, vozidla policie ať 
už státní nebo některých městských policií 
a v posledních letech jsou AED pořizována  
i obcemi a městy pro jejich jednotky sborů 
dobrovolných hasičů.

Čím dříve je zahájena resuscitace člověka po-
stiženého náhlou srdeční příhodou, tím lépe. 
Roli zde hraje čas, aby se minimalizovalo po-
škození mozku. Proto se AED pořizují, aby se 
zkrátila doba času zahájení resuscitace.

Velkopavlovičtí hasiči byli v neděli 20. října 
2019 proškoleni z používání AED. Vedl jej 
koordinátor projektu AED pro složky IZS 
Antonín Truksa. Profesionální hasič sloužící  

na stanici v Hustopečích a zároveň i záchranář 
pracující pro ZZS JmK.

Že je systém plošného pokrytí AED v jihomo-
ravském kraji na velmi vysoké úrovni svědčí 
i ocenění Zlatým záchranářským křížem, 
který si v roce 2018 převzala  MUDr. Barbo-
ra Truksová Zuchová (manželka Antonína 
Truksy), jež je vlastně duševní matkou a vel-
kou propagátorkou sytému používaní AED  
na jižní Moravě.

AED bylo zařazeno do systému po dokonče-
ní nezbytných administrativních úkonů a je  
k dispozici také Městské policii Velké Pavlo-
vice. 

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

velkopavloviČtí hasiČi mají nového pomocníka

Členové velkopavlovického Sboru 
dobrovolných hasičů a strážníci 
Městské policie se školí v používání 
nového automatizovaného externího 
defibrilátoru, pomůcky nezbytné 
k záchraně života.

V pátek dopoledne dne 29. listopadu 2019 
vyjížděli velkopavlovičtí hasiči k požáru roz-
hledny v  Boleradicích, na které se nacházely 
osoby, které bylo potřeba snést do bezpečí. 
Naštěstí byl tento katastrofický scénář vymy-
šlený pro procvičení profesionálních i dobro-
volných jednotek.

Požár chatky v Šakvicích ovšem už smyšlený 
nebyl. V  neděli, dne 1. prosince 2019 těsně 
před polednem, byl nahlášen požár chatky  
u Vodního díla Nově Mlýny. Velkopavlovičtí 
hasiči k požáru vyjížděli dvěma cisternami. 
Na místě se podíleli na hašení požáru v dýcha-
cí technice a na vynášení předmětů z dílny. 

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

hořela RoZhledna, hořela chatka

Velkopavlovičtí hasiči na cvičení, při „fingovaném“ požáru rozhledny v Boleradicích.
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ŠKOLnÍ OKÉnKO

Měsíce říjen a listopad byly ve velkopavlo-
vické mateřince opět plné aktivit a zajíma-
vostí pro děti. Nejenže v říjnu začaly pestré 
odpolední zájmové aktivity pro děti jako 
zábavná výuka angličtiny, folklórní sou-
bor Sadováček, taneční kroužek Tančíme 
moderně i country, kroužky Výtvarníček, 
Hrajeme a zpíváme nebo cvičení Gymnas-
tika pro nejmenší, ale ani dopoledne jsme  
nikdy nezaháleli.

Předškoláci jezdili na plavání a také navští-
vili dopravní hřiště v Hustopečích. Nezahá-
leli však ani ostatní mladší školkaříci. První 
výlet zvládly na jedničku již druhý měsíc své 
docházky i ty nejmladší dvouleté děti, které 
se společně se svými maličko staršími kama-
rády vydaly ke zvířátkům na Babiččin dvo-
reček provozovaný Vinařským penzionem 
André a k  rozhledně Slunečná. Počasí nám 
přálo a všichni s úsměvem a zpěvem přijeli  
zpět do školičky.

Společně jsme podzimně vyzdobili celou škol-
ku. Byla to opravdu velice zdařilá výzdoba.  
A už se zase chystáme na tu vánoční.

Domluvili jsme se také s paní logopedkou, 
která nás v měsíci říjnu navštívila a posoudila 
řečové dovednosti některých našich dětí. Ve-
lice zajímavá byla návštěva planetária v naší 
školce, které přijelo s  poutavým příběhem  
o vesmíru.

Opět jsme nezapomněli na kulturní vyžití, 
které jsme si tentokrát naplánovali s kouzel-
níkem. No to vám byla podívaná! Mezitím 
jsme se připravovali na vystoupení na Kate-
řinských hodečkách.

Již nám ťuká na vrátka také Mikuláš se svým 
doprovodem a nadílkou. V prosinci se už zase 
těšíme na vítání občánků města na radnici 
města, tradičně vystoupíme také na vánoč-
ním jarmarku. Ale nejvíc ze všeho se těšíme 
na Adventní vystoupení pro rodiče. A věř-

te nebo ne, vystupovat budou všechny děti, 
protože všechny se chtějí ukázat! Vyrábíme 
drobné dárečky, které si děti na akci prodají.  
A k nejkrásnějším chvílím patří určitě ty vá-
noční – se zvyky, koledami, dárky… Tak nám 
držte pěsti, ať nám vše vyjde.

Bc. Olga Kolářová,  
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

jak to pokračUje v mateřské škole

Jedna z nekonečné řady podzimních vycházek. Děti si chodí užívat nových pohybových her, které najdete na cyklostezce u skateparku. 

Co takhle vyrazit na ekocentrum, podívat se na živou agamu vousatou?
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Děti se v mateřince učí spoustě praktických dovedností, třeba kterak oloupat vařené 
brambůrky. To bude maminka koukat, jakého má doma pomocníka!

Předškoláci na dopravním hřišti v Hustopečích.

Okrskové kolo ve futsalu
Ve středu 13. listopadu 2019 se odehrálo okr-
skové kolo školní futsalové ligy starších žáků 
ve sportovní hale v Hustopečích za účasti zá-
kladních škol z Břeclavi, Hustopečí, Velkých 
Pavlovic a Rakvic. Zápasy měly velmi dobrou 
úroveň a naše družstvo skončilo na třetím 
místě jenom díky horšímu počtu vstřelených  
a obdržených branek. 

Okrskové kolo ve florbalu
V pátek 15. listopadu 2019 se uskutečnilo  
ve sportovní hale ve Velkých Pavlovicích okr-
skové kolo ve florbalu starších žáků. Turnaj se 
odehrával ve skvělé atmosféře, kterou na tri-
bunách vytvořili žáci ze základní školy a gym-
názia. Ve vyrovnaném turnaji skončili žáci  
ZŠ Velké Pavlovice na druhém místě. 

