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Vážení spoluobčané,
v posledních týdnech žijeme v  nelehké 
a zvláštní době. Mnoho věcí se změnilo  
a všichni se učíme každým dnem přizpůsobit 
se současné situaci.
Děje se něco, co nikoho z nás ještě před nedáv-
nem nenapadlo a co si nikdo z  nás nedovedl 
ani ve snu představit. Každý se s tím musíme 
nějak vyrovnat. Je třeba, aby každý zodpo-
vědně udělal to, co je v  rámci opatření třeba, 
abychom tak společně neviditelného nepří-
tele, nový typ koronaviru způsobující nemoc 
Covid-19, porazili.

Rád bych využil příležitosti k poděkování lé-
kařům, hasičům, městským policistům, všem 
dobrovolníkům, výrobcům roušek, prodava-
čům zajišťujícím zásobování potravinami, do-
davatelům jídla, popelářům, zaměstnancům 
úřadu, zajišťujícím plynulý chod všech agend 
samosprávy a města. 
Děkuji občanům, kteří udržují v  chodu běž-
ný život v  zaměstnání nebo prací z  domu  
a také těm, kdo pomáhají našim seniorům.  
V neposlední řadě patří můj dík rodičům, kteří 
se starají doma o děti a dohlížejí, aby si plnily 
průběžně zadávané školní úkoly.

Přestože nám koronavirová epidemie letos 
vzala potěšení ze začátku jara a možnost užít 
si v pohodě velikonoční svátky, je důležité, 
abychom si i v této době zachovali dobrou 
mysl a dokázali si vážnost situace odlehčovat 
humorem.
Doufám, že bude situace a nálada zase o troš-
ku lepší, až si tyto řádky budete číst. 
Přeji hodně sil nám všem!

Jiří Otřel,  
starosta města Velké Pavlovice

SLOVO STAROSTY

Z RAdnice

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

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

Rada města vzala na vědomí /výběr/
•	Výroční zprávu o hospodaření Gymnázia Vel-

ké Pavlovice v roce 2019.

•	Výroční zprávu o  činnosti Městského úřadu 
Velké  Pavlovice v  oblasti poskytování infor-
mací dle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobod-
ném přístupu k informacím, v platném znění 
za rok 2019.

•	Předložený Soupis předmětů navržených 
k  vyřazení k  datu 31. 12. 2019 ze  Základní 
školy Velké Pavlovice.

•	Přijetí Stanoviska k  Návrhu změny č. 2 
k územnímu plánu Velké Pavlovice Odborem 
životního prostředí Krajského úřadu Jiho-
moravského kraje. Informace byla vyvěšena 
na stránkách města.

•	Informaci o  jednání se  zástupcem společ-
nosti E.ON. ohledně akcí ve  městě. Během 
jednání byla řešena výstavba vedení NN v lo-
kalitě za  cihelnou, přeložka NN u  budoucí 
stavby bytového domu, připojení nového od-
běrného  místa k  pozemku  města, který byl  
zakoupen od společnosti Hantály, a.s. a další.

•	Výroční zprávu o hospodaření Základní školy 
Velké  Pavlovice, okres Břeclav, příspěvko-
vé organizace za rok 2019.

•	Informaci o způsobu financování chodu měs-
ta v  nouzovém režimu, popř. v  období ná-

sledujících 6  měsíců, kdy jsou schváleny 
úlevy pro podnikatele, OSVČ, podniky i  za-
městnance  - tzn. snížený příjem do  státní- 
ho rozpočtu.

•	Informaci, že výběr poplatků za  svoz odpa- 
du, ze psa, nájmy za pozemky a hrobová mís-
ta bude i v následujících dnech probíhat pou-
ze bezhotovostním převodem na účet města. 
Podklady pro platbu budou sděleny po  tele-
fonické  nebo e-mailové  domluvě pracovni-
cemi  městského úřadu. Platby v  hotovosti 
budou určeny zejména pro seniory a osoby, 
které  nemají bankovní účet. Termín výběru 
poplatků v  hotovosti bude sdělen  místním 
rozhlasem a zveřejněn na  webových strán-
kách. Přestože je splatnost poplatků 15. dub-
na, v  případě platby v  hotovosti po  termínu 
splatnosti nebudou tyto platby žádným způ-
sobem pokutovány. 

•	Poplatníci, kteří chtějí uplatnit nárok na osvo-
bození z  důvodu pobytu v  cizině nebo nárok 
na slevu z důvodu 3 a více dětí v domácnosti 
do  18 let,  musí doložit formulář na  městský 
úřad do 15. dubna, jinak nárok na osvobození 
nebo slevu zaniká.

•	Řešení krizové situace na základě vládou vy-
hlášeného nouzového stavu  na Ekocentru 
Trkmanka, příspěvkové  organizaci  (nemož-
nosti vykonávat činnosti, na  které  je tato or-
ganizace zřízena).

Rada města schválila /výběr/

•	Přílohu č. 1 vnitřního předpisu č. 1/2012   
– Sazebník úhrad nákladů spojených s posky-
továním informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o  svobodném přístupu k  informacím, 
platnou od 1. 3. 2020.

•	Smlouvu č. 9552106074 o  sdružených služ-
bách dodávky elektřiny ze  sítě nízkého na-
pětí  mezi  městem Velké  Pavlovice a E.ON 
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Čes-
ké  Budějovice. Adresa odběrného  místa je 
parcela číslo 4474/1, 691 06 Velké  Pavlovice 
(lesopark).

•	Nabídku společnosti EMPEMONT s.r.o., 
Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské 
Meziříčí, na bezplatnou demontáž stávající-
ho rozhlasu ve Velkých Pavlovicích, včetně 
jeho ekologické likvidace. Demontáž bude 
provedena v návaznosti na montáž nového di-
gitálního bezdrátového rozhlasu s napojením 
na IZS. Demontáž a ekologická likvidace se 
netýká přehrávače CD.

•	Výsledek výběrového řízení na akci Velké Pav-
lovice – Průmyslová zóna – dopravní a tech-
nická infrastruktura. Bylo celkem 8 nabídek. 
Vyhrála firma Porr, a.s., Dubečská 3238/36, 
Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560 
s  nabídkovou cenou 12.869.909,56 Kč  
bez DPH. Jako druhá firma Ekostavby Brno 
s nabídkou 12.941.045,09 Kč bez DPH a jako 
třetí STRABAG a.s. s cenou 13.421.034,37 Kč  
bez DPH.

•	Finanční dar Dětskému domovu v Mikulově, 
Nádražní 26 ve výši 5.000 Kč.

•	Licenční smlouvu č. VP_202_19604  mezi 
společností  OSA  - Ochranný svaz autorský 
pro práva k  dílům  hudebním, z.s. a měs-
tem Velké  Pavlovice na  kulturní akce ve  výši 
1.643,40 Kč bez DPH (Štěpánští koledníci  
a Vánoční jarmark).

•	Rozpočtové  opatření č. 2/2020, celkové  pří-
jmy jsou navýšeny o 2.747.600 Kč, celkové vý-
daje jsou navýšeny o 2.747.600 Kč a beze změ-

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města
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ny zůstalo celkové financování.  

•	Pořádání Společenského plesu města Vel-
ké Pavlovice i v dalším roce, a to 6. 2. 2021. 

•	Zadání zpracování PD na  přípojku plynu 
ke  sportovní  hale Základní školy Velké  Pav-
lovice. Sportovní  hala  má v  současné  době 

napojení ohřívače vody na budovu kina, která 
se  bude demolovat a plynové  připojení tudíž 
odpojovat. Jiná varianta není možná.

•	Zadání pro dopravní řešení křižovatky  
ul. Tovární a ul. Nádražní za  cenu 6.500 Kč 
bez DPH u firmy Viadesigne s.r.o., Na Zahra-

dách 1151/169, 690 02 Břeclav.

•	Žádosti o  dotaci z  rozpočtu  města pro rok 
2020 a uzavření veřejnoprávních smluv:

Název organizace IČ Žádost v Kč Schváleno v Kč

Moravskoslezský kynologický svaz, Velké Pavlovice 71224963 15000 15000

TJ Sokol Velké Pavlovice 213951 20000 20000

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při Gymnáziu 26613301 6000 5000

Nadační fond Gaudeamus 25228633 nevyčísleno 3000

Karel Hovězák – rybáři 22499 12000 10000

Házená Legata Hustopeče z.s. 26609223 49000 45000

Český zahrádkářský svaz 49137433 20000 20000

Hanáckoslovácký krúžek 7901488 48000 45000 

Velkopavlovické tradice 6043704 49000 40000 včetně použití znaku města

VOC vinice Velké Pavlovice, z.s. 8157057 10000 10000

Velkopavlovický okrášlovací spolek 5167035 35000 20000

Malovaný kraj 27010511 5000 5000

•	Posunutí přípojky  plynu u  stavby  
na ul. Hlavní – firma BLARA (IČ: 29399733), 
dále odsouhlasila k  této stavbě Smlou-
vu o  budoucí smlouvě o  zřízení věcného 
břemene  mezi městem Velké  Pavlovice 
a firmou GasNet,  s.r.o., Klišská 940/96,  
Klíše, 400 01 za částku 2.000 Kč.

•	"Souhlas s  vyřazením knih z  knihovního 
fondu". Knihy, které  nejsou opotřebené  nej-
prve dle zákona budou nabídnuty ostatním 
knihovnám, poté  budou nabídnuty obča-
nům města při výprodeji knih. 

•	Smlouvu č. 1040017847/001 o  smlouvě bu-
doucí o  zřízení věcného břemene  mezi Měs-
tem Velké  Pavlovice a E.ON Energie, a.s., 
F. A. Gerstnera 2151/6, České  Budějovice, 
IČ28085400 zastoupené Ing. Jiřím Ocáskem. 
Síť NN se  nachází na  pozemku parc. č. 292  
a 295/1 v k. ú. Velké Pavlovice. 

•	Žádost  – provedení opravy vodovodu   
– ul. Za Dvorem a ul. Zahradní. Oprava spo-
čívá ve  výměně litinového potrubí  3 úseků  
(1. úsek  – 134,60  m, 2. úsek  – 83,99  m,  
3. úsek  – 176,2  m) za  potrubí z  polyethy-
lenu stejné  dimenze. Vodovod bude veden 
ve stávající trase i hloubce. Montážní práce b 
ude provádět společnost Vodovody a kana-
lizace Břeclav, a.s. (vlastník a provozovatel). 

•	Žádost  – provedení opravy vodovodu   

– ul. Padělky. Oprava spočívá ve  výměně li-
tinového potrubí  3 úseků (1. úsek  – 173  m,  
2. úsek  – 147,30  m, 3. úsek  –  183,90  m) 
za  potrubí z  polyethylenu stejné  dimen-
ze. Vodovod bude veden ve  stávající trase 
i  hloubce. Montážní práce bude provádět  
společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, 
a.s. (vlastník a provozovatel). 

•	Podání Žádosti o  dotace z  rozpočtu Jihomo-
ravského kraje na  rok 2020, a  to na  výstroj 
výzbroj JSDH, na  údržbu cyklostezek a cy-
klotras, na  provoz TIC, na  propagaci Velko-
pavlovického vinobraní a na  opravu  hřbi-
tovní brány. Dále podání Žádosti na  MěÚ 
v  Hustopečích na  opravu  hřbitovní brány, 
podání Žádosti o dotaci na   MVČR  na akce-
schopnost jednotky SDH a podání Žádosti 
o  dotaci na  Vinařský fond na  Velkopavlovi- 
cké vinobraní.

•	Smlouvu o výkonu odborné činnosti pojišťo-
vacího makléře mezi městem Velké Pavlovice 
a společností Eurovallex s.r.o., IČ 29368324. 
Na základě této smlouvy RMě dále schvaluje 
Dohodu o zmocnění, tato listina slouží k pro-
kázání rozsahu zástupčího oprávnění  – jed-
nání našim jménem s  pojišťovnami pro pří-
pravu výběrových řízení.

•	Smlouvu o  dílo č. 2020-01 na  zpracování 
architektonické  studie stavby "Novostav-

ba informačního centra,  městské  knihovny  
a základní umělecké  školy" ve  Velkých 
Pavlovicích  mezi městem Velké  Pavlovice  
a Ing. arch. Janem Tesařem ve výši 98.000 Kč 
bez DPH, s  DPH za  118.580 Kč.  RMě dopo-
ručuje upravit název díla na  "Novostavba 
základní umělecké  školy,  městské  knihovny  
a informačního centra".

•	Nákup schodolezu,  model T09, ZP 20037 
za cenu 99.000,- Kč bez DPH (s DPH 119.790 
Kč) od firmy VECOM zdvihací zařízení s.r.o., 
IČ 25599348. 

•	Uzavření Smlouvy na  nákup autobusu Ka-
rosa C 956, 1074 AXER, RZ: 2B5 2732, VIN 
TMKC610744M008631, barva žlutá  –  mod-
rá za  schválenou cenu 280.000 Kč bez DPH  
(s DPH 338.800 Kč) mezi městem Velké Pav-
lovice a firmou BORS Holding. s.r.o..

•	Návrh na  likvidaci  majetku z  budovy kina 
z důvodu demolice kina. 