Mgr. Lukáš Svoboda

podZimní  
spoRtovní akce  
v základní škole

deváté RoČníky 
navštívily úřad  
práce v břeclavi
V měsíci listopadu žáci devátých ročníků zá-
kladní školy každoročně navštěvují Informač-
ní středisko Úřadu práce v Břeclavi. Jedná se 
o poradenskou akci organizovanou speciálně 
pro deváťáky na téma „Volba povolání“. Jejím 
cílem je umožnit žákům získat informace po-
třebné k rozhodnutí o výběru školy, která je 
bude v budoucnu nejlépe podporovat v jejich 
odborném i osobnostním růstu.

Děti projdou nejprve společnou částí,  
ve které si připomenou, co vše je nutné zvážit 
před výběrem správné střední školy či učeb-
ního oboru. Následně jsou pak seznámeny  
s počítačovým programem „Průvodce světem 
povolání“, ve kterém si samostatně vyplní  
test zájmů. 

Na základě výsledků testu pak probíhá indivi-
duální konzultace s profesním poradcem ÚP 
ČR, který disponuje informacemi o jednot-
livých typech škol, učilišť a oborech, ale také 
o jejich náročnosti, požadavcích na zdravotní 
stav žáků, o počtu přijímaných žáků a zejmé-
na o situaci a vývoji na trhu práce. Během roz-
hovoru pak poradce žákům doporučil vhod-
nou volbu střední školy nebo učebního oboru.

Mgr. Taťána Hanzálková,  
výchovná poradkyně
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Dnem otevřených dveří jsme letos v základ-
ní škole přivítali adventní čas. Předvánoční 
tvoření, které naše škola pořádá již pátým ro-
kem, se tradičně konalo v sobotu 30. listopadu  
od dvou do pěti hodin odpoledne.

Návštěvníci, kteří ve velkém počtu začali 
přicházet již od druhé hodiny, si opět mohli 
prohlédnout celou školu včetně nově zrekon-
struovaných učeben fyziky a jazykové učebny. 

K vidění byla také zvedací plošina umožňující 
bezbariérový přístup. Významné práce reali-
zované ve škole v posledních dvou letech moh-
li všichni zhlédnout na fotografiích vystave-
ných ve třídě 9. B na 2. stupni základní školy.

Při příchodu dostali děti a jejich rodiče kartič-
ku, do které jim paní učitelky po absolvování 
programu v dílničce daly razítko. Nabídka 
činností v dílničkách byla velmi rozmanitá. 
Děti si mohly vyrobit papírový vánoční svící-
nek, ozdoby na stromeček z drátků a korálků, 
hvězdičku z korku, mramorovanou svíčku, 
vánoční přáníčka z barevného papíru nebo 
dozdobit perníčky cukrovou polevou. Ve fo-
tokoutku je paní učitelky vyfotografovaly  
s různými vánočními dekoracemi a v posled-
ní dílničce napsaly dopis Ježíškovi. V nové 
učebně fyziky mohli hosté vidět různé che- 
mické pokusy.

V obou tělocvičnách školy byla připrave-
na sportovní odpoledne – ve velké nově 
zrekonstruované tělocvičně se odehrával 
turnaj v badmintonu, v malé tělocvičně si 
děti mohly vyzkoušet svoje sportovní do-
vednosti ve stolním tenisu, na kruzích nebo  
v dalších disciplínách.

I v letošním roce provázela Den otevřených 
dveří oslava výročí – tentokrát třicetiletého 

výročí „sametové revoluce“. Žáci si pod ve-
dením svých učitelů připravili mnoho zajíma-
vých výtvarných i literárních prací, které si 
mohli hosté prohlédnout v přízemí v budově  
2. stupně, kde byla nainstalována výstava 
žákovských prací s názvem 30 let svobody.  
K vidění zde byly dobové tiskoviny a knihy, 
psací stroj, mixér, staré fotoaparáty, diapo-
zitivy a další zajímavé předměty. Děti určitě 
zaujala i velmi pěkná výstava „retro“ hraček 
v budově 1. stupně. Atmosféru celého dne 
dotvořila předvánoční výzdoba školy, o kte-
rou se postaraly paní učitelky a vychovatelky  
školní družiny.

Když si návštěvníci prohlédli všechny prosto-
ry školy a vyrobili si předvánoční dekorace, 
mohli se zastavit ve vyzdobené školní jídelně 
a občerstvit se teplým čajem a dobrou bábov-
kou, kterou jim připravily naše kuchařky. Zde 
odevzdávali také kartičky s razítky, za které 
pak dostávali drobné dárky.

Vzhledem k tomu, že počet návštěvníků 
předčil všechna naše očekávání, troufáme si 
letošní Den otevřených dveří zhodnotit opět 
jako velmi úspěšný a domníváme se, že se stal 
tradiční předvánoční akcí Velkých Pavlovic. 
Všem zaměstnancům školy za jeho přípravu 
moc děkujeme.

Závěrem bychom chtěli všem – zaměstnan-
cům, rodičům, zřizovateli a široké veřejnosti 
popřát krásné prožití blížících se vánočních 
svátků a šťastný nový rok.

Mgr. Michal Rilák,  
ředitel Základní školy Velké Pavlovice

Mgr. Halka Buryová,  
zástupce ředitele

předvánoČními dílniČkami jsme vstoUpili do adventU

Vánoční Den otevřených dveří se na velkopavlovické základní škole nesl  
v duchu nadcházejících Vánoc.

Všichni účastníci Předvánočního tvoření 
si z akce odnesli krásnou, vkusnou  
a hlavně vlastnoručně vyrobenou výzdobu.

Páni kluci dali před vyráběním přednost chemickým pokusům.
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V letošním školním roce je jedním z nových 
kroužků u nás ve škole Fotografický kroužek. 
Na jeho první schůzce se děti seznámily s his-
torií fotografie a další lekci už fotily květiny. 
Učily se udělat zajímavé a netradiční záběry 
tak, aby fotografie zaujaly a byly jiné, než vy-
fotí většina z nás.

Naše třetí focení vlastně nebylo focením,  
ale výpravou na právě probíhající výstavu 

V polovině měsíce listopadu jsem se svojí tří-
dou IV.B měla příležitost navštívit pekárnu 
paní Jitky Pláteníkové v našem městě. Pro-
hlídka prostor, kde „přicházejí na svět“ všech-
ny ty výborné výrobky ať už slaného či sladké-
ho sortimentu, byla velice zajímavá. 

A díky vtipnému a zábavnému výkladu pana 
Michny děti během exkurze vůbec nezlobi-
ly, ale užívaly si to. Chtěla bych tímto panu 
Michnovi srdečně poděkovat, že nám pro-
hlídku pekařství umožnil a věnoval nám svůj 
drahocenný čas. Díky němu už děti vědí, co 
všechno musí předcházet tomu, než se jim na 
talíř dostane krajíc voňavého chleba či jejich  
oblíbený koláč. 

Mgr. Martina dobrucká,  
třídní učitelka iV.B 

Lidé v pohybu na Městském úřadě ve Velkých 
Pavlovicích. Prohlédli jsme si, jak fotografují 
opravdoví fotografové, inspirovali jsme se  
a nejzajímavější bylo, že jsme se tam náhodně 
s jednou fotografkou potkali, a to s paní Lud-
milou Podešvovou. 

Vyprávěla nám o kurzu, na kterém fotili,  
o tom, jak jim lektor vybíral fotografie k vy-
stavení a nakonec si naši skupinku „fotografů 

juniorů“ vyfotila (snímek najdete na barev-
né obálce). Bylo to pro nás velmi přínosné 
a určitě také nějakou podobnou výstavu  
připravíme i my.

Mgr. Lucie nováková

FotogRaFický kRoužek

exkuRZe do pekařství jitka pláteníková

Návštěva čtvrťáků v pekařství u Pláteníků nebyla jen poučná, ale i sladká!

A dojmy dětí?  
Posuďte sami...
Včera jsme šli do pekařství, protože nás pan 
pekař pozval na exkurzi. Mně se nejvíc líbilo, 
jak vyndávali chléb z pece a taky jak dělali roh-
líky. Také se mi líbilo, jak se hnětlo těsto. Pak 
na konci exkurze jsme se mohli zapsat, že tam 
budeme pracovat. Moc se mi tam líbilo, proto-
že to tam hezky vonělo a bylo tam teplo.  

Michal Konečný, iV.B

V úterý 12. listopadu jsme byli v pekařství 
Pláteníkovi, protože nás tam pozval na exkur-
zi pan Michna. Ukázali nám velikou troubu  
na rohlíky a chleba. Pak nám ukázali kynárnu 
na koblihy a cukr na koblihy a muffiny. Ten 
kdo by chtěl být, až dokončí školu, pekařem, 
tak se mohl u pana Michny zapsat a on s nimi 

počítá, že jo. Já se taky zapsala. Pak jsme če-
kali, až se pan Michna vrátí, protože pro něco 
šel. Vrátil se a donesl nám tyčinky. Pak jsme se 
vrátili do školy.   

 iva Buchtová, iV.B

V úterý 12. listopadu jsme byli v pekařství  
na exkurzi. Pozval nás tam pan Michna. Moc 
jsme si to užili. Pan Michna nám to všechno 
ukázal. Krásně to tam vonělo. Potom nám 
dal papír a ten, kdo by jednou chtěl pracovat 
v pekárně, se tam mohl podepsat. Nakonec 
nám dal tyčinky. Mňam! Bylo to super, moc 
jsem si to užila. Viděli jsme totiž, i jak se vy-
tahuje pečivo z pece a jak se tam dává. Bylo 
tam hodně pečiva, třeba pivní tyčinky, chleba, 
rohlíky, buchty. Moc děkujeme, že jsme se tam  
mohli podívat.

Františka náležínská, iV.B
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V průběhu týdne od pondělí 11. listopa-
du do pátku 15. listopadu 2019 se žáci  
8. a 9. ročníků spolu s žáčky prvního stupně 
zúčastnili projektového týdne, jehož smyslem 
bylo připomenout si 30leté výročí Sameto- 
vé revoluce.

Běžné hodiny dějepisu, českého jazyka, ob-
čanské, hudební a výtvarné výchovy tak 
byly nahrazeny povídáním nejen o průběhu 
listopadové revoluce roku 1989, ale také dis-
kuzemi o životě v totalitě, kterou v Česko-
slovensku představovala vláda komunistické 
strany. Žáci si připomněli významné osob-
nosti disentu, jako Václava Havla nebo Ma-
rii Kubišovou a spousty dalších, i exilového 
působení, například Karla Kryla, zahráli si  
na komunistické cenzory nebo se zamýšleli 
nad tím, jak moc a v čem se liší dnešní život  
s tím před rokem 1989.

Vrchol celého týdne pro žáky 9. ročníku před-
stavovalo hodinové povídání učitele matema-
tiky Mgr. Jiřího Slavíka, který se jako student 
účastnil revolučních stávek a pochodů v Olo-
mouci. Kromě svých zážitků žákům ukázal 
několik autentických fotografií i revoluční 
heslo, které tehdy vyrobil.

Výstupem projektového vyučování jsou růz-
norodé výkresy a plakáty. Některé zachycu-
jí životy skutečných i fiktivních lidí během 
normalizace, další připomínají symboly Sa-
metové revoluce, např. klíče, revoluční hesla, 
vítězné „véčko“, jiné srovnávají tehdejší život 
se současným.

Kolegům i žákům děkuji za jejich kreativitu  
a intenzivní práci. 

Mgr. iva Kilianová

Dne 27. listopadu 2019 naši školu navštívili 
strážníci Městské policie Velké Pavlovice. Po-
učili děti o správném chování a bezpečnosti. 
Zopakovali si s nimi důležitá telefonní čísla 
v případě hrozícího nebezpečí. Seznámili je 

týden svobody beseda s policistoU

Podle výrazů v tvářích těchto žáčků lze lehce odhadnout, pro jaké své budoucí  
povolání se právě rozhodli!

vánoČní ladění na gymnáziU
Nezadržitelně se blíží konec kalendářního 
roku a nastává čas bilancování. Na gymná-
ziu je však časem nejdůležitějších písemných 
prací a zkoušení. Přesto jsme do nabitého 
vzdělávacího programu vložili přípravu  
na Vánoční koncert, který se bude konat v úte-
rý 17. prosince. Dopolední vystoupení bude 
určeno pro naše studenty, odpolední vystou-
pení v 17:00 hodin pak pro širokou veřejnost. 

Program se bude samozřejmě nést v  duchu 
tradičních českých Vánoc. Jsme moc rádi, že 
i naši studenti vnímají atmosféru Vánoc slav-
nostně, předávají ji dál a snaží se podporovat 
ty, kteří to mají v životě obtížné. Výtěžek z vá-
nočního jarmarku i vánočního koncertu bude-
me věnovat potřebným z našeho okolí.

Paeddr. Vlastimil Kropáč,  
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Veletrh středních škol  
v Břeclavi
Ve dnech 15. a 16. října 2019 se v Břeclavi 
konal „Veletrh vzdělávací nabídky středních 
škol“, který je určen zejména pro žáky základ-
ních škol a jejich rodiče. Této tradiční akce se 
účastní zástupci mnoha středních škol, mezi 
nimiž nechybí i naše gymnázium. 