•	Návrh tarifů pro městský autobus. Nové ceny 
od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021

•	cesta do 30 km 800 Kč/ hodina + 21 % DPH 
(včetně čekací doby) cesta nad 30  km 
do  100  km 27 Kč/km + 21  % DPH cesta 
nad 100  km 25 Kč/km + 21  % DPH čekací 
doba140 Kč/hodina + 21 % DPH + parkovné. 
Nebude se již účtovat mýto.
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•	„Smlouvu o  vytvoření uměleckého výko-
nu“ mezi městem Velké Pavlovice a Romanem 
Němcem, Inspektorská 392, 288 02, Nym-
burk, IČ:05069955. Předmětem smlouvy je 
vystoupení kapely YoYo Band na  VPV  2020 
dne 18. 9. 2020 od 18.30 – 19.30 hod za cenu 
48.000 Kč.

•	Vydání souhlasu a vyjádření k územního sou-
hlasu k akci „Obytná lokalita Velké Pavlovice 
– na Špitálku vodovodní a kanalizační přípoj-
ky". Město Velké  Pavlovice souhlasí se  vstu-
pem na  pozemek a schvaluje koordinační si-
tuaci, zpracovanou SOLICITE s.r.o., Lidická 
292/38, 150 00 Praha 5-Smíchov.

•	Uzavření smlouvy na II. ročník Reprezentač-
ního plesu Města Velké Pavlovice (6. 2. 2021) 
s dechovou hudbou Sokolka. 

•	Uzavření Smlouvy o  příkazu č. 006/2020 
na technický a investorský dozor "Velké Pav-
lovice, průmyslová zóna - dopravní a technic-
ká infrastruktura"  mezi Městem Velké  Pav-
lovice a Ing.  Jaroslavem Fojtáchem  za  cenu 
261.000 Kč bez DPH (s DPH 315.810 Kč).

•	Členský příspěvek na  rok 2020 za  člen-
ství ve  Svazu  měst a obcí v  ČR ve  výši  
14.544,14 Kč.

•	Výběrové  řízení na  prodloužení komunikace 
na ul. Bří Mrštíků.

•	Vystoupení dravců ke  Dni dětí za  cenu 
50.000 Kč. Tohoto vystoupení se  zúčast-
ní všechny děti navštěvující ZŠ, gymnázi-
um i  MŠ a bude financováno Městem Vel- 
ké Pavlovice.

•	Zadávací dokumentaci k  ÚSES  a v  případě 
připomínek SFŽP ukládá zapracovat tyto při-
pomínky do  zmíněné  zadávací dokumentace 
veřejné  zakázky "Založení krajinných prvků 
v k.ú. Velké Pavlovice II".

•	Opravu  bodu usnesení č. 2p/35R/2020 
z RMě ze dne 10. 2. 2020, a to tak, že u Spol-
ku rodičů a přátel dětí a školy při Gymnáziu 
Velké  Pavlovice, Nadačního fondu Gaude-
amus a Malovaného kraje bude poskytnut 
finanční dar ve schválené výši a nebude tudíž 
podepsána Veřejnoprávní smlouva na čerpá-
ní finanční  dotace. Ostatní uvedené  v  bodu  
č. 2p/35R/2020 zůstává beze změny.

•	Finanční dotaci z rozpočtu města Velké Pav-
lovice 2020 a veřejnoprávní smlouvu pro:

– Orel jednota Velké  Pavlovice ve  výši  
20.000 Kč 

– Letecký klub Nad krajem André  ve  výši 
20.000 Kč – pouze na Dětský den.

•	Vyvěšení Záměru na  prodej pozemku  
parc. č. 1446/5, v  k. ú. Velké  Pavlovice, 
ostatní plocha, o  výměře 1  m² z  majetku 
Města Velké  Pavlovice za  účelem sjednocení  
parcely, za cenu 400 Kč/m².

•	Výjimku ze  směrnice pro zadávání veřej-
ných zakázek  malého rozsahu na  pořízení 
konvektomatu do  školní kuchyně z  důvodu   
havarijního stavu předmětu nákupu.

•	Uzavření Mateřské  školy Velké  Pavlovice, 
V  sadech 48 , Velké  Pavlovice, příspěvková 
organizace z  důvodu prevence před šířením 

koronaviru. Platnost uzavření organizace   
– od 19. 3. 2020 do odvolání.

•	Bezplatnou autobusovou přepravu dětí (Sa-
dováčku) v sobotu 16. 5. 2020, a to z Velkých 
Pavlovic do  Břeclavi na  "Přehlídku folklór-
ních souborů  mateřských škol" a zpět. Čas 
odjezdu bude upřesněn.

•	Použití znaku města Velké Pavlovice  za úče-
lem prezentace na webových stránkách spol-
ku Házená Legata Hustopeče, z.s., Šafaří-
kova 1016, 693 01 Hustopeče. Znak města je 
možné použít na dalších materiálech spolku, 
nesmí být však jeho použití v rozporu s dob-
rými mravy.

•	Spolku DOMINO  – spolek rodičů a přátel 
Základní školy Velké  Pavlovice z.s., Náměs-
tí 9. května 46/2, 691 06 Velké  Pavlovice, 
IČ:22908676 finanční dar ve výši 12.000 Kč.

•	Smlouvu č. 1030057243/001 o  smlouvě bu-
doucí o  zřízení věcného břemene  mezi měs-
tem Velké  Pavlovice a E.ON Distribuce,a.s., 
se  sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České  Bu-
dějovice, IČ:28085400 zastoupena Ing. Jiřím 
Ocáskem. Město Velké  Pavlovice je vlast-
níkem pozemku parc. č. 4524/3, k.ú. Vel-
ké Pavlovice a E.ON Distribuce, a.s. bude na  
pozemku realizovat stavbu s názvem "V.Pav-
lovice, rozš. NN, LOMAX K  4524/77. Věc-
né břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jed-
norázovou náhradu v  celkové  výši 4.000 Kč 
bez DPH.

•	Účetní závěrky příspěvkových organiza-
cí  města za  rok 2019: Mateřská škola Vel-
ké  Pavlovice, V  sadech 48, p.o., Základní 
škola Velké Pavlovice, p.o., Gymnázium, Vel-
ké  Pavlovice, Pod Školou 10, p.o. a Ekocent-
rum Trkmanka, p.o., včetně zpráv o hospoda-
ření a rozdělení HV.

•	Snížení neinvestičního příspěvku Základ-
ní škole Velké  Pavlovice, příspěvková or-
ganizace o  452.433,52 Kč a převedení této 
částky na  investiční příspěvek (pořízení  
konvektomatu).

•	Pořízení nádrže za  traktor na  zalévání rost-
lin a stromků od  společnosti GRONTECH 
AGRO, Brněnská 191, 691 06 Velké Pavlovi-
ce – cena 284.229 Kč včetně DPH.

•	Prodej knihy s fotografiemi obcí z Břeclavska 
"Břeclavsko z  nebe". za  cenu 440 Kč. Kniha 
bude nabízena k prodeji v knihovně.

•	Uzavření smlouvy o  dílo  mezi  městem Vel-
ké Pavlovice a společností Porr a.s.. Cena díla 
je stanovena na 12.869.909,56 Kč bez DPH.

•	Dodavatele stavby  "Prodloužení ul. Bří 
Mrštíků a Kopečky v  trati Padělky" společ-
nost  Stavba a údržba silnic  s.r.o., Riegrova 
817/37, 690 02 Břeclav, IČ: 262 64 081 a rov-
něž schvaluje i uzavření smlouvy. Cena díla je 
stanovena na 1.028.056,05 Kč bez DPH.

•	Rozpočtové  opatření č. 4/2020, dle přílo-
hy, provedené  Radou  města Velké  Pavlovice 
dne 31. 3. 2020, celkové příjmy, celkové výda-
je a celkové financování zůstalo beze změny.

•	Uzavření Smlouvy č. 1030058176/001 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne na  akci  - stavbu s  názvem "V. Pavlovice, 

rozš. NN, Reichman K  387"  mezi městem 
Velké  Pavlovice a E.ON Distribuce, a.s.,  
IČ: 28085400, se  sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice za cenu 2.000 Kč.

•	Dodavatele Vratislava Baláše IČ: 66620911 
s  cenovou nabídkou ve  výši 249.273 Kč  
bez DPH na  opravu části střechy na  byto-
vém domě Nová 2, Velké  Pavlovice. Termín 
realizace bude po  dohodě v  druhé  polovině  
roku 2020.

•	Vyvěšení Záměru na  směnu pozemku  
parc. č. 288/2 v  k. ú. Velké  Pavlovice o  vý-
měře 4m2  dle zpracovaného geometrického 
plánu č. 2342-28/2019 schváleného katas-
trálním úřadem dne 14. 8. 2019 za  pozemek   
parc. č. 292/2 v k. ú. Velké Pavlovice o  výměře 
4m2  dle zpracovaného geometrického plánu 
č. 2342-28/2019 schváleného katastrálním 
úřadem dne 14. 8. 2019 za  účelem dořešení 
vlastnických vztahů.

•	Zakoupení cívek s  materiálem pro 3D 
tisk ochranných štítů proti koronavirům 
v  hodnotě do  20.000 Kč, které  jsou tiště-
né  dobrovolníky. Tyto štíty jsou distribuo-
vány do  zdravotnických zařízení,  mimo jiné   
i  ve Velkých Pavlovicích. Dobrovolníci daru-
jí za  zakoupení cívek městu Velké  Pavlovice  
30 ks ochranných štítů.

•	Cenovou nabídku projektových prací a in-
ženýrskou činnost od  Ing.  Bořka Zvědělíka 
na  akci "Velké  Pavlovice  – ul. V  Sadech, ko-
munikace" za cenu 87.000 Kč bez DPH. Ter-
mín dodání konceptu dokumentace je září 
2020, dodání PD +CD se  zapracovanými 
připomínkami správců sítí, položkový roz-
počet a výkaz výměr do 2 týdnů po doručení  
všech vyjádření.

•	Cenovou nabídku projektových prací a in-
ženýrskou činnost od  Ing.  Bořka Zvědělíka 
na  akci "Velké  Pavlovice – ul. Kpt. Jaroše, 
komunikace" za  cenu 95.000 Kč bez DPH. 
Termín dodání konceptu dokumentace je 
září 2020, dodání PD + CD se zapracovanými 
připomínkami správců sítí, položkový roz-
počet a výkaz výměr do 2 týdnů po doručení  
všech vyjádření.

•	Uzavření smlouvy  mezi městem Velké  Pav-
lovice a firmou Pavel Miklík, IČ: 64519660, 
sídlem Brumovice 127, Brumovice na  ve-
řejnou zakázku "Oprava zpevněné  plo-
chy areálu TJ Slavoj". Hodnota zakázky je  
657.543 Kč bez DPH.

•	Na základě vyvěšeného Záměru na  změnu 
pachtovní smlouvy Dodatek č. 1 k  pachtov-
ní smlouvě ze  dne 3. 8. 2016, který se  týká 
pozemku 5414/3, a schvaluje dobu proná-
jmu na dobu 10 let s výpovědní lhůtou 1 rok, 
v  případě nedodržování smluvních pod-
mínek  může být smlouva vypovězena jed-
nostranně ihned. Zbytek smlouvy zůstává 
v platnosti beze změny. Žadatelem je společ-
nost RANČ Velké  Pavlovice, IČ: 02437180, 
Padělky 302/10, Velké Pavlovice.

Rada města souhlasí

•	S  úpravami zpevněné  plochy u  Vinia, a.s.   
– levá část, které budou kompletně provede-
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ny na náklady investora celé akce. Při stavbě 
je nutné  dodržet veškeré  normy, které  ur-
čují skladbu podloží  apod. Zároveň je však 
třeba investora upozornit, že město VP ne-
bylo investorem rekonstrukce komunikace  
v  ul. Brněnská, Hlavní a Hodonínská, jež 
je  hrazena z  dotačních prostředků EU. Pro-
to je nutné  i  úpravu směrového oblouku  
konzultovat s SÚS Jmk.

Rada města pověřuje
•	Petra Hasila, aby oslovil dodavatele ener-

gií s  žádostí o  cenové  nabídky.  Smlouva 
se  současným dodavatelem končí ke  konci  
roku 2020.

Rada města neschvaluje
•	Nabídku pořádání Vánočního koncertu Pet-

ra Bendeho a spol., společně s  CM Palička, 
cena nabídky  včetně aparatury a osvětlení je  
72 tis. Kč.

•	Nabídku od  firmy BLARA. Městu je nabí-
zena stavba staré  konstrukce seníku, která 
by  mohla být umístěna na  našem pozemku 
parc. č. 859/19 v  k. ú. Velké  Pavlovice  s  tím, 
že tato  hala by  musela být upravena  – sní-
žena, využívána by byla  městem i  firmou 
BLARA  společně. RMě nesouhlasí z  důvo-
dů možných problému při společném ukládá-
ní materiálů, strojů, úklidu apod.

•	Smlouvu o dílo mezi Městem Velké Pavlovice 
a firmou Atelier Fontes,  s.r.o., IČ 63486466. 
Předmětem díla jsou pasporty dřevin a pro-
jektová dokumentace "Velké  Pavlovice: 
Biocentrum Zahájka  – vylepšení porostů" 
za  cenu 82.764 Kč včetně DPH. RMě ne-
souhlasí s  uvedenou cenou a doporuču-
je oslovit  ke  zpracování pasportu  místní  
znalce dřevin.

Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání, 
které se konalo 12. 3. 2020, mimo jiné pro-
jednalo a schválilo:
•	Účetní závěrku za rok 2019 Města Velké Pav-

lovice. Předložené  doklady ke  schválení 
účetní závěrky byly zpracovány v  souladu  
s  §  4 vyhl. 220/2013 a v  souladu s  požadav-
ky zastupitelstva v úplnosti. Účetní jednotka 
nezatajila před zastupitelstvem žádné  sku-
tečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní 
závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého 
obrazu předmětu účetnictví a finanční situa-
ce účetní jednotky.