Zájemci z řad žáků základních škol a jejich 
rodiče se zajímali nejen o možnosti studia 
na jednotlivých školách, ale měli i možnost 
shlédnout módní přehlídku z příbuzných 
učebních oborů. První den veletrhu naši školu 
zastupovaly Anna Drobiličová a Tereza Ko-
dlová pod vedením PhDr. Stanislava Rubáše. 
Následující den se veletrhu účastnili studenti 
Klára Pejchlová a Robert Buš. 

Návštěvníci z řad žáků devátých tříd základ-
ních škol měli dotazy na možnost spolupráce 
se zahraničními školami, výuku cizích jazyků, 
sportovní a mimoškolní aktivity, na možnosti 
dojíždění, úspěšnost studentů v  přijímacím 
řízení na vysoké školy. Naši studenti si v praxi 
během dvou dnů vyzkouší své komunikační 
schopnosti a svým vystupováním vzorně re-
prezentovali naši školu a město.

Phdr. Stanislav Rubáš,  
výchovný poradce

Každý má svou lajnu
Čtením ze své knihy o florbalu a prvních lás-
kách  Každý má svou lajnu  začala besedu 
spisovatelka Petra Dvořáková, která přijela  
do Velkých Pavlovic ze Znojma. Povídala nám 
o tom, jak se dostala ke psaní knih. 

také s výstrojí a výzbrojí, kterou používají  
při své každodenní práci.

Mgr. Jitka Řádková  
a kolektiv vyučujících 1. stupně
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Její prvotina vznikla v  době, kdy strávila 
se svým těžce nemocným synem dva roky 
v  nemocnici, a tak napsala knihu rozhovorů 
o víře  Proměněné sny.  Za ni získala v roce  
2007 cenu Magnesia Litera v kategorii pu-
blicistika. Poté vyšlo v  nakladatelství Host 
její dílo  Já jsem hlad  o boji s  mentální ano-
rexií. O tomto tématu taktéž přednáší žákům, 
jedná se však o zdravotnickou přednášku 
(zdravotní sestra je její původní profese). 

Petra Dvořáková píše nejen pro dospělé čte-
náře, ale také pro děti. Přečetla nám úryvek 
z knihy Julie mezi slovy. Vypráví příběh dese-
tileté Julie, která prožívá rozvod rodičů, musí 
se sžít s  tátovou novou partnerkou, prožívá 
stěhování z  města na vesnici a seznamuje se 
se slovíčky, která pronikají do jejího dětského 
světa ze světa dospělých. 

Na závěr besedy nám paní spisovatelka po-
drobně popsala, jak dlouhá cesta vede k  sa-
motnému vydání knihy – co obnáší práce 
literárního redaktora, jak pracují jazykoví  
korektoři či za co je zodpovědný distributor. 

Beseda se nám samozřejmě moc líbila! Mohli 
jsme nahlédnout pod pokličku spisovatelské-
ho řemesla a byli jsme povzbuzeni k  četbě  
a tvůrčí činnosti. Bylo to příjemné zpestření 
výuky a milé setkání. 

Mgr. eliška Kaszper

Tvůrčí psaní v kvartě
Studenti kvarty dostali tento školní rok mož-
nost pojmout cvičení z českého jazyka jako 
seminář tvůrčího psaní. Nejdůležitějším mo-
mentem v tvůrčím psaní je rozvoj obrazotvor-
nosti. K tomu slouží nejrůznější techniky. 

V září studenti hledali  inspiraci  v přírodě,  
v parčíku u školy, kde pozorovali měnící se 
přírodu a snažili se zachytit atmosféru prcha-
vého okamžiku. Podařilo se jim tak napsat 
impresionistickou báseň. Někteří měli vůbec 
poprvé možnost básnit bez rýmu a velkým 
překvapením bylo i to, že se studentům po-
dařilo v rýmovaných textech použít velmi 
neotřelé, originální obrazy. Při psaní nejde 
jen o pouhé zobrazování, nýbrž o tvoření ně-
čeho nového. Studenti rozvíjí také svůj vlastní 
vnitřní svět, všímají si toho, co je obklopuje. 

Zda se jim tato činnost daří, posuďte sami! 
Jako učitelka českého jazyka považuji jejich 
práce za vynikající, a když vidím, že z tvoření 
mají radost, dává to mému snažení smysl. 

Mgr. eliška Kaszper

Ukázka básně – tvůrčí psaní…

Je polovina září, 
hranice mezi létem a podzimem, 

mezi zábavou a povinnostmi. 
Na tvářích cítím značný chlad, 

i přes to, že svítí slunce 
jeho paprsky prosvítají korunami stromů, 

je chlad.

Chodníky zapadlé listím, 
koruny stromů jsou zbarveny, 

zbarveny do zlatova. 
Kostel odbil jedenáctou hodinu, 

hlukem zvonů vzlétli všichni ptáci. 
Letí, jsou volní, 

víc než kdokoliv z nás. 
Závidím jim...

Monika cabalová, kvarta

Za Velkou Moravou  
do Mikulčic
Všichni jsme se v dějepise určitě učili o Velké 
Moravě. Kdo jí vládl, kde se nacházela a co se 
během její existence stalo. Abychom více po-
znali život v  této době, vydali jsme se do Mi-
kulčic. Zdejší velkomoravské hradiště sice už 
nemá původní vzhled, ale měli jsme možnost 
vidět jeho rekonstrukci na modelech a vide-
ích. Prohlédli jsme si půdorysy kostelů a další 
archeologické nálezy, např. šperky, gombíky, 
zbraně nebo střepy keramických nádob. Všem 
ze sekundy se výlet do Mikulčic určitě líbil.

Tereza Bílková, tercie

Se slavnou spisovatelkou  
nejen o knihách
Najde se jen málo českých knižních nadšenců, 
kterým by jméno Alena Mornštajnová bylo 
úplně cizí. Její nejznámější román  Hana  se 
stal brzy po vydání bestsellerem a i ostatní 
knihy od této autorky se mezi čtenáři těší  
velké oblibě.

Srdce nejednoho jejího fanouška z  řad stu-
dentů našeho gymnázia tedy zajásalo, když se 
na nástěnkách po celé škole objevily plakáty 
oznamující, že nás čeká beseda právě s  paní 
Mornštajnovou. A tak jsme ve čtvrtek 17. říj-
na, pátou vyučovací hodinu, napjatě čekali 
v  aule školy. Mnozí z  nás si s  sebou přinesli 
knihy od této autorky čekající na její podpis. 

Na úvod besedy začala paní Mornštajnová 
velice otevřeně vyprávět o klikatých životních 
cestách, kterými se dostala k  dráze úspěšné 
spisovatelky a také o začátcích své spisova-
telské kariéry. Mnoho z  nás tak bylo vytr-
ženo ze své mylné představy, že po napsání 
knihy už stačí malý krůček k  jejímu vydání. 
Následně přešla rodačka z  Valašského Me-
ziříčí ke konkrétním knihám a odhalovala 
nám příběhy, které se za každým jedním  
románem skrývaly. 

Nejvíce se zaměřila na román Hana a jeho 
srovnání se skutečnými událostmi, kterými 
byl velmi volně inspirován. Zlatým hřebem 
celé besedy však bylo autorské čtení ze zmíně-
né knihy. Nikdo totiž nedokáže vyprávět pří-
běh lépe než autor, který jej napsal. Celá zapl-
něná aula bez dechu poslouchala každé slovo, 
kterým nechávala příběh Hany i Miry ožít.  
Na konci přednášky zbyl ještě prostor pro do-
tazy týkající se knih i života spisovatele a ná-
sledovala autogramiáda.

Myslím, že všichni zúčastnění studenti mo-
hou potvrdit, že celá beseda byl opravdu ne-
opakovatelný zážitek. Moc děkujeme paní 
Mornštajnové za to, že ačkoli přednášky  
na školách nepořádá, uvolila se udělat vý-
jimku a přijet za námi. Velice si toho ceníme  
a jsme rádi, že nám přiblížila nejen své knihy, 
ale i strasti a radosti spisovatelského života.

Mgr. Pavla Míchalová

Záložka do knihy  
spojuje školy
V  letošním školním roce se studenti našeho 
gymnázia zapojili poprvé do projektu Sloven-
skej pedagogickej knižnice s názvem Záložka 
do knihy spojuje školy. Téma tohoto ročníku 
bylo List za listem – baví mě číst. Během září 
naše škola obdržela kontaktní údaje na jednu 
z přihlášených škol na Slovensku a naším úko-
lem bylo vyrobit záložky na dané téma, které 
jsme potom měli odeslat slovenské partner- 
ské škole.

Projektu se zúčastnila třída prima. Ve společ-
ném brainstormingu jsme si zvolili, jakou po-
dobu bude naše záložka mít, aby reflektovala 
nejen náš zájem o čtenářství, ale také vztahy 
mezi Slovenskou a Českou republikou. 

Finální verze měla tvar knihovny, kterou dopl-
ňovaly česko-slovenské motivy – vlajky obou 
republik a také trikolóra. Mezi primány měla 
tato akce velkou odezvu, všichni se aktivně 
zapojili do výroby a svými návrhy ukázali, že 
fantazie jim nechybí.

Mgr. Jana Strouhalová

Rusko očima studentů
Naše škola umožnila studentům ruštiny zú-
častnit se přednášek s prezentacemi studentů 
Emmy Procházkové, Terezie Herůfkové a Voj-
těcha Antoše, kteří nám chtěli přiblížit ruskou 
kulturu, památky a celkově život v Rusku oči-
ma našich vrstevníků.

Emma Procházková, studentka 
třídy kvinta, prezentuje své zážitky 
z podzimního pobytu v Rusku.
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Emma se zúčastnila Konference ruské kul-
tury jako členka delegace Ruského kulturně 
osvětového sdružení na Moravě, se kterým 
gymnázium spolupracuje. Pobyt, trvající 
od 30. září do 5. října 2019, ve městě Rostov  
nad Donem, byl zaměřen na poznávání vět-
ších i menších měst Ruska. Vedle kulturních 
zařízení a památek navštívila i skanzen nebo 
zoo. Emmu, jak se sama vyjádřila, snad nej-
více zaujala obrovská pohostinnost místních 
obyvatel a tamní národní jídlo.

Následovala prezentace Vojtěcha Antoše, 
absolventa našeho gymnázia. Nyní studuje 
ruštinu na Pedagogické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. Ruskou federaci navštívil 
již šestkrát. Ukazoval nám fotky krásných pa-
mátek Petrohradu i Moskvy, divadel a univer-
zit. Předával nám též své postřehy o tom, jak 
tam mohou studenti našeho věku trávit volný 
čas. Celou prezentaci doprovázely zajímavosti 
z ruské historie a zeměpisu. 

Zuzana Schmalzová 

Beseda o Rusku  
– poučná i zábavná
Dne 24. a 25. října 2019 proběhla na naší škole 
beseda na téma Rusko očima studentů. Jak už 
vyplývá z  názvu, besedovali s  námi studenti 
našeho gymnázia.

Jako první nám přiblížila svoji návštěvu 
prezentací Emma Procházková, která se  
od 30. září až do 5. října 2019 zúčastnila spo-
lečně s  Vojtěchem Antošem Konference rus-
ké kultury. Navštívili Rostov na Donu, Azov  
a spoustu dalších měst a vesnic, do kterých by 
se člověk jako běžný turista jen tak nedostal. 
Popsala nám všechno, co zažila od začátku 

letu až po úplný konec cesty. Také se s námi 
podělila o poznatky o typickém ruském jídle, 
v  prezentaci byla vidět typická ruská kultura 
a vyplynul z ní i poznatek o tom, jak je většina 
ruských lidí velmi pohostinná.

Následovala prezentace Terezie Herůfkové, 
která měla možnost se zúčastnit Meziná-
rodního dětského tábora Artěk, který trval 
tři týdny během letošních letních prázd-
nin. Ukázala nám spoustu krásných fo-
tek a videí, ze kterých bylo vidět, že se tam  
opravdu nenudili!

Jako poslední nám prezentoval svůj pobyt 
Vojtěch Antoš, bývalý student gymnázia, kte-
rý dnes studuje na Pedagogické fakultě Ma-
sarykovy univerzity v  Brně ruštinu. Vyprávěl 
nám o svých cestách do Ruska, kterých nebylo 
málo. Povídal například o tom, jak se poprvé 
v  roce 2014 podíval do Moskvy díky soutěži 
Puškinův památník. Také nám popsal své ces-
ty do Petrohradu a také na již zmíněnou Me-
zinárodní konferenci. Mluvil o typické ruské 

architektuře, jídle a také o zážitcích a vtipných 
historkách, které se mu na cestách přihodily.

Všechny prezentace byly velmi pěkné, myslím 
si, že spoustu z nás besedy zaujaly a motivova-
ly k dalšímu studiu ruského jazyka.

Veronika Ježková, kvinta

Bleším trhem  
proti psím blechám
V  pátek 18. října 2019 se podařilo realizovat 
vůbec první bleší trh. Žáci gymnázia zde měli 
možnost nabídnout k prodeji nepotřebné zbo-
ží (nejvíce oblečení, bižuterie a hračky) a pod-
pořit tak správnou věc. Studentský parlament 
odsouhlasil, že výtěžek činící 4.126 Kč popu-
tuje psímu útulku v Kopčanech, který zaštiťu-
je paní Soňa Milianová.