•	Snížení příspěvku  pro Mikroregion Husto-
pečsko ze 42.800 Kč na 29.800 Kč dle nového 
návrhu Mikroregionu Hustopečsko na zákla-
dě hospodaření v roce 2019.

•	Rozpočtové  opatření č. 3/2020, dle pří-
lohy, navržené  zastupitelstvu  města dne  
12. 3. 2020,  celkové  příjmy jsou navýšeny 
o  270.000 Kč, celkové  výdaje jsou navýšeny 
o 270.000 Kč a beze změny zůstalo celkové fi-
nancování. Změny byly dále provedeny u vý-
dajů v rámci paragrafů.

•	Poskytnutí dotace pro rok 2020 pro Klub dů-
chodců Velké  Pavlovice, z.s., IČ: 01690451 
ve  výši 75.000  Kč a uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy č. 10/2020.

•	Poskytnutí dotace pro rok 2020 pro TJ Slavoj 

Velké  Pavlovice, z.s. IČ: 185 11 694 ve  výši 
460.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlou-
vy č. 11/2020.

•	Poskytnutí dotace pro rok 2020  pro  Mysliv-
ci Velké  Pavlovice, z.s., IČ 63434318 ve  výši 
788.000 Kč (výše doporučena RMě) a uzavře-
ní Veřejnoprávní smlouvy č. 12/2020.

•	Podmínkou poskytnutí dotace je závazek 
spolku Myslivci Velké  Pavlovice, z.s. uza-
vřít Darovací smlouvu a darovat  městu Vel-
ké  Pavlovice pozemek KN parc. č. 7099/2 
v k.ú Velké Pavlovice o výměře 2273m², vede-
ný jako ostatní plocha sportoviště a rekreač-
ní plocha. Darovací smlouva bude uzavřena  
do  30 dnů ode dne, kdy příjemce dotace 
spolek pro  Myslivci Velké  Pavlovice, z.s., 
IČ 63434318, nabude předmětný pozemek  
parc. č. 7099/2 v  k.ú. Velké  Pavlovice, 
tj.  bude  mu připsán na  LV  č. 3208 pro k.ú.  
Velké Pavlovice.

•	Poskytnutí dotace pro rok 2020 pro  SH 
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Velké Pav-
lovice  ve výši 50.000 Kč  a uzavření Veřejno-
právní smlouvy č. 13/2020.

•	Poskytnutí dotace pro rok 2020 pro PRESÚZ-
NÍ SBOR, IČ: 22726918 ve  výši 50.000 Kč 
a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 14/2020.

•	Poskytnutí dotace pro rok 2020 pro  Řím-
skokatolická farnost Velké  Pavlovice, 
IČ:66598907 ve  výši 100.000 Kč a uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy č. 15/2020.

•	OZV  č. 1/2020, kterou se  mění a doplňuje 
OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál- 
ních odpadů.

•	Stanovení paušální částky náhrady výdělku 
ušlého v  souvislosti s  výkonem funkce podle 
§ 71 odst. 3 – jen pro neuvolněné zastupitele:

1. hodinová sazba je stanovena na 150 Kč

2. nejvýše  možná vyplacená částka souvise-
jící s výkonem funkce v souhrnu za kalendář-
ní měsíc je stanovena na 12 000 Kč

•	Směrnici č. 1/2020 o  poskytování cestov-
ních náhrad. Tato směrnice je platná jak 
pro zaměstnance, tak  pro uvolněné  či neu-
volněné  zastupitele Města Velké  Pavlovice. 
Tato směrnice nahrazuje stanovení pravidel 
dle §  84 písmene u). Účinnost této směr-
nice je stanovena s  okamžitou platností, 
tj. od 12.3.2020.

•	Prodej a Smlouvu na  prodej pozemku parc. 
č. 1363, zahrada o  výměře 985  m²  v  k. ú. 
Velké  Pavlovice,  manželům *** za  cenu  
250 Kč/m2 bez DPH. Náklady spojené   
s prodejem hradí kupující.

•	Prodej a Smlouvu na  prodej pozemku  man-
želům ***,  díl „d“ o  výměře 2m², který 
vznikl na  základě Geometrického plánu  
pro vyznačení budovy, která je hlavní stavbou 
na  pozemku č. 2352-218/2019 z  původního 
pozemku parc. č. 198 o výměře 85m2 vedené-
ho jako zahrada, díl „b“ o výměře 16m² a díl 
„c“ o  výměře 5m²,   které  vznikly na  základě 
Geometrického plánu pro vyznačení budovy, 
která je hlavní stavbou na pozemku č. 2352-

218/2019 z původního pozemku parc. č. 2299 
o  výměře 578m², vše v  k.ú. Velké  Pavlovice, 
vedeného jako ostatní plocha neplodná půda. 
Cena  250 Kč/m² bez DPH. Náklady spoje-
né s prodejem hradí kupující.

•	Smlouvu o  bezúplatném převodu vlastnic-
kého práva k  nemovitým věcem č. UZSVM/
BBV/695/2020-BBVM na  pozemky KN  
parc. č. 1554/1, 1554/5, 1554/6, 1554/10  
a 1554/11, v  obci Velké  Pavlovice, k. ú. Vel-
ké  Pavlovice z  vlastnictví České  republiky 
do  vlastnictví Města Velké  Pavlovice. Pří-
slušnost  hospodařit s  majetkem státu  má 
Úřad pro zastupování státu ve  věcech  ma-
jetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové   
město, 128 00 Praha 2.

•	Podání žádosti o bezúplatný převod nemovi-
tosti - pozemku parc. č. 682 v k. ú. Velké Pav-
lovice, který je ve vlastnictví České republiky 
na  Město Velké  Pavlovice. Příslušnost  hos-
podařit s  majetkem státu  má Státní pozem-
kový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov,  
130 00 Praha 3.

•	Koupi pozemku  parc. č. 7767 v  k. ú. Vel-
ké  Pavlovice, o  výměře 2346 m² za  cenu   
188.360 Kč  dle znaleckého posudku č. 3956 
a jeho dodatku vyhotoveného Ing.  Annou 
Teplou. Pozemek prodává společnost Mo-
ravská Agra, a.s., Velké Pavlovice, Brněnská 
č. ev. 191, IČ: 49453394. Část pozemku je  
určena k zastavění.

Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání, 
které se konalo 12. 3. 2020, mimo jiné pro-
jednalo a zrušilo (revokuje):

•	Dřívější usnesení ZMě č. 7/7Z/19 (ruší  
vnitřní předpis) z  důvodu vydání samostat-
né  Směrnice č. 1/2020 o  cestovních náhra-
dách určené pro zaměstnance a zastupitele.

•	Část usnesení 9d/8Z/2020, ze  dne 12. 12. 
2019, o nákupu pozemku parc. č. 7640 v k.ú. 
Velké Pavlovice o výměře 2296 m², vedeného 
dle územního plánu jako pozemek k zastavění 
za cenu 165.310 Kč bez DPH, dle znaleckého 
posudku č. 3910 vyhotoveného Ing.  Annou 
Teplou. Pozemek prodává společnost Morav-
ská Agra, a.s. Velké  Pavlovice, IČ 49453394. 
Ostatní ujednání a schválené nákupy pozem-
ků zůstávají v platnosti.

Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání, 
které se konalo 12. 3. 2020, mimo jiné pro-
jednalo a pověřilo:

•	Zastupitele Ing.  Jaroslava Bendu,  Ph.D. 
k  jednání s  firmou SMK  ohledně prode-
je pozemků parc. č. 629/8 a parc. č. 629/9  
v k. ú. Velké Pavlovice, který je podmíněn vzá-
jemnou dohodou mezi městem Velké Pavlovi-
ce a S.M.K., a.s. (IČ 49432036) na zřízení věc-
ného břemene – služebnosti užívacího práva 
chůze a umístění prodejních stánků v  době 
konání tradičních  hodů a vinobraní na  čás-
tech uvedených pozemků, a to bezúplatně   
– bod 9c/8Z/2019 ze dne 12. 12. 2019.

•	Starostu Jiřího Otřela k  jednání s  bankov-
ními domy o  úvěru ve  výši 12.000.000 Kč 
na  výstavbu  komunikace a  inženýrských sítí 
na  Průmyslové  zóně.  Navýšení tohoto opat-
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Prý… „napiš něco do zpravodaje o korona-
viru COVID – 19“. Ne snad ani z důvodu po-
skytnutí všeobecných informací občanům 
Velkých Pavlovic, ale spíše proto, aby byla 
zachycena atmosféra z našeho města v době 
přísných opatření proti šíření této nemoci. 
Možná i pro budoucí generace.
V  České republice byl COVID – 19 prokázán 
poprvé 1. března letošního roku. Od tohoto 
dne začal kolotoč opatření proti šíření korona-
viru, která jsou v době psaní tohoto příspěvku 
(15. 4. 2020) stále v platnosti.

Ve středu dne 11. března byly uzavřeny  
všechny školy. Ve Velkých Pavlovicích se 
toto opatření týká základní školy, gymná-
zia i základní umělecké školy. Ve stejný den 
byla uzavřena i městská knihovna a dva dny  
na to, v pátek 13. března, uzavřelo brány všem 
turistům také infocentrum. 

Mateřská škola byla dál otevřena. Počet dětí 
v  mateřské škole však den ode dne klesal  
a k  jejímu uzavření došlo na základě rozhod-
nutí rady města 19. března. To už bylo v  ma-
teřské škole méně dětí než dospělých. Ne, 
nejsou nemocné, ale postupně při přijímání  
nutných a bohužel i tvrdších celostátních 
opatření zůstávali jejich rodiče doma a mohou 
se tak o ně postarat. 

Další opatření, např. omezení pořádání kul-
turních a sportovních akcí, uzavření restau-
rací nebo třeba vycházení ven jen s ochrannou 
rouškou na obličeji však už pocítil každý. Za-
kázali se veškeré akce, kde se může shroma-
žďovat více lidí, doporučeno není ani pořádat 
rodinné oslavy. 

Majitelé restaurací vymýšlí způsoby, jak se 
uživit, jak vydělat nutné finanční prostředky 
na výplaty personálu a vlastně celkově na pro-

COvid – 19 a Velké PaVloVice
voz. A nejen majitelé restaurací, ale i dalších 
obchodů nebo firem. Některé restaurace pro-
dávají obědy tzv. „z okýnka“, ale některé jsou  
i zcela uzavřené. V prodejnách jsou instalová-
ny ochranné přepážky, které brání prodavače 
a vlastně i zákazníky před nakažením při ký-
chaní či kašlání. Co možná nejvíce je omezen 
i přímý tělesný kontakt, protože koronavir se 
může přenášet i dotykem. 

Město Velké Pavlovice se svými zaměstnanci 
rozneslo 2. a 3. dubna přibližně 800 litrů dez-
infekce do domácností a některých provozo-
ven. Zdarma. 1700 litrů dezinfekce má město 
ještě ve svých zásobách. Způsob jejího využití 
bude záležet na dalším vývoji, k dispozici bude 
samozřejmě i školám, protože jak se vrátí děti 
do škol, bude se muset dezinfikovat vše více 
než obvykle. 

Dne 31. března schválila rada města pořízení 
materiálu na výrobu ochranných štítů, které 
jsou tisknuty na 3D tiskárnách dobrovolníky 

a jsou rozdávány lékařům, prodavačům nebo 
na různé úřady. 
V polovině dubna začíná Vláda České repub-
liky pomalu některá opatření uvolňovat, ale 
velmi pomalu. Umožňuje otevření obchodů, 
které museli být dříve uzavřeny, do běžného 
režimu jde i provoz na sběrném dvoře.
Městský úřad je opět pro veřejnost otevřen  
od 20. dubna. Je ovšem potřeba dodržovat 
opatření. V našem případě to znamená regu-
lace veřejnosti v  budově úřadu, rozmístění 
dezinfekčních prostředků, umístění přepá-
žek, které budou bránit případné nákaze mezi 
osobami, pečlivá dezinfekce míst, kterých se 
občané nejčastěji dotýkají (kliky dveří, madla 
schodišť) a samozřejmě práce v  rukavicích, 
rouškách nebo s ochrannými štíty.
Přestože má veřejnost informace o tom, jak 
bude přibližně pokračovat rozvolňování 
opatření, není nic jisté. Na školách probí-
há stále výuka dálkově a začínají se rýsovat 
možnosti, kdy by mohli žáci do škol nastoupit  
a za jakých podmínek. 
Lehké to nemají ani organizátoři kulturních 
a jiných společenských akcí. Hasiči zrušili 
dětskou soutěž a oslavy výročí, rybáři Pále-
ní čarodějnic, vinaři Májové otevřené skle-
py a co bude následovat dál je jen otázkou  
vývoje situace. 
Obávám se toho, aby neproběhlo celé léto 
ve stylu letošního velikonočního pondělí. To 
by byla katastrofa. Ne pro mě, ne pro lidi, 
že se nemohou bavit, ale pro ty které naše  
zábava živí. 

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

ření souvisí s  vysoutěženou částkou na  tuto 
investiční akci ve  výši 12.869.909,56 Kč  
bez DPH. Z  tohoto důvodu se  výstavba ne-
bude dělit na etapy a zažádá se o úvěr na ce-
lou akci,  s  čerpáním již od  června 2020  
a začátkem splácení od 1. 1. 2021. Konec splá-
cení by byl 31. 12. 2028.

Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání, 
které se konalo 12. 3. 2020, mimo jiné bere 
na vědomí:
•	Informace starosty o  současném kompliko-

vaném stavu ve  společnosti Zdravotní stře-
disko Velké Pavlovice, s.r.o. (dále jen ZSVP). 
Jednatelka MUDr.  Hučíková nesouhlasí 
s  nájemní smlouvou  mezi  městem a ZSVP, 
vlastně nesouhlasí vůbec s  ničím. Město  má 
zájem opravit a připravit ordinace v  budově 
ZSVP k  užívání. Pokud bude vše připraveno 
je větší šance získat lékaře. Jedná se o nástup 
dětské  lékařky a zubařky  – pravděpodobně 
do konce roku, ale město musí těmto lékařům 
nabídnout vhodné prostory.

•	Oznámení starosty Jiřího Otřela, že z  důvo-

du omezení konání společenských, kultur-
ních i  sportovních akcí z  nařízení vlády, se   
ruší letošní Běh o  velkopavlovickou  meruň-
ku, který se měl konat 21. 3. 2020. Náhradní 
termín, který byl všemi odsouhlasen je stano-
ven na 7. 11. 2020.

•	Informace ohledně budovy kina. Bylo zadá-
no vypracování studie Ing.  arch. Tesařovi. 
Studie by  měla být  hotova do  konce května 
2020. Probíhala jednání s  ředitelkou ZUŠ, 
pracovnicemi knihovny a TIC ohledně poža-
davků na nové prostory. Město má k dispozici 
vyjádření správců sítí, ale demoliční povolení 
zatím vydáno není. Navíc se město snaží za-
řadit budovu do  registru tzv.  brownfieldů,  
aby bylo možné získat na demolici dotaci.

•	Informaci o  nespokojenosti některých ob-
čanů v  ul. Hlavní. Ti chtějí vyřešit  hlučnost, 
prašnost, projíždění vozidel velkou rychlostí - 
nedodržování předepsané 50 km/hod..

•	Informace od  *** na  stavbu chodníku  
v ul. Zelnice v rozporu se zákonem; informa-
ce od   *** na parkování vozidel na chodníku 

v  ul. Zelnice; informace od  ***  o  parkování 
vozidel před domem p. ***; informaci od za-
stupitele Ing. Prokeše o nutnosti řešit do bu-
doucna parkoviště ve  městě; informaci o  de-
zolátním stavu kanalizace v  ul. Stará u  RD 
***, informaci zastupitele Popelky o nutnosti 
vybudovat chodník v  ul. Kopečky, informa-
ci o  termínu vyhotovení PD na  prodloužení  
ul. Starohorská (podzim 2020); žádost 
zastupitele Ing.  Prokeše o  zvaní vedením   
města na  akce  města popř. na  akce pořáda-
né ve spolupráci s městem, informaci o mož-
nosti návštěvy našich občanů družebního 
Echenonu; informaci zastupitelky Mgr. Blá-
hové  o  nevhodném příspěvku  místostarosty 
Hasila ohledně poplatků na sociální síti.

ing. Jana Václavková,  
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice
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Školy nezely prázdnotou  
ani o prázdninách  
(17. 2. 2020)
Ředitel Gymnázia Velké Pavlovice PaedDr. 
Vlastimil Kropáč naplánoval na jarní prázd-
niny, které se konaly v  termínu od 17. do 21. 
února 2020, rekonstrukci toalet a paní ředi-
telka Mateřské školy Velké Pavlovice Bc. Olga 
Kolářová využila volnějšího týdne pro poklád-
ku dlažby ve skladech. V obou školách pro-
vedli zednické práce pracovníci Služeb města  
Velké Pavlovice.

Údržba zeleného pruhu  
v ulici Pod Břehy  
(19. 2. 2020)
Málokdy se dostanou pracovníci Služeb měs-
ta k údržbě zeleně v průběhu měsíce února. 
Avšak počasí se v letošním roce příliš ročním 
obdobím a jeho zákonitostmi neřídí. Proto 
bylo možné se i v  polovině února namísto 
odklízení sněhu a solení komunikací zabývat 
takovými činnostmi, jakými jsou zahradnic- 
ké práce.

Už v zimě mysleli na léto  
(20. 2. 2020)
V létě je využíván ke kulturním akcím prostor 
za sokolovnou. K posezení jsou využívány  
tzv. pivní sety anebo „betelné“ lavice se stoly 
vyráběné na zakázku. 

Pivní sety nejsou příliš stabilní a samozřejmě 
jsou i křehčí, lze-li to tak nazvat. Pevné sto-
ly a lavice poskytují komfortnější posezení,  
a tak jsou průběžně doplňovány. 

V letošním roce by mělo být hotovo a k dis-
pozici tolik stolů a lavic, aby vyšlo posezení  
pro hosty kolem celého tanečního sóla (hřiště 
za sokolovnou). Lepené smrkové desky byly 
dodány zdejším firmou – Stolařství Miroslav 

Oprava toalet v budově velkopavlovického 
gymnázia v období jarních prázdnin.

Ulice Pod Břehy  
– zahradnické práce v měsíci únoru.

Kovové konstrukce potřebné  
k výrobě nového kvalitního posezení.

Velké Pavlovice mají jeden svůj unikát. Svoz 
rostlinného odpadu pracovníky Služeb města. 
Kdy se začal odpad svážet, netuším, ale pokud 
napíši, že se sváží více jak 20 let, nebudu dale-
ko od pravdy. 

Když jsem sondoval, proč se vlastně začal od-
pad z  rostlin svážet, tak byl jeden z  hlavních 
důvodů pomoc lidem při starosti o předza-
hrádky domů, které jsou většinou v  majetku 
města. Postupem času docházelo ke zpřís-
ňování pravidel při nakládání s  odpady a byl 
kladen větší a větší důraz na jeho třídění. Ano, 
v  tomto případě byly Velké Pavlovice vepře-
du a vlastně už tehdy občané odpad třídili,  
ale hlavně jej zaměstnanci města sváželi. 

Před deseti - patnácti lety žádná kompostár-
na nebyla a odpad se někdy v obcích třídil na 
to, co shoří a neshoří. Ne že by se záměrně 
pálily plasty apod. to ne, ale prostě bylo vý-
hodné hromadu větví a podobného materiálu 
zapálit. A to je druhý důvod - úspora peněz 
za skládkovné na skládce TKO. To, že oko-
lo hořící vatry tu a tam někdo jel a přihodil  
i něco jiného, je jasné, protože ani ten sběrný 
dvůr neexistoval. 

ROstlinný Odpad – omezení sVozu zaměstnanci služeb města
Jakmile zprovoznila společnost Hantály, a.s. 
kompostárnu a začal se svážet touto společ-
ností i bioodpad, mělo ve Velkých Pavlovicích 
dojít ke snížení množství sváženého rostlin-
ného odpadu z domácností pracovníky města. 
Ale nestalo se tak. Do téměř všech domů byly 
zapůjčeny nádoby na bioodpad. K  dispozici 
jsou i kontejnery. Není to na nic moc velké 
množství, vím, ale bioodpad je možné zavézt 
i na shromažďovací místo u sběrného dvora. 
Masírováním veřejnosti nutností třídit od-
pad co nejvíce začalo docházet k  situacím, 
kdy začali občané každý pátek vynášet před 
své domy i réví nebo větve stromů ze zahrad. 
Dokonce jsem slyšel, že někteří vozí rostlinný 
odpad i z polí, aby městu pomohli ke kompos-
tu. Osobně jsem pro spálení takového suché-
ho odpadu na zahradě. Podotýkám suchého! 
Ušetřím práci sobě i pracovníkům Služeb 
města, ekologii neublížím a ještě budu mít 
hnojivo ve formě popela, které obsahuje váp-
ník, draslík nebo fosfor.
Na podzim loňského roku a také nyní se za-
býváme omezením svozu tohoto odpadu. Ne-
plánujeme úplné zrušení, ale omezení. Jedna 
z  variant je právě odvoz rostlinného odpadu 

pouze z  předzahrádek domů. Ve hře je také 
svoz s  14 denním intervalem, ovšem odpad 
z některých ulic by se stejně musel svážet  
týdně, třeba z ulice Hlavní. 

Samozřejmě počítáme i s tím, že se sve-
ze objemnější odpad a klidně i z  těch za-
hrad, ale je třeba si zajistit přistavení vlečky  
a odpad si naložit. 

Víte, že... ??? 
a) Ne všichni občané, kterým byla zapůjčena 
nádoba na bioodpad (hnědá popelnice) ji vyu-
žívají? Přibližně 80 kódů z těchto popelnic ne-
bylo vůbec načteno, tedy vysypáno. Takže těm, 
co je nevyužívají, je co? Je odebereme. Aby je  
mohl používat kdo? Kdo je zatím nemá.

b) Poplatek za svoz odpadu je počítán pouze 
z  nákladů na svoz TKO? Náklady na svoz tří-
děného odpadu a tedy i toho rostlinného jsou  
na bedrech města. 

Každý pátek a v  sezóně i ve čtvrtek se stává 
z  velkopavlovických Služeb města svozová 
společnost. Toho jsme docílit nechtěli. 

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice
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Město zajistilo pro své občany 
antibakteriální dezinfekci  
(2. 4. 2020)
Město Velké Pavlovice nenechalo své obča-
ny na holičkách a aktivně se zapojilo do boje 
proti koronaviru. Podařilo se mu sehnat bezo-
plachovou dezinfekci Anti-Covid, kterou roz-
nášeli pracovníci města, osobně se starostou  
a místostarostou v čele.

Ve čtvrtek 2. dubna 2020 tak byla od čtvr-
té hodiny odpolední zahájena distribuce 
do každého domu, do každé domácnosti.  
Na její doručení byli občané upozorněni do-
movním zvonkem.

Dezinfekci Anti-COVID se používá neředěná 
a je možné ji použít i na povrchy. Doporučuje 
se však na povrchy používat dezinfekci jinou, 
která není primárně určena na ruce.

Antibakteriální tekutina byla na radnici do-
ručena ve velkoobjemových 25 litrových 
kanystrech, bylo ji tedy třeba nalahvovat  
do PET lahví a opatřit samolepkou s návodem 
k použití. Této činnosti se zhostili pracovníci 
Služeb města.

Oprava parkoviště  
a příjezdové komunikace  
v areálu TJ Slavoj  
(2. 4. 2020)
Areál TJ Slavoj Velké Pavlovice se v  měsíci 
dubnu dočkal další rekonstrukce, tentokrát 
předláždění prostor zámkovou dlažbou,  
a to příjezdové komunikace do areálu a také 
parkoviště před vstupem do Vinných sklepů 
Františka Lotrinského. Zde se dříve velmi 
často pohybovala těžká technika, která způ-
sobila značné poškození povrchu a prohlou-
beniny. V  rámci předláždění proběhla i vý-
měna odtokových žlabů, které byly zborcené  
a nefunkční.

Škrobák. Kovové konstrukce stolů a laviček 
byly vyrobeny v dílnách městského úřadu.

Nyní jen vzhledem ke spoustě omezení v sou-
vislosti s  koronavirovou pandemií doufejme, 
že si jich skutečně v létě užijeme.

Pokládka betonových  
pražců v Ostrovci  
(26. 2. 2020)
Koncem letošního února se pracovníci Služeb 
města pustili do záslužné činnosti – pokládky 
zpevňujících betonových pražců na polní ces-
tu v trati Ostrovec, s vjezdem do obytné zóny 
Kopečky. Tím se výrazně sníží vytahování 
bláta a nečistot na zámkovou dlažbu místní 
komunikace, což jistě nejvíce ocení občané 
bydlící právě v této lokalitě.

Oprava plotu u bytového 
domu v ulici Boženy němcové 
(26. 2. 2020)
Laťkový plot u bytového domu v ulici Bo-
ženy Němcové poznamenal zub času, a tak 
bylo nutné poškozené části vyměnit. Opravy 
plotu se zhostili koncem února zaměstnanci  
Služeb města.

Opravy ve skateparku  
(27. 2. 2020)
Pracovníci služeb města využili takřka jar-
ně příjemného, teplého a slunečného po-
časí konce února a pustili se do opravy 
prvků pro freestylové sporty ve skateparku  
u Trkmanky. Po této generální opravě je skate-
park řádně připraven na další sezónu.

Mladí hasiči dovezli  
z Moravské nové Vsi  
bramborovou medaili  
(7. 3. 2020)
Velkopavlovičtí mladí hasiči se v  sobotu  
7. března 2020 vydali na soutěž do Morav-
ské Nové Vsi. Soutěž pod názvem „Neoveská 
hala“ se skládala ze štafety požárních dvojic 
a uzlovací štafety. Mladí hasiči vyslali do boje 
jeden tým starších žáků, který po osmém 
místě ze štafety požárních dvojic a čtvrtém  
z uzlování, skončil v celkovém součtu na pěk-
ném čtvrtém místě. 

Oprava polní cesty 
(10. 3. 2020)
Také začátkem měsíce března využili pracov-
níci Služeb města vhodného relativně teplého 
počasí a před zahájením jarních prací ve vini-
cích se pustili do opravy polní cesty ve vinař-
ské trati Stará hora.

Vozovka na ulici Kopečky bude čistější, 
díky zpevnění přilehlé polní cesty 
betonovými pražci.