Chtěl bych poděkovat nejenom všem, kte-
ří nabídli zboží k  prodeji, ale i těm, kteří  
nad rámec svých běžných povinností obě-
tovali svůj volný čas dobré věci. Pomocníky 

byli maturantka Anna Skorvanová, dále žáci 
primy, sekundy a tercie. Je vidět, že žáci nižší-
ho stupně gymnázia skrývají potenciál, který 
bude vhodné do budoucna rozvinout. V nepo-
slední řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří 
přišli a podpořili nás.

Mgr. Bohumil Vašíček

Halloweenský tematický den
Ve čtvrtek 31. října po podzimních prázdni-
nách se uskutečnil letošní první tematický 
den. Na tento den připadá Halloween. Žáci 
nižšího stupně gymnázia se sešli o velké pře-
stávce v  aule, zde proběhlo společné focení. 
Žáci nepohrdli drobným pohoštěním. Chci 
poděkovat všem studentům, kteří využili 
možnosti ozvláštnit si alespoň jeden jinak 
obyčejný den ve škole a doufám, že studenti 
sami vymyslí návrhy na další tematické dny.

Mgr. Bohumil Vašíček

Společná exkurze  
do Anthroposu  
a Hvězdárny v Brně
Dne 22. října 2019 se třídy 1. A a prima zú-
častnily zájezdu do Pavilonu Anthropos  
a následně do Hvězdárny a planetária  
v Brně. Společně jsme ráno vyjeli autobusem 
od budovy gymnázia a zanedlouho jsme byli 
v Anthroposu v  Brně Pisárkách, kde nás če-
kala několikaminutová přednáška o vzniku 
a vývoji lidstva. Dozvěděli jsme se, jakými 
způsoby si dokázali naši předkové obstarat 
potravu, dorozumívat se a umět navzájem 
spolupracovat. Mohli jsme vidět několik po-
dobizen členů rodu Homo, skutečné kosti  
z několika tisíců let starých hrobek, hliněné 
sošky Venuší a jeskynní malby. Přednáška 
byla pro studenty více než přínosná.

Poté jsme přejeli do brněnského Planetária,  
v městské části Kraví hora, kde jsme se dozvě-
děli spoustu zajímavostí týkajících se všech 
probádaných částí naší galaxie. Digitálně 

Především žáci nižšího stupně gymnázia se s neskrývanou radostí a nadšením vystrojili  
do roztodivných kostýmů, aby se aktivně zúčastnili Halloweenského tematického dne.

Vojta Antoš, absolvent velkopavlovického 
gymnázia, se rád vrátil do své rodné školy, 
aby svým mladším kolegům povyprávěl 
o tom, jak to chodí u našich východních 
sousedů v Rusku.



VelkopaVloVický zpraVodaj

32

6

2019

jsme si ukázali planety, hvězdy a souhvězdí,  
a dozvěděli jsme se, za jakých podmínek je 
můžeme sledovat z pohodlí domova. Konec 
prezentace vyplnil krátký film. Všichni stu-
denti si z tohoto zájezdu odnesli mnoho no-
vých poznatků a zajisté si ho i užili.

Agáta Šamalíková, 1.A

den otevřených dveří 
Ve středu 6. listopadu 2019 se otevřely dve-
ře Gymnázia Velké Pavlovice pro všechny 
zájemce o  studium. Žáci přicházeli v  dopro-
vodu svých rodičů i dopoledne, protože měli 
ojedinělou příležitost nahlédnout do tříd bě- 
hem vyučování. 

Odpoledne si žáci mohli vyzkoušet přijímací 
zkoušky nanečisto, prezentovala se fyzika, 
chemie, matematika, astronomický kroužek, 
aikido, environmentální výchova, projekty 
Erasmus+, výtvarná činnost v  ateliéru, jazy-
kové učebny, školní knihovna, informatika  
a aulou zněly nejen klavírní hudební tóny. 
Děti i rodiče uvedli v  předchozích letech, že 
právě ukázka výuky, návštěva budovy a jejích 
příjemných prostor, výzdoba pomohly žákům 
k rozhodování o studiu na naší škole.

Během dne otevřených dveří se uskutečni-
la tradiční vědomostní soutěž. Ze zúčast-
něných soutěžících byli vybraní tři výherci, 
kteří získali nejvíc bodů. Výsledné pořadí je:  
1. místo – Vojtěch Vachůt z Lednice s počtem  

Do tajů azbuky, písma jazyka ruského, 
zasvětila udivené žáky základních škol 
paní učitelka Mgr. Jana Lorenzová.

Světový jazyk, tedy angličtinu, promrskala 
s žáky pátých a devátých tříd paní učitelka 
Mgr. Monika Braunová.

Kroužek japonského bojového umění 
Aikido je na velkopavlovickém  
gymnáziu velmi oblíbený, rozhodně  
také díky jeho vedoucímu panu  
učiteli PhDr. Stanislavu Rubášovi.

Věda věd matematika byla parketou  
pro představení tohoto předmětu  
pro pana učitele Mgr. Zdeňka Sovadinu.

Zázraky přírody a předmět biologie velmi 
zaujal naše budoucí studenty, stejně také 
jejich dospělý doprovod.

Předmět fyzika prezentoval pan učitel 
Mgr. Vítězslav Cyprián.

Na Den otevřených dveří dorazili  
nejen samotní zájemci o studium,  
ale i jejich rodiče.

Nováčci našeho gymnázia, tedy žáci třídy prima a 1.A, si vyrazili  
na společný výlet do brněnského Anthroposu.
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Soutěže v Pišqworkách  
a královské hře, šachu
Družstvo žáků septimy ve složení Jan Krej-
čiřík, Lubomír Peš, Petr Matějka, Dominik 
Osička a Jakub Šimčík se zúčastnilo okresní-
ho kola soutěže Pišqworky v Břeclavi, kde se 
umístili na prvním místě a vybojovali si tak 
postup do dalšího kola, které se uskuteční  
v Brně.

V úterý 19. listopadu se v Břeclavi usku-
tečnilo okresní kolo přeboru škol v šachu.  
Na tuto soutěž jsme nominovali v kategorii ZŠ 
družstvo ve složení M. Náležinský, J. Hošek, 
M. Poulík, M. Řačák, A. Fridrichová. Umís-
těním na 3. místě a ztrátou 1,5 bodu utekl 
žákům postup do dalšího kola. V kategorii SŠ 
nás reprezentovali žáci J. Lacina, D. Rolíšek, 
P. Matějka, J. Studýnka, F. Hicl. 

Do turnaje se přihlásily jen dvě školy a tak 
se turnaj odehrál křížovým systémem a naši 
žáci se umístili na druhém místě a postoupili  
do dalšího kola.

Paeddr. Vlastimil Kropáč

Od společného probuzení  
k přelomu a rozdělení  
(1978–1992)
Tento název mělo letošní kolo Dějepisné sou-
těže studentů gymnázií, které probíhá vždy 
koncem listopadu v západočeském Chebu. 
Naše gymnázium se krajského kola účastnilo 
šestkrát, z toho pětkrát se trojici soutěžících 
podařilo probojovat do kola celostátního, což 
považuji za malý (nebo velký) zázrak. Protože 
podobný záměr mívá vždy kolem 270 gym-
názií z České i Slovenské republiky a ten, kdo 
jednou „zažil“ atmosféru v Chebu, ten se tam 
chce vrátit. 

Nezažijete jinou soutěž, jejíž náklady se pohy-
bují kolem dvou milionů a jejíž účastníci jsou 
ubytování v lázeňských domech ve Františko-
vých Lázních a po celý den mají pocit naprosté 

výlučnosti. Což je právem, neboť v náročném, 
čtyřkolovém zápolení dokazují komplexní 
znalosti z předem stanoveného soutěžního 
období. Což pro letošní rok byla léta, která 
většina z nás zažila. 

Možná by se vám letošní umístění našeho 
dámského soutěžního týmu – 53. příčka  
ze 75 gymnázií – příliš velkým úspěchem 
nezdálo. Pro mě to tak ale není – Anna Drá-
palová (kvinta), Klára Pejchlová (sexta)  
a Daniela Ulrichová (sexta) prožily mnoho 
měsíců s učebnicemi, odbornými publikace-
mi, sledovaly filmy, učily se rozpoznávat české 
i slovenské zástupce pole politického, kultur-
ního, sportovního, četly projevy, posloucha- 
ly znělky.

Příprava na soutěž jim „sebrala“ mnoho de-
sítek hodin volného času. Doufám ale, že jej 
nelitují a že jim hlubší poznání doby, v níž 
dospívaly jejich rodiče, dá realistický náhled 
nejen na dobu tehdejší, ale především na tu 
dnešní. Milé dámy, děkuji vám za vaši práci  
i za společně strávené hodiny.

Mgr. Pavla Míchalová

Dny v kalendáři roku 2019 budou pomalu 
dopsány řadou událostí, které nás během 
roku provázely. V závěru tohoto příspěvku, 
bych velmi rád touto cestou popřál úspěšný 
nový rok 2020 všem pracovníkům školy, 
našim žákům, ale i rodičům a v neposled-
ní řadě všem čtenářům Velkopavlovické- 
ho zpravodaje.

Paeddr. Vlastimil Kropáč

V neděli 10. listopadu 2019 v odpoledních ho-
dinách uspořádala velkopavlovická Základní 
umělecká škola v koncertním sále Ekocentra 
Trkmanka koncert k významnému a obdi-
vuhodnému jubileu všem občanům našeho 
města dobře známého pana učitele Oldřicha 
Jeřábka, který vyučoval ve velkopavlovické 
hudební škole od roku 1954 až do roku 2004, 
což znamená skutečně neuvěřitelné půl století 
působení na jednom pracovišti.

Příležitost setkat se po letech se svým panem 
učitelem a poblahopřát mu k jeho 90. naroze-
ninám si nenechal ujít snad nikdo z jeho býva-
lých žáků! S velikou kyticí přišel panu učiteli 
za město Velké Pavlovice poděkovat i pan sta-
rosta Jiří Otřel. Mnozí občané Velkých Pavlo-
vic si jistě velmi dobře pamatují, že pan učitel 
desítky let hrával na velkopavlovické radnici 
při svatebních obřadech a vítání občánků.

Koncertní sál Ekocentra Trkmanka byl zapl-
něn téměř dvěma stovkami nadšených poslu-
chačů, kteří připravili panu učiteli i všem vy-
stupujícím hudebníkům velké ovace.

slavnostní konceRt k 90. naRoZeninám
pana Učitele oldřicha jeřábka

Pan učitel Oldřich Jeřábek oslavil nádherné 90. narozeniny. Mezi první gratulanty  
na slavnostním koncertě patřila ředitelka ZUŠ V. Pavlovice paní Milena Karberová.

Studentky (zleva) Danka Ulrichová, 
Klárka Pejchlová a Anička Drápalová 
vytvořily ryze dámské soutěžní trio  
na celostátním kole Dějepisné soutěže 
studentů gymnázií v Chebu.

105 bodů, 2. místo – Eliška Mitričová, Břec-
lav s počtem 103 bodů a 3. místo – Jan Bar-
toš, Velké Pavlovice s počtem 102 bodů.

Všem dětem a jejich rodičům děkujeme  
za účast a těm, kteří na tento den zapomněli, 
sdělujeme, že dne 7. ledna 2020 budeme pořá-
dat druhý Den otevřených dveří.

Paeddr. Vlastimil Kropáč
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V programu vystoupili nejen současní žáci 
a učitelé ZUŠ, ale dokonce i sám oslavenec, 
který si ve svých devadesáti letech zahrál  
na housle ve smyčcovém triu společně se svý-
mi bývalými žáky. Samostatnou kapitolou 
koncertního programu bylo provedení skla-
deb pro různé hudební nástroje i zpěv z autor-
ské dílny pana učitele Jeřábka.

Ředitelka ZUŠ Milena Karberová z celého 
srdce děkuje všem pedagogům a žákům, 
kteří se podíleli na přípravě koncertu, dík 
patří i skvělému publiku za vytvoření úžas-
né emocionální atmosféry, rovněž děkujeme  
za pomoc při organizaci koncertu zaměst-
nankyním Ekocentra Trkmanka – paní ředi-
telce Bc. Zitě Dvořákové, Zuzce Pecháčkové  
a Gabriele Lanžhotské. 

Milena Karberová,  
ředitelka Základní umělecké školy  

Velké Pavlovice

Pan Jeřábek stále a rád aktivně muzicíruje.  
Musíme podotknout, že navýsost excelentně!

Početné obecenstvo, složené z velké většiny bývalými  
a současnými žáky, si s chutí vyslechlo krásný koncert.