Oprava plůtku u bytovky  
na ulici Boženy Němcové.

To se bude vyvádět! Jen pozor na úrazy! 
Bezpečnost a zdravý rozum  
na prvním místě.

Lahvování bezoplachové dezinfekce Anti-
Covid na ruce pracovníky Služeb města.

Oprava vozovky a parkoviště u vstupu  
do Vinných sklepů Františka Lotrinského.

V uzlovací soutěži v Moravské Nové Vsi 
obsadilo naše družstvo starších žáků 
čtvrtou příčku.

Vinařská trať Stará hora  
– oprava zpevněné polní cesty.
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nový konvektomat  
do školní jídelny  
(6. 4. 2020)
Těsně před vyhlášením o uzavření školy v sou-
vislosti s novým koronavirem v první polovině 
března 2020, přestal sloužit ve školní jídelně 
Základní školy Velké Pavlovice konvektomat. 

Proto byl pořízen nový, a to za částku  
453.000 Kč a v současné době je již nainstalo-
ván. Jakmile se žáci, studenti a personál vrátí 
do škol, bude už fungovat a tak si bez jakékoliv 
technické přestávky všichni opět dobře po-
chutnají.

Práce na opravách chodníku 
(6. 4. 2020)
Začátkem dubna byly obnoveny práce  
na chodníku, který vede z ulice Herbenova  
na Náměstí 9. května. V pondělí 6. dubna 
2020 byla dořezána dlažba, která potom byla 
zhutněna, aby byl chodník průchozí. Další 
práce jsou nyní ze strany města opět pozasta-
veny, než bude provedena výstavba oplocení 
soukromého pozemku.

Zpevnění svahu zídkou  
u prodejny cOOP  
(7. 4. 2020)
Služby města se pustily v první dekádě letoš-
ního dubna do zpevnění svahu nad chodní-
kem spojujícím ulice Dlouhá a Hlavní mezi 
Pekařstvím Jitka Pláteníková a prodejnou 
Jednota COOP. Svah pracovníci zpevnili zíd-
kou ze ztraceného bednění.

dubnová výsadba  
mladých stromků  
(7. 4. 2020)
Začátkem dubna vysadili pracovníci Slu-
žeb města v  katastru nové vzrostlé sazeni-
ce stromků, kterými doplnili stromořadí  
a aleje. Tato výsadba tvoří základ biokoridorů  
v extravilánu města. Výsadba krajinné zeleně  
ve větším měřítku proběhla v rámci projektu 
Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pav-
lovice I na konci roku 2018 a další rozsáhlá 
výsadba bude následovat v rámci projek-
tu Založení krajinných prvků v k.ú. Velké  
Pavlovice II.

Práce na zahrádce,  
práce bez konce  
(7. 4. 2020)
Údržbě zeleně se zaměstnanci Služeb města 
věnují téměř celoročně, vždy, když to počasí 
dovolí. Je to v  pravém slova smyslu nekoneč-
ná práce, ale s krásným a hned viditelným vý-

sledkem. Začátkem letos tolik prosluněného 
měsíce dubna se pracovnice pustili do práce 
s  údržbou předzahrádek na ulici Pod Břehy. 
Předzahrádky jsou chloubou našeho města 
a mnoho návštěvníků nám jejich malebnost, 
uhlazenost a upravenost závidí. 

Odchyt hada  
(12. 4. 2020)
V  neděli, dne 12. dubna 2020, se na dvorku 
jednoho velkopavlovického rodinného domu 
vyhřívala téměř metrová užovka. Hasiči 
byla šetrně odchycena do kbelíku a odveze-
na do volné přírody, tam kam patří a kde jí  
bude nejlépe.

na ulici Hlavní  
vzplála dodávka  
(14. 4. 2020)
V úterý, dne 14. dubna 2020, byl ve 14:29 
hodin vyhlášen poplach místním hasičům  
k požáru dodávkového vozidla na ulici Hlav-
ní. Cisterna vyjela z garáže hasičské zbroj-
nice za čtyři minuty od vyhlášení poplachu 
s osádkou pěti mužů. K likvidaci požáru 
byl nasazen vysokotlaký proud vody a také  
proud „C“.

U požáru vozidel dochází bohužel k jeho vel-
mi rychlému šíření. Jeden z hasičů jel okolo 

Nový konvektomat – školní jídelna ZŠ.

Chodník na křižovatce ulic Herbenova  
a Náměstí 9. května.

Stavba zpevňovací zídky  
podél chodníku za prodejnou COOP.

Výsadba mladých stromků za hranicemi 
města.

Pracovnice Služeb města se starají  
o zeleně v ulici Pod Břehy.

Nádherné stvoření! Tohoto hada není 
třeba se obávat. Je naprosto neškodný.



VelkopaVloVický zpraVodaj

9

2

2020

hořícího vozidla na hasičskou zbrojnici a v té 
době ještě kabina ohněm zasažena nebyla. Už 
víte, proč chtějí hasiči při kolaudacích dveře  
z garáží, které jsou součástí domu, se zvý-
šenou odolností proti požáru? Není to kvůli 
nim, je to kvůli vám!

Velkopavlovická Vinopa  
pomáhá. Speciality vaří  
pro policisty v první linii  
(20. 4. 2020)

Kvalitních zásob mají dostatek a restauraci 
ani v období pandemie koronaviru zcela uza-
vřít nemuseli. Proto se majitelé velkopavlovic-
ké Vinopy rozhodli pomoci těm, kteří pracují 
takzvaně v první linii. Policistům. „Za běžné 
situace uvaříme denně až sto padesát obědů. 
Nyní jsme na nějakých třiceti až čtyřiceti. Zá-
sob máme dost, tak jsme si řekli, že budeme 
o víkendech a o svátcích vařit policistům,“ 
přiblížil majitel restaurace Josef Levčík.  
Na specialitách tamní kuchyně včetně de-
zertů si tak pravidelně pochutnává sedm po-
licistů hustopečského obvodního oddělení.  
„Policistům jídlo vozíme, jsou za to rádi,“ 
usmíval se Levčík. 

karolína Bártová  
& Věra Procingerová

Požár auta je obvykle hodně velká 
„rychlovka“, během pár mžiků je na popel.

Vynikající obědové menu velkopavlovické 
Restaurace Vinopa si v čase pandemie 
koronaviru den co vychutnávali policisté 
z nedalekých Hustopečí.

Výzva MěSOŠ klobouky u Brna
Městská střední odborná škola v Kloboukách u Brna si počátkem roku 2021 připomene  
100. výročí založení školy. 
Z tohoto důvodu vyzývá všechny bývalé absolventy, pedagogické i provozní zaměstnance 
školy a ostatní přátele školy, aby škole poskytli kontakty na absolventy ve třídách, zapůjčili 
dobové foto, diplomy a jiné materiály.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na společné setkání.

Kontakt:
MěSOŠ Klobouky u Brna 
tel.: +420 519 419 211-213 
mobil: +420 601 380 227 
e-mail: vyroci100@sosklobouky.cz 
web: www.mesos.cz

Vedení MěSOŠ klobouky u Brna

Mateřská škola Velké Pavlovice chtěla přidat 
ruku k dílu a pomoci těm, kteří jsou v období 
celosvětové pandemie koronaviru tzv. v první 
linii. Vymysleli jsme, že by bylo dobré pomo-
ci třeba dětským pacientům. Obvolali jsme 
některá nemocniční zařízení, oslovili rodiče 
našich dětí a vyšlo to!

Děti, rodiče a kolektiv zaměstnanců Mateřské 
školy Velké Pavlovice DARUJÍ S LÁSKOU 
Dětské nemocnici Černé Pole v Brně a dět-
skému oddělení nemocnice v Kyjově spousty 
krásných věciček, které již byly výše uvede-
ným nemocnicím předány. Jednalo se o dnes 
tolik potřebné a nezbytné ochranné roušky, 
dále pak stolní hry, pexesa, karty, pastelky, 
papíry, omalovánky a spousty dalšího.

Nemocnici v Hustopečích jsme předali obráz-
ky našich dětí, které potěší a možná i uzdraví 
nemocné pacienty.

Děkujeme rodičům, kteří neváhali a ochotně se 
přidali:

Magdaléna Prokešová, Adéla a Anna Kostr-
hunovy, Viktorie Hiclová, Jan a Jindřich  
Sadílkovi, Adéla Hiclová, David Kallus  
a paní učitelka Kosíková.

Bc. Olga kolářová,  
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

mateřinka pOdala pOmOCnOu Ruku V boji Proti koronaViru

Tento balík našitých roušek a dárečků  
byl doručen dětské nemocnici v Černých polích v Brně.
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V neděli večer, dne 15. března 2020, jsme se 
my, pracovníci Ekocentra Trkmanka, dohodli, 
že budeme zodpovědní a v pondělí si ušijeme 
roušky pro své zaměstnance. Zjistili jsme, že 
šití bavlněných roušek, které mají účinnost 
v  obraně proti přenosu koronaviru až 80%, 
není až tak náročné, jak by se mohlo na prv-
ní pohled zdát. Záhy bylo nad slunce jasné, že 
o naše pěkné výrobky bude zájem z  řad širo- 
ké veřejnosti.

No jejda! Objednávky na sebe nenechaly dlou-
ho čekat. Spíše přesněji řečeno, lidé by nám 
za jednu jedinou roušku ruce utrhali. A tak 
se nakonec z naší jídelny stala manufaktura 
v pravém slova smyslu. Šili jsme na plný plyn 
(podotýkám, že na vlastních šicích strojích, 
které jsme si na ekocentrum přivezli z domu), 
zájemci volali jeden přes druhého, telefo-
ny vyzváněly, stroje drnčely, ze štočků látek  
pod šikovnýma rukama zručných švadlenek 
vznikaly roušky nejrůznějších barev a vzorů.

Roušky z Trkmanky si opatřili nejen naši vel-
kopavlovičtí občané, ale také jsme je dodali 
do břeclavské nemocnice, popelářům ze spo-
lečnosti Hantály, děvčatům do mateřinky, 

Letošní Maškarní bál – každoročně nejve-
selejší a nejbarevnější ples, je již dávnou mi-
nulostí. Šibřinky, pořádané TJ Slavoj Velké 
Pavlovice, se uskutečnily poslední únorovou 
sobotu, dne 29. 2. 2020. Vynalézavost a fan-
tazie autorů návrhů masek opět neznaly mezí.

Pořadí oceněných masek

Skupiny:

1. místo – KADIBUDKY 
(tradiční účastnice plesu, velmi nápadité 
masky – Zita Hiclová, Renata Martincová, 
Jana Schafferová ...)

2. místo – CHLUPATÁ SNĚHURKA  
a 7 trpaslíků 
( Sokolové a jejich kamarádi – v roli  
neodolatelné chlupaté sněhurky byl  
Milan Pleskač, dále manželé Václavkovi, 
Doležalovi, Blažkovi ...)

3. místo – MEDÚZY 
(holky prodavačky ze Služby škole  
– Radka Klementová, Eva Nezhodová ...)

ekOCentRum tRkmanka pOmáhalO.
kdo měl ruce, šil roušky

nejlepší masky jubilejníhO 20. maškaRníhO plesu
V obnoVené tradici (od roku 2001)

zaměstnancům Moravské Agry, Teramexu, 
Vinia a mnohým dalším. Všichni byli vděční 
a nadšení. 

Co se týče materiálu, nejdříve jsme přinesli 
to, co kdo měl doma, tedy spousty plátěných 
bavlněných látek, gumiček, tkalounů, nití  
a pak, až začal materiál docházet, jsme kon-
taktovali okolní galanterie, kde jsme si byli 
nuceni vystát předlouhé fronty. Samozřejmě 
jsme nebyli sami, kdo šil o sto šest. Tímto 
velmi děkujeme za vstřícnost zaměstnancům 
Kroje Brumovice, a také všem, kteří cokoliv 
k šití přinesli a naši aktivitu tím podpořili.

Obrovský dík patří mým kolegům, že se  
do této potřebné činnosti zapojili a praco-
vali dnes a denně dlouhé hodiny nad rámec 
pracovní doby, a to bez nároku na finanční 
odměnu. Roušky prostě šili proto, že mají  
dobré srdce…

Bc. Zita dvořáková, MSc  
ředitelka ekocentra Trkmanka

Ochranné roušky z dílny  
na Ekocentru Trkmanka.

Když jsme spatřili tyto naprosto věrohodné pávice, připadli jsme si jako v zámeckém parku. 
Dokonalé masky z mistrovské krejčovské dílny Žanety Buchtové. 

kULTURA
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V letošním roce byl termín ostatkového prů-
vodu z důvodu organizačního zajištění posu-
nut o týden pozadu a tím pádem se konal již  
v tzv. období půstu. Hanáckoslovácký krúžek 
je nazval ostatky za deset otčenášů, aby nám 
toto bylo prominuto. Nechtěli jsme obnove-
nou tradici přerušit, a tak se Velkopavlovické 
ostatky konaly v posunutém termínu v sobotu 
29. února v menším provedení.

Nejdříve samozřejmě proběhla na nádvoří 
Ekocentra Trkmanka oficiální žádost o po-
volení konání ostatkového průvodu. Starosta 
obce pan Jiří Otřel po slibu, že „nebudeme 
konati žádnou neplechu, že nebudeme dělati 
nepořádek, budeme tančiti, zpívati a vese-
liti se, a večer se všichni ve zdraví vrátíme 
domů“, svolil k ostatkovému průvodu v naší 
obci, a tak jsme se vydali za našimi hospodáři.  
I když zima byla docela velká a cesta dlouhá, 
všem bylo stále do tance a do zpěvu.