Nekonečná řada gratulantů… 

ROCKOVÉ VáNOCE 
Sobota 14. prosince 2019 
* Sokolovna 
* www.velke-pavlovice.cz

VáNOČNÍ JARMARK  
NA KRUHáČI
Úterý 17. prosince 2019,  
od 13:00 do 17:00 hodin
* Gymnázium Velké Pavlovice  
* www.gymnvp.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

VáNOČNÍ KONCERT 
Úterý 17. prosince 2019, 18:00 hodin,  
výtěžek bude věnován potřebným
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie  
Velké Pavlovice  
* www.gymnvp.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

PŘEDVáNOČNÍ ČTENÍ  
A TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ
Pátek 20. prosince 2019, od 16:00 hodin
* Městská knihovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

VáNOČNÍ JARMARK  
U RADNICE 
Neděle 22. prosince 2019
* Vystoupí pěvecké sbory místních škol, 
Žesťový soubor ZUŠ Velké Pavlovice,  
Větry z jihu a další  
* Náměstí 9. května, radnice města  
Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz
Program:
12:30 hod. Zahájení  
13:00 hod. Vánoční vystoupení dětí  
z Mateřské školy Velké Pavlovice 

13:15 hod. Dětský folklorní  
krúžek Floriánek  
13:40 hod. Koledy – vystoupí děti  
ze Základní školy Velké Pavlovice  
14:00 hod. Vypouštění balónků  
s přáním dětí pro Ježíška 
14:15 hod. Pěvecký sbor Základní  
umělecké školy Velké Pavlovice  
pod vedením Barbory Hanákové 
14:30 hod. Duo B&E  
– Barbora Hanáková & Eliška Vomáčková 
15:00 hod. Vánoční písně a koledy  
– vystoupí Žesťový soubor  
ZUŠ Velké Pavlovice  
15:30 hod. Pěvecký sbor Gymnázia  
Velké Pavlovice   
16:00 hod. Vánoční poselství 
16:15 hod. Presúzní sbor  
– mužáci z Velkých Pavlovic 
17:00 hod. Větry z jihu

KALENDáŘ AKCÍ – prosinec 2019 & leden, únor a březen 2020
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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.

JEŽÍŠKOVA DÍLNA
Program pro děti * 12:00 – 17:00 hodin 
* zasedací místnost na radnici 
Výtvarné a rukodělné tvoření pro děti  
s vánoční tématikou.

ŠTĚPáNSKÝ TURNAJ  
V MALÉ KOPANÉ
Čtvrtek 26. prosince 2019
* Sportovní hala při Základní škole 
* www.velke-pavlovice.cz

VáNOČNÍ KONCERT  
ŠTĚPáNSKÝCH KOLEDNÍKŮ
Pátek 27. prosince 2019, v 18:00 hodin
* Sokolovna 
* www.velke-pavlovice.cz

SILVESTR A NOVÝ ROK  
PŘED RADNICÍ
Úterý 31. prosince 2019, od 23:00 hodin
* Náměstí 9. května 
* www.velke-pavlovice.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
NA gYMNáZIU
Úterý 7. ledna 2020, od 8:00 do 17:00 hodin
* Gymnázium Velké Pavlovice 
* www.gymnvp.cz, www.velke-pavlovice.cz

KROJOVANÝ PLES
Sobota 11. ledna 2020, od 19:30 hodin
* Hraje DH Zlaťanka,  
    předtančení Slovácké besedy 
* Sokolovna 
* www.velke-pavlovice.cz

MYSLIVECKÝ PLES
Sobota 18. ledna 2020
* Hraje DH Šohajka, vstupné 100 Kč 
* Sokolovna 
* www.velke-pavlovice.cz

ZIMNÍ ČTENÍ 
Středa 22. ledna 2020, v 16:30 hodin
* čtení pro děti školáky 
* Městská knihovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

RAČTE S DĚTMI
Čtvrtek 23. ledna 2020, v 16:30 hodin
* Městská knihovna Velké Pavlovice  
* www.velke-pavlovice.cz

SPOLEČENSKÝ PLES  
MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
Sobota 25. ledna 2020
* Hraje DH Moravanka 
* Sokolovna 
* www.velke-pavlovice.cz

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ  
– PERNÍKOVá CHALOUPKA
Neděle 2. února 2020, v 16:00 hodin
* Loutkové divadélko Radost Břeclav 
* Vstupné 50 Kč, děti do 10 let zdarma 
* Výstavní sál Městského úřadu  
Velké Pavlovice 
*  www.velke-pavlovice.cz

PLES gYMNáZIA
Pátek 14. února 2020 od 19:30 hodin
* Zahájení tradiční polonézou studentů,  
půlnoční překvapení 
* Hraje Tremolo 
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.gymnvp.cz, www.velke-pavlovice.cz

OSTATKY
Sobota 22. února 2020, od 14:00 hodin
* Průvod masek, tradiční občerstvení, zábava 
* Průvod městem, Sokolovna 
* www.ekocentrum-trkmanka.com 
* www.velke-pavlovice.cz

ŠIBŘINKY – MAŠKARNÍ BáL
Sobota 29. února 2020, 20:00 hodin
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

O VÍNĚ PŘI VÍNĚ
Sobota 29. února 2020 
* Vinné sklepy Františka Lotrinského 
* www.velke-pavlovice.cz

PROMENáDA ČERVENÝCH VÍN 
Sobota 7. března 2020 
* Sokolovna 
* www.velke-pavlovice.cz

KALENDáRIUM  
– FARNOST VELKÉ PAVLOVICE
Období od 23. prosince 2019  
do 1. března 2020

PŘedVÁnOČnÍ SVÁTOST  
SMÍŘenÍ 
Pátek 20. prosince 2019, od 16:00 hodin  
(pro nemocné při návštěvě  
v domácnostech od 9:00 hodin)
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

POSLednÍ AdVenTnÍ  
BOHOSLUŽBA 
Neděle 22. prosince 2019, v 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

i. VÁnOČnÍ BOHOSLUŽBA
Úterý 24. prosince 2019, ve 20:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

BOŽÍHOdOVÁ MŠe
 Středa 25. prosince 2019, v 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny 

SVATOŠTěPÁnSKÁ MŠe
 Čtvrtek 26. prosince 2019, v 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

MŠe S ŽeHnÁnÍM VÍnA  
nA PAMÁTKU SV. JAnA
Pátek 27. prosince 2019, v 17:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

MŠe S OBnOVOU  
MAnŽeLSKýcH SLiBů 
Neděle 29. prosince 2019, v 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

nOVOROČnÍ BOHOSLUŽBA 
Středa 1. ledna 2020, v 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

MŠe S TŘÍKRÁLOVýM  
ŽeHnÁnÍM 
Pondělí 6. ledna 2020, v 7:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
PRO cHARiTU
Sobota 11. ledna 2020
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

VÁnOČnÍ KOnceRT 
Neděle 12. ledna 2020, v 16:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠe SVATÁ S ŽeHnÁnÍM  
HROMniČnÍcH SVÍcÍ
Neděle 2. února 2020, v 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠe Se SVATOBLAŽeJSKýM  
POŽeHnÁnÍM 
Pondělí 3. února 2020, v 7:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠe S UdÍLenÍM POPeLce 
Středa 26. února 2020, v 17:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
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