V letošním roce jsme navštívili a popřáli vel-
kou úrodu, hodně zdraví rodině i dobytku, 

Ostatky za deset otčenášů

Kdo by neznal pohádku o Sněhurce?  
A její zlé maceše… 

Spanilá Sněhurka… éterická až snová 
bytůstka. V podání pana Milana Pleskače 
křehkost sama! 

Šibřinkové masky s příchutí amerického filmového průmyslu a Hollywoodu.

Že by trestanec z nedobytné 
vězeňské pevnosti Boyard  
s obětí jeho krvežíznivého běsnění?

Jednotlivci:

1. místo – ŠNEK 
(krásná a dobře vymyšlená maska  
– Marek Trsťan)

2. místo – PÁVICE 
(nádherná vypracovaná maska,  
v roli neodolatelných pávic se představily 
Žaneta Buchtová a Jarka Janů)

3. místo – KLIENT PSYCHIATRIE  
S ASISTENTKOU 
(v roli klienta předvedl pán nádherný  
herecký výkon, oba byli z Mikulova)

Hlasování v kategorii SKUPINA bylo velmi 
dramatické, nakonec rozhodoval vždy jeden 
hlas. V kategorii JEDNOTLIVEC bylo vítěz-
ství ŠNEKA suverénní, dále pořadí těsné.

V anketě o nejlepší masky hlasují výluč-
ně návštěvníci plesu, kteří platili vstupné  
a na druhé straně vstupenky mají anketní 
lístek. Pořadatelé plesu mají pouze dodateč-
ný hlas v případě, že je dosažen stejný po- 
čet hlasů.

Dále byla na plese spousta nádherných a ná-
paditých masek, kteří se mezi nejlepší sice 
nedostali, ale určitě si zaslouží pozornost  
a uznání. Těsně za oceněnými byli například: 
BOB a BOBEK, ČERNOŠI, SIMPSONOVI, 
BATMANKY, JOKER, CHEMICI, KORONA-
VIRUS, další SNĚHURKA a 7 TRPASLÍKŮ, 
SPORTOVEC V ČERVENÉM, RUSKÁ MA-
FIE a mnohé další).

františek Čermák

Velkopavlovické ostatky byly společně s průvodem zahájeny  
na nádvoří Ekocentra Trkmanka.
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zazpívali a zatančili u hospodářů ve Vinařství 
u Krejčiříků, ve Vinařství u Lubomíra Zbo-
rovského a v Hotelu Lotrinském. Hodně dobře 
jsme se všude poměli, vynikající ochutnávky 
vína, sem tam nějaká slivovica – meruňkovi-
ca, boží milosti, donuty, chleba se škvarka-
ma nebo různými domácími pomazánkami, 
snacky, chlebíčky, slané tyčinky, buchty…  
no prostě ostatky tak, jak mají být. I stárek měl 

Do ostatkové veselí se zapojil i vinař 
Lubomír Zborovský, který neváhal  
a rozjařené maškary obdaroval pořádným 
kusem voňavé vyuzené slaninky.

na šavli voňavé uzené dobroty, dokonce ani 
malý rytíř neodolal a klobásu nám okousal.

No jak se říká, v nejlepším se má přestat, a tak 
abychom to s těmi oslavami v době půstu moc 
nepřeháněli a nemuseli otčenáše přidávat, 
jsme v letošním roce upustili od pochovávání 
basy a rozešli se s tím, že v příštím roce v sobo-
tu 13. února si to všechno vynahradíme.

Děkujeme za podporu Hanáckoslováckému 
krúžku, panu starostovi Jiřímu Otřelovi, Měs-
tu Velké Pavlovice, rodinám Krejčiříkovým  
a Zborovským, panu Stokláskovi a paní Ba-
bulíkové, všem, kteří se průvodu zúčastnili a 
nebo nás cestou necestou doprovodili.

Za Velkopavlovické tradice  
Bc. Zita dvořáková, MSc

není lehké být jen sám se sebou
To byla jen jedna z mnoha zkušeností Mar-
tina Nováka z Kobylí, který právě na apríla 
loňského roku zamával své rodině a vydal 
se pešky, jen s 9 kily na zádech a s běžecký-
mi botami na nohou, na svou životní pouť.  
Do Santiaga de Compostela ke hrobu svatého 
Jakuba. Obdivuhodných 3200 kilometrů po-
kořil za 129 dní.

Na konci února, o deset měsíců později, při-
jal pozvání Městské knihovny, aby vyprávěl 
posluchačům podkrovního sálu Městského 
úřadu o své jedinečné cestě na besedě na-
zvané 3200 za sv. Jakubem. Všechna úskalí, 
těžkosti, zdravotní komplikace ale i přede-
vším osvobozující zážitky, překrásné přírod-
ní scenerie a úžasné setkání s lidmi z celého 
světa z této duchovní pouti líčil Martin Novák  
s lehkostí a nadhledem. Povídání i prezentace 
fotografií začaly na startu jeho cesty, která za-
čala od kostela svatého Jakuba v Brně a vedla  
přes Mikulov do Rakouska, přes zasněžené 
Tyrolsko, počasím chladným ale obyvateli sr-
dečným Švýcarskem, Francií plnou překrás-
ných románských staveb a křížů a v poslední 

Velké Pavlovice navštívil Martin Novák z Kobylí aby se rozdělil o své zážitky  
z 3200 km dlouhé cesty za poznám sebe sama do Santiaga.

Hanáckoslovácký krúžek se protančil celým městem,  
na snímku na ulici Hlavní před Rodinným vinařstvím Krejčiřík.

Někdo chytne z přemíry alkoholu opici, 
harmonikář Honza Melichar medvěda!
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knihOvna se stihla Otevřít ještě V dubnu
Vláda nás zaskočila trochu nepřipravené, 
když nám najednou dovolila otevřít knihov- 
ny v podstatě ze dne na den od pondělí  
27. dubna. Což byl z předpokládaného pe-
simistického termínu 8. června obrovský 
skok dopředu. Ne že bychom se na čtenáře  
a otevření netěšili. Právě naopak.

Ale museli jsme v poklusu vyřešit pár nut-
ných věcí, aby se mohlo poslední dubnový  
týden otevřít.

Jako třeba dezinfekci a ochranné pomůcky, 
nechat vyrobit ochranné sklo na pulty a se-
hnat spoustu banánových krabic na knihy.

Vrácené knihy bude nutné knihovnicí nejprve 
nechat několik dní v karanténě a dezinfikovat 
je. Proto bude připravena u pultíku bedna  
s nápisem „KARANTÉNA“, do které budou 
knihy ukládat přímo čtenáři ze své tašky. 
Poté budou knihy na konci dne „odklizeny“  
na 3–5 dní do skladu, abychom eliminovali 
případný přenos viru na další čtenáře. A to  
z důvodu, že i když budeme obaly knih dez-
infikovat, není možné takto ošetřit vnitřní  
„papírové“ části knihy.

Pro čtenáře a návštěvníky bude platit stejné 
ochranné opatření jako v jiných společných 
vnitřních prostorách – nutnost nosit roušku, 
dodržovat rozestup minimálně 2 metrů, 
zdržovat se zde co nejkratší dobu. A přede-
vším hned u vstupu do knihovny si dezinfiko- 
vat ruce.

Knihovna bude podle harmonogramu uvolně-
ní vládou fungovat v poněkud omezeném reži-
mu, kdy bude zajišťovat pouze výpůjční služ-
by. Přístup na internet a možnost vytisknout 
si vše potřebné mohou využít děti a studenti, 
kteří stále nemohou chodit do škol a potřebují 

se dostat k učivu na internetu.

Bohužel, veškeré akce či besedy, kde se před-
pokládá účast více než 50 osob, jsou zatím stá-
le hudbou budoucnosti. Neradi bychom po-
čítaly účastníky a zakazovaly někomu vstup, 
protože jsme již naplnili kapacitu. Každý, kdo 
dělá nějakou akci pro veřejnost optimisticky 
doufá, že na ni přijde co nejvíce lidí…A ne aby 
doufal, že jich nebude víc než padesát...

A co se dělo v knihovně, než se otevřelo?
Měli jsme vlastně štěstí, že tu naši knihovnu 
informace o znovuotevření nezastihla v po-
lovině malování či revize knihovního fondu, 
jako to bylo v pár okolních knihovnách. 

U nás si knihovna „jen“ prošla velkým úkli-
dem, knihy z naučné literatury dostaly nové 
číselné zařazení a zbrusu nový kabátek, tedy 
nový obal. A samozřejmě jsme nakupova-
li nové knihy, aby se po znovuotevření bylo  
ke čtení dost novinek pro všechny. A taky 
abychom podpořili jednotlivé nakladatelství, 
kteří měli v nouzovém stavu a ještě budou mít 
velice nelehké časy a nějakou dobu budou bo-
jovat o přežití.

A tak teď máme připravené nové knihy  
pro všechny věkové kategorie, pro příznivce 
severské krimi, přes aktuální české počiny až 
po odpočinkové ženské čtení na volné květno-
vé dny.

V době, kdy už byla Městská knihovna za-
vřená skoro tři týdny, snažili jsme se ulehčit 
čtenářům, kteří si chtěli nejednoduchou dobu 
nouzového stavu, kdy se nemělo téměř vy-
cházet z domu, odlehčit čtením. Jenže už ne-
měly co číst. Jak si mi vtipně posteskla jedna 
čtenářka, kterou jsem potkala na ulici: „Jsem 
tak zoufalá, že už pomalu doma čtu i návody  

ke spotřebičům.“ 

A tak jsme od 6. dub-
na spustili službu bez-
kontaktního půjčování 
knih. Více než čtyři 
desítky čtenářů této na-
bídky s nadšením vy-
užilo a my (pomáhaly 
mi kolegyně z TICka) 
chystaly balíčky knih. 
Ty si pak čtenáři buď 
vyzvedli před knihov-
nou na zazvonění, nebo 
jsem seniorům knihy  
na přání rozvezla až 
před domovní dveře. 

Knihovnice si tak mohla ověřit na bezpečnou 
vzdálenost, že jim nic nechybí, zda nepotřebu-
jí s něčím pomoci a tak dále. Knihy jsme pouze 
půjčovaly, abychom si byli jistí, že se obzvlášť 
k seniorům dostanou knihy, které v bezpečí  
a karanténě ležely v regálech zavřené knihov-
ny několik týdnů. A stále bylo co brát, i když 
se knihy nevracely. Aspoň se občas dostalo  
na trochu opomíjené starší tituly nebo dokon-
ce knihy ve skladu. 

A co beru jako obrovské pozitivum, myslím že 
spousta čtenářů se naučila pracovat s on-line 
katalogem, když si z domu v papučkách zkou-
šeli projít a najít knihy, co by chtěli do balí- 
čku připravit. 

Lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny

řadě přes již létem rozpáleným Španělskem. 
Zážitky a osobní historky i pocity z této du-
chovní cesty doplňovaly praktické rady, co si 
sbalit na cestu a na co nezapomenout, až po 
zkušenosti, jak fungují ubytovny pro poutníky  
v různých zemích.

A co nestačil říct Martin Novák při besedě,  
na to se zeptali pozorní posluchači během ob-
rovské spousty dotazů. A ti, kteří zvažují stej-
nou cestu, využili toho, že se mohli na další 
detaily ptát ještě dlouho poté, co ostatní ode-
šli. A možná, že dva z nich, kteří se do té doby 

ani neznali, spolu nakonec do Santiaga vyrazí. 

Lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny

ekOCentRum 
tRkmanka  
Versus koronaVirus
Původně měl nadpis znít jinak, bohužel situa-
ce je taková, jaká je a nikdo z nás ji neovlivní. 
V  měsíci únoru jsme na Ekocentru Trkman-
ka všichni sdíleli nadšení, jak se nám letošní 
rok vydaří, jak máme zaplněný diář denními 
environmentálními programy pro děti z ma-
teřských škol, žáky základních škol a v menší 
míře také pro studenty středních škol.

Zahájení pobytů na školách v přírodě jsme za-
čali již první týden v březnu, oproti předchá-
zejícím letům o měsíc dříve, a zájemce o tyto 
pobyty jsme museli již odkazovat na podzimní 
období anebo na další rok. Opakovaný zájem 
o pobyty projevilo uskupení pěstounů s dětmi.

Naplánováno bylo několik hodnocení vín, 
a to na místní tak i na mezinárodní úrovni, 
akce specifické pro ekocentrum, tradiční akce 
pořádané již několik sezon. Například Vel-
kopavlovický gulášfest, který se v  loňském 
roce neuskutečnil pro malý počet soutěžních 
týmů, měl v letošním roce našlápnuto – měsíc 
před uzávěrkou jsme měli potvrzeno dvanáct 
soutěžních týmů. Májové putování Modrými 
Horami, mělo mít v letošním ročníku start i 
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cíl na ekocentru a ve spolupráci s VOC Mod-
ré Hory a Nadací Partnerství mělo mít nový 
atraktivní program. Sokolovna, která zahájila 
rok plesovou sezónou, měla pokračovat ve vy-
užití na další příležitosti jako svatby, rodinné 
oslavy, další akce, v kalendáři už moc volných  
míst nezůstalo.

ALE! Ale bohužel nadšení nám dlouho nevy-
drželo. Přišlo úterý 10. března 2020 a všech-
ny tyto krásné plány nám vzal „koronavirus“. 
Víme, že nejsme jediní, koho tato situace za-
sáhla, bohužel bude mít pro ekocentrum dlou-
hodobý negativní vliv. Ztráty z měsíců březen 
až květen se budou těžce dohánět.

Prvních čtrnáct dnů nouzového stavu jsme 
si přinesli šicí stroje, přeměnili jídelnu eko-
centra na šicí centrum, sháněli a nakupovali 
materiál, kde se dalo, šili roušky pro občany 
za nákladovou cenu, pro nemocnice zdar-
ma, dokonce jsme si vytvořili střih na látko-

vou čepici pro operační sály do nemocnice,  
na doporučení pana starosty jsme se zapojili 
do projektu sijemerousky.cz. O rouškách, kte-
ré nebyly o stovkách ale o tisících, se nám bude 
zdát hodně dlouho. Avšak dobrý pocit, že jsme 
mohli pomoci, vše převáží.

V  měsíci červnu předpokládáme návrat dětí 
na ekocentrum, a to spíše z mateřských škol, 
vyčkáváme, jaká situace bude vyhlášená  
pro letošní léto – jsme připraveni zajistit pří-
městské a pobytové tábory pro děti s  rozdě-
lením na několik skupin a míst, tak aby byla 
možnost dodržet daná opatření s  využitím 
prostor ekocentra, sokolovny, zapůjčením ry-
bárny nebo využití místa v  sadu. Budeme se 
snažit kapacitně co nejvíce pokrýt poptávku 
rodičů a současně dětem poskytnout program 
na léto s tématem „Život na vesnici“. Program 
je připravován pro menší i větší děti, určitě se 
u nás nudit nebudou.

Poslední, co musím zmínit, tak to moc naděj-
ně nevypadá pro akci Velkopavlovické meruň-
kobraní. Kromě stávajícího omezení konání 
akcí většího typu, nám letos nepřeje ani pří-
roda, bohužel díky mrazům bude nedostatek 
meruněk, obzvláště naší Velkopavlovické  
ze starého sadu.

Věříme, že v  létě se ekocentrum vrátí zpět  
do původních plánů a příští rok si všechno vy-
nahradíme hned od začátku.

Všem přejeme hlavně zdraví a pohodové pro-
žití další části roku.

Za ekocentrum Trkmanka  
Bc. Zita dvořáková MSc

jak se klíček  
vypRavil  
dO vesmíRu
Na začátku března navštívily Městskou 
knihovnu nejstarší děti z Klíčku k radosti, 
místní Montessori školky. A knihovnice je 
vzala rovnou do vesmíru. Takové bylo totiž 
téma, které si samy děti přály a které je v sou-
časnosti moc zajímá.

A jak náš společný výlet do vesmíru vypadal? 
Nejprve si děti vybraly kartičku, kterou po-
stavu ze známých kosmonautů (včetně zvíře-
cích představitelů) budou představovat. Do-
zvěděly se tak o slavných astronautech jako 
byli Armstrong, Glenn, Gagarin nebo „náš“ 
Remek. A také, že do vesmíru necestovali jen 
lidé, ale i pes a šimpanz.

Děti obdivovaly 3D model sluneční soustavy.

Během besedy děti vyplnily hravé kvízy a poslechly si poutavé čtení.

Pak musely prokázat velitelce posádky (kni-
hovnici) svou fyzickou zdatnost a dovednosti 
nezbytné pro let do vesmíru. Pak už stačilo jen 
usednout do raketoplánů, připoutat se a vyra-
zit do Sluneční soustavy s tenkou knížečkou 
Vladimíra Sochy Cesta do vesmíru. 

Dozvěděly jsme se společně úžasné věci nejen 
o Slunci, ale i o obřích kamenných i plynných 
planetách. Ty mohly děti vidět skoro „naži-
vo“ na 3D modelu Sluneční soustavy, kterou 
knihovna dostala darem od jednoho školou 
povinného čtenáře.

Lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice
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bylo jednou jedno lOutkOvé divadlO
A to nejen v příběhu z pohádkové knihy,  
ale i v naší knihovně. A mělo obrovský úspěch 
u všech šestnácti dětí, které dorazily na břez-
nové setkání klubu RaČte s dětmi do Městské 
knihovny ve Velkých Pavlovicích. 

Na začátku společného odpoledne knihovni-
ce přečetla část příběhu o kašpárkovi a jeho 
záchraně líné a ulhané princezny z knihy 
Bylo jednou jedno loutkové divadlo a mezi-
tím pracně schovávala divadélko i s loutkami  
pod přikrývkou. Na něj totiž přišel čas až po 
přečtení a děti, některé nadšeně a některé 
opatrně s prvotním respektem, se chopily 
loutek a zkusily si po skupinkách po čtyřech 
zahrát ve vlastní režii část příběhu. Legrace si 
u toho užily ony i rodiče a ostatní děti v rolích 
diváků, až jsme se všichni občas divili, jestli je 
to ještě pořád ta stejná pohádka. Protože stalo 
se i to, že poraženého draka se nedalo zbavit 
a nakonec si ho princezna chtěla vzít za muže  
místo prince.

A aby ani tentokrát neodešly děti z knihovny 
s prázdnou, tedy myšleno jen s novou vár-
kou dětských knížek, v poslední části setkání 
věnovanému tvoření si děti vyrobily dle své 
fantazie a schopností vlastního ponožkové- 
ho maňáska. 

Lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Na březnovém RaČte si děti  
společně zahrály s loutkami příběh 
přečtený knihovnicí

V každém setkání klubu si společně  
s dětmi něco vytvoříme.

Což takhle si v knihovně vyrobit 
ponožkového maňáska?

Což takhle si vypěstovat v kartónku od vajíček své vlastní sazeničky rajčat či paprik?

OkénkO – reuse – PěstoVání bylinek a zeleniny
Hromadí se Vám doma prázdné plechovky, 
obaly od vajec, pet lahve nebo kelímky od jo-
gurtu? Můžete je vytřídit a vyhodit do správ-
ných popelnic nebo znovu použít. Novému 
využití starých věcí se anglicky říká reuse  
a my se dnes podíváme, jaké nové využití mo-
hou mít zmiňované prázdné obaly.

Zrovna máme období jara, kdy vše kvete, pra-
cujeme doma na zahrádce nebo si zvelebu-
jeme balkony a terasy u svých bytů. Prázdné 
plato od vajec může být skvělým pomocníkem 

pro klíčení semínek. Nemusíte ani žádná ku-
povat, stačí vzít semínka z  papriky nebo raj-
čete, které najdete doma v ledničce. Semínka 
bylinek koupíte v každém květinářství nebo si 
je můžete objednat na internetu. 

Semínko zasadíte do hlíny, pravidelně zalívá-
te vodou a čekáte, až Vám vyroste. Sazeničku 
lze přesadit například do prázdného kelímku  
od jogurtu, prázdné plechovky nebo nepo-
třebného kbelíku.

Sazeničku z  obalu od vajíček nemusíte vyta-
hovat, stačí vystřihnout a celé vložit do nové 
nádoby. Plato od vajíček se v hlíně rozloží. Po-
kud se budete o rostlinku dobře starat, v  létě 
si pak pochutnáte na domácích bylinkách  
nebo zelenině. 

Dobrou chuť !

Zdroj: ekocentrum Trkmanka & SURfAce
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kaROlína OsičkOvá: jadeRná inženýRka,
která zPíVá V orchestru s čerVenými Ponožkami
KAROLÍNA OSIČKOVÁ, rodačka z  Vel-
kých Pavlovic, vystudovala ČVUT v Praze 
- fakultu jadernou a fyzikální inženýrskou  
a strojní fakultu. Hned po posledních 
prázdninách nastoupila na Jadernou elek-
trárnu Dukovany. Nyní bydlí v Moravském 
Krumlově. "Baví mě spousta věcí, ale roz-
hodně nejzajímavější je orchestr, kde zpívám. 
Zpěvu se věnuji asi deset let a zhruba stejnou 
dobu funguju s pohořelickým big bandem  
Red Socks Orchestra," říká.

Jaderná energetika tak nějak patří k naše-
mu regionu. Co vás na ní baví?

To je jednoduchá otázka – úplně všechno! Vý-
zkum, provoz, výroba paliva, jeho přepraco-
vání, jiné aplikace jaderných reaktorů, všech-
no. Dneska si život bez elektřiny nedovedeme 
představit. Jenže její výroba má vždycky ně-
jakou stopu na životním prostředí. A jaderná 
elektrárna je fascinující v tom, že je to čistý 
zdroj o vysokém instalovaném výkonu, který 
zabere minimum místa v porovnání s ostat-
ními zdroji. A "odpad" také nezabere skoro 
žádné místo, navíc ho můžete ještě využít. To 
je prostě fascinující. Jaderná energetika je mo-
derní, progresivní a udržitelné pole průmyslu. 
Už od dětství mi přišla prostě "cool".

Kdybyste se měla znovu rozhodnout, ja-
kou vysokou školu si zvolíte – změnila bys-
te své tehdejší rozhodnutí? Jak náročné  
bylo studium?

Studium bylo velmi náročné, hlavně ta baka-
lářská část. Mám spoustu historek o tom, co 
všechno bylo strašné, nepřekonatelné, stresu-
jící. Nějakou dobu mi trvalo, abych přestala li-
dem vyprávět o tom, že jsem "udělala jaderku" 
a co všechno to obnášelo. Shrnula bych to tak, 
že na přípravném týdnu nám řekli: Nebojte 
se, nic horšího v životě už nezažijete. A my, 
bažanti, jsme se tomu tehdy smáli. Bohužel 
musím konstatovat, že v mnoha ohledech je to 
pravda. Ale šla bych do toho znovu.

Zúčastnila jste se při studiu odborných stá-
ží na elektrárně?

Na elektrárně jsem se zúčastnila jak Jader-
né maturity, tak Letní univerzity a obojí mě 
utvrdilo v tom, že jsem se vydala správným 
směrem. Zvláště Letní univerzita byla velká 
motivace se prostě zakousnout a tu "strašnou 
jaderku" dodělat.

Kdo nebo co vás přivedlo právě k jádru?

Jako dítě jsem milovala sci-fi, věřila jsem, že 
jednou vynaleznu světelný meč. Tím to asi za-
čalo. Pak jsem se přes zpívání potkala s Jirkou 
Švábem, který pracuje jako výcvikový inženýr 
na Dukovanech. Ten mě po elektrárně provedl 
a pro mě to byla profesní láska na první po-

hled. To byl ten hlavní spouštěč před zhruba 
deseti lety. A za to mu patří velký dík.

Konečně přišel čas prozradit, co přesně  
na jaderné elektrárně děláte?

Pracuji jako specialista jaderné bezpečnosti 
na útvaru pravděpodobnostního hodnocení 
bezpečnosti. Mou prací bude provádět a za-
jišťovat pravděpodobnostní analýzu bezpeč-
nosti (PSA) jaderných bloků v lokalitě EDU. 
Naším cílem je pomocí speciálních pravdě-
podobnostních modelů a softwaru hodnotit 
frekvenci výskytu poškození paliva, ať už 
umístěného v aktivní zóně reaktoru nebo  
v bazénu skladování vyhořelého paliva. Tím, 
že hodnotíme riziko poškození paliva a ná-
sledně riziko úniků radioaktivních látek z lo-
kality, zároveň hodnotíme úroveň dosahova- 
né bezpečnosti.

Aktuálně se však stále ještě připravuji v rámci 
výuky na CPP (Centrum přípravy personá-
lu) v Brně. Kvůli nastalé situaci nám odložili 
zkoušky na neurčito, takže se především stále 
připravuji. Připadám si jako věčný student, 
ale příprava mě velmi baví. To, co jsme se učili  
ve škole, najednou dostává konkrétní podobu.

Sedí vám váš nový pracovní kolektiv?

V mém pracovním kolektivu je mi dobře, my-
slím, že celkem zapadám. Zatím jsem strávila 
víc času v Brně než na elektrárně, takže si ještě 
třeba nepamatuji všechna jména nebo kdo co 
dělá, ale věřím, že se to velmi rychle změní.

Co děláte ve volném čase?

Učím se (smích). Nebo zpívám, kapela zabírá 

vážně dost času, hlavně víkendy. Ale snažím 
se teď dělat úplně normální věci, na které 
jsem při studiu neměla čas. Hodně čtu, učím 
se hrát na ukulele. Po letech sezení nad skrip-
ty jsem se naučila chodit do fitka, to mě teď 
hodně baví, a taky jóga. S přítelem chodíme 
na squash. Od rodičů jsme si konečně přivez-
li mého papouška, ten také vyžaduje hodně 
pozornosti. A taky se snažím naučit se starat  
o pokojové květiny. To je teď můj projekt, 
aby mi nějakou dobu nechcípla žádná kytka 
(smích). Do toho se ještě chystáme stavět, tak-
že výběr domku je teď také velké téma.

Představte nám orchestr, kde zpíváte...

Jmenujeme se Red Socks Orchestra, jsme  
z Pohořelic a nosíme červené ponožky. Je nás 
asi dvacet, jsme poprockový big band a hraje-
me na kulturních akcích všeho druhu – měst-
ské slavnosti, festivaly, na brněnském Majále-
su jsme zahajovali program na hlavní stage, 
ale rušnou máme i plesovou sezonu, kdy hra-
jeme jak reprezentační plesy měst, tak i třeba 
studentské plesy. Hrajeme i na oslavách, svat-
bách, firemních večírcích. Prostě všude, kde 
se chtějí lidé pobavit s poněkud originálnější 
velkou kapelou, kde si chtějí zatančit a zazpí-
vat na velké české i zahraniční hity.

Máte už značné renomé. Jaké však byly za-
čátky?

Kapela vznikla ze školního orchestru  
při ZUŠ Pohořelice, původně jako Junior-
Band. V začátcích nás velmi podporovala 
ZUŠ, postupem času jsme se postavili na 
vlastní nohy a teď se můžeme nazývat v pod-

Půvabná mladá dáma Karolína Osičková – žena mnoha tváří a zájmů, od zpěvu až po jádro.
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statě profesionálním big bandem. Protože to 
všichni děláme pro zábavu a velmi nás to baví, 
naše koncerty jsou plné energie a někdy mi 
přijde, že na podium vtrhla velká voda. Proje-
vuje se to mimo jiné různými tanečky, spon-
tánními legráckami... Nejde to úplně přesně 
popsat, proto bych všechny čtenáře ráda po-
zvala na některý z našich koncertů.

Na vaše vystoupení si teď zajít nemůžeme, 
ale přeci je šance si vás poslechnout...

Nejbližší koncerty jsou samozřejmě odlože-
ny, ale věřím, že trocha hudby přijde vhod, až 
to všechno skončí. Zatím se můžete podívat  
na naše webovky www.redsocks.cz, najdete 
nás i na Facebooku, Instagramu a YouTube. 
Myslím, že vám taková parta blázínků dokáže 
zvednout náladu.

Jakou hudbu poslouchá jaderná inženýrka?

Skoro všechnu, pokud je dělána kvalitně. Sa-
mozřejmě poslouchám žánry, které hrajeme, 
tedy swing, pop, trochu jazz, rock'n'roll, ale 
kvůli kapele jsem se učila i rapovat. Z inter-

pretů to jsou třeba Adele, ABBA, Nina Simo-
ne, Yvonne Přenosilová, Robbie Williams, 
Amy Winehouse. Doma posloucháme spíš 
tvrdší žánry, preferuji hlavně heavy metalo-
vé Iron Maiden nebo Ronnieho Jamese Dia, 
mám ráda Led Zepelin, Rainbow, Rolling Sto-
nes... Zároveň si užiju i koncert Pražského vý-
běru nebo Katapultu nebo MIG 21. Dokážu si 
vychutnat operu, to je moje tajná radost, jsem 
fanynka Anny Netrebko. Do speciální kate-
gorie by zase patřily Amanda Palmer a Patti 
Smith. Sama hraju na kytaru, takže mě baví 
i táborákové písně. A samozřejmě nesmím 
zapomenout na své rodné Hanácké Slovácko,  
to je zase dechovka, cimbálka, prostě lidová 
píseň. Určitě jsem něco opominula, to je váž-
ně těžká otázka!

Platí stále Co Čech, to muzikant?

Věřím, že ano. Pokud někdo zrovna nehraje 
na žádný hudební nástroj, většinou ho nemi-
nula účast například v dětském sboru nebo 
vánoční sbor. Někteří z nás se k tomu v růz-
ných částech života vrací, zářným příkladem 

je moje babička, která se stala členkou žen-
ského folklorního sboru. Takže ano, myslím, 
že to stále platí, stále je pro nás důležité hudbu 
nejenom poslouchat, ale i tvořit.

Jaké je vaše oblíbené místo?

Já jsem nejradši na sluníčku na dvorku, te-
rase... Ráda vysedávám u rodičů na terase 
na houpačce, jezdíme k přítelovým rodičům 
na chalupu, kteří mají krásnou zahradu na 
relax. Měla jsem v plánu se hned po závě-
rečných zkouškách pustit do úpravy našeho 
balkonu, aby to bylo další takové útulné mís-
tečko, ale to se bohužel odkládá. Tak se mám  
na co těšit.

Děkuji za báječný rozhovor a přeji vám,  
ať stále kolem sebe šíříte radost.

Za rozhovor poděkovala eva fruhwirtová 
Women in nuclear czech  

* Women in nuclear czech  
* https://win-czech.webnode.cz/

PRAkTickÉ RAdY PRO kAŽdÉHO

kOpřiva, zdraVí z Přírody
Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Pro ně-
které obtížný, žahavý a nevzhledný plevel,  
pro jiné všelék, ceněný nad všechnu chemii.

Kopřiva (Urtica) je rodem rostlin z čeledi kop-
řivovité  (Urticaceae). Jejich charakteristikou 
jsou žahavé chloupky, palisty a vstřícně posta-
vené pilovité listy. Trichomy mají ochrannou 
funkci, při dotyku mírně narušují kůži a tím 
způsobují nepatrné protrhnutí, a to působí 
pálení a bolest.

Právě začíná období, kdy mladé kopřivy vy-
rostou a my si jejich pozitivních účinků může-
me vychutnat naplno a udělat tak něco pro své 
zdraví. Víte, že kopřiva dvoudomá je nejčastě-
ji a nejhojněji volně rostoucí léčivou bylinkou 
v  České republice? Kopřiva však roste po ce-
lém světě, kromě tropů. Kopřiva je význam-
ným indikátorem půdního dusíku a indikuje 
vysoký obsah dusíku v půdě. Stačí jen prostě 
vyrazit do přírody a na louce i kolem chat  
a dalších usedlostí na ni narazíte. Nemusíte 
ji ani cíleně pěstovat, jde o vytrvalou rostli-
nu. Když je chcete na sušení a bylinné nálevy, 
můžete je ostříhat celé nízko u země, usušit 
a následně i celé použít. Nebo z nich můžete 
použít pouze listy, ty ale nejlépe odstranit až 
po usušení. I když se čerstvé rostliny považu-
jí za mírně toxické, tak z nich usušením nebo 
varem tyto látky vyprchají a vy je tak můžete 
pohodlně používat k libovolným účelům.

Drogou jsou celé natě, které se sbírají 
z  mladých rostlin. Měly by být maximálně  
do 40 cm. Nať je možné sbírat před květem, 
nejdříve v období dubna a pak postupně až do 
konce září. Kopřiva je ceněná pro její obsaho-
vé látky. Obsahuje velké množství vitaminu 
C, vitaminu K, chlorofyl, antioxidanty, dále 
třísloviny, aminy, glukokininy, B-karoten, 
serotin, histamin, minerální látky – nejvíce 

vápník, železo, fosfor, křemík), sacharidy, vi-
tamin B1, B2, acetylcholin, fytoncidy.

Kopřiva je hojně využívána jako lék pro pod-
poru vylučování a činnost metabolismu, jako 
zdroj vitaminů a minerálních látek pro imuni-
tu a dobrou činnost ledvin, jako diuretikum, 
antiseptikum, bylinka pro zmírnění příznaků 
diabetu, bylinka pro kožní obtíže i do kosme-

Vždy usměvavá a optimistická Markéta Rozinková.
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jak pOdpOřit kOmunikaCi a řečoVý VýVoj u těch nejmenších
O tom, že je komunikace důležitá, netřeba 
mluvit. Rodiče i prarodiče toužebně čekají, až 
jejich děťátko začne vydávat zvuky a postup-
ně pak říkat slabiky a slova. U většiny dětí se 
objevují první zvuky a slova přibližně ve stej-
ném věku, jsou pak ale také děti, u kterých si  
na první slůvka počkáme déle.

„Pudové“ žvatlání při hře s mluvidly se obje-
vuje ve stejném čase u dětí na celém světě, ná-
sledně přichází žvatlání „napodobující“ (zde 
již dítě bedlivě sleduje, co a jak vyslovujete  
a sleduje vaše ústa, většinou udržuje oční 
kontakt, pokud na něj mluvíte a zkouší to,  
co vidí po vás). 

Po 8. měsíci nastupuje období tří prvků  
– máma (nebo nějaký důležitý dospělý) – dítě 
– předmět (většinou hračka). Buď ho dítě 
chce, nebo skrze předmět (hračku) vyžaduje 
pozornost dospělého. Hodně důležité je ob-
dobí kolem 8. měsíce i proto, že dítě v  tomto 
období začíná používat GESTA (ukazování 
předmětu, na předmět, podávání předmětu 
druhému a jeho očekávání), která jsou napříč 
všemi kulturami u dětí v  podstatě geneticky 
naprogramována a svědčí o tom, že jejich vý-
voj dospěl k  určitému bodu. Jsou však i další 
gesta, ta se pak dítě učí od nás, nápodobou 
(využíváme hry Vařila myšička kašičku, Bera-
ny duc, Jak si veliký?, tleskání a další), takže 
záleží, která mu ukazujeme. Právě gesta mo-
hou usnadnit komunikaci a porozumění dítě-
ti, které ještě nevyužívá verbální řeč.

Je dobré si uvědomit, že každé malé dítě touží 
po komunikaci, chce sdělovat. Využít se v této 
době dá přístup „znakování s miminky“ nebo 
také jinak „baby sign“. Takto lze krásně rozví-

jet formu komunikace u dětí od 8. měsíců až 
do 3 let (předpokládá se, že se postupně začne 
rozvíjet mluvená řeč). Někteří rodiče mají 
obavy z toho, že pokud budou znakovat, tak si 
jejich dítě osvojí mluvenou řeč později. Opak 
je pravdou. Neverbální komunikace formou 
znakování může velmi pěkně podpořit poro-
zumění dítěte a pomáhá rozvíjet i schopnost 
komunikace verbální (slovem).

Inspiraci lze čerpat v  knize Jak se domlu-
vit s  kojencem a batoletem (Grada, 2008),  
ale i na mnohých webech – www.babysigns.
cz. Baby sign se používá od roku 2008 v Čes-

ké a Slovenské republice. Na internetu běžně 
najdete ukázky základních gest do „začátku“. 
Důležité je, tak jako ve všem, mít představu 
jak postupovat a co je třeba děti učit. Z dalších 
osvědčených publikací je pěkně zpracováno  
a pro rodiče využitelné příkladně leporelo 
Veršované znakování. Kdo bude chtít, jistě si 
další informace dohledá a může to zkusit.

Přeji Vám pokud možno příjemný jarní čas.

Mgr. Jana Pláteníková,  
psycholog, speciální pedagog

tických a vlasových přípravků.

Pro svůj obsah zeleného barviva – chlorofylu 
působí jak podpůrná bylina pro činnost me-
tabolismu a i pro prevenci některých metabo-
lických onemocnění. Působí skvěle na střevní 
peristaltiku a tím ovlivňuje trávení a správné 
a zdravé vyprazdňování. Což je velice důležité 
pro prevenci kolorektálního karcinomu. Pod-
poruje i správnou činnost ledvin a močového 
měchýře, působí prospěšně i při zánětech 
močového měchýře. Kopřiva je díky obsahu 
železa velice důležitá pro krvetvorbu, působí 
blahodárně i při psychickém zatížení i při fy-
zickém vyčerpání. 

Všichni známe kopřivové nálevy na zdravé, 
lesklé a méně se mastící vlasy. Dají se na tento 
problém použít i kořeny rostliny. V  takovém 
případě můžete použít bylinný nálev z  Mo-
ringy s  kopřivou. Můžete si připravit nálev 
dle návodu, který můžete použít jak na popí-
jení v průběhu dne, nebo i zevně na vlasy jako 
zábal. Nálev Moringy s kopřivou má zejména 
protivirové účinky a je ideální při chřipce, na-

chlazení nebo i při onemocnění na očistu těla 
a očistu po zimním období. Nenechte tento 
nálev ale vychladnout a denně si jej připra-
vujte čerstvý. Žahání kopřivami se používa-
lo zase pro zmírnění bolestí při revmatismu  
a artróze. 

Ještě přidávám recept na jarní vegetarián-
skou nádivku s kopřivami, do které můžete 
použít bylinkovou sůl s Moringou.

nádivka:

Na 4 až 6 porcí potřebujete: 3 větší celozrn-
né rohlíky cca po 90 g, 6 vajec, 150–200 ml 
mléko, 200–250 g špenát/kopřivy, česnek 
3 stroužky – můžete vynechat, pokud máte 
problémy s trávením či žlučníkem, cibule 1 ks, 
šalotka 1 ks, malá hrst pažitky, tempeh uze-
ný značky Sunfood ½ balení, Bylinkovou sůl 
s Moringou dle chuti, pepř, muškátový oříšek, 
řepkový olej

Postup: 

Rohlíky nakrájejte na kostky, dejte do mísy 
a zalejte mlékem a přidejte vejce. Na pánvi 

si mezitím opečte na kostičky nakrájenou ci-
buli, šalotku, chvíli opečte. Pak přidejte tem-
peh nakrájený na kostky a společně opékejte. 
Nakonec dejte do pánve postupně špenát/
kopřivy, šetřit s  ním nemusíte. Můžete jej 
částečně i úplně nahradit kopřivami. Špenát/
kopřivy nechte zavadnout, přidejte sůl, pepř, 
nastrouhejte trochu muškátového oříšku  
a chvíli prohřejte. Pak směs odstavte z  ohně 
a nechte vychladnout. Pak tempeh se špená-
tem smíchejte s  namočenými rohlíky s  vejci, 
přidejte pokrájenou pažitku, dochuťte solí, 
pepřem, přidejte prolisovaný česnek – můžete 
vynechat, promíchejte. Dejte péct do zapékací 
misky, kterou jste trochu pomazali řepkovým 
olejem a pečte zakryté cca 40 minut při tep-
lotě 180 °C, poté sundejte víko a pečte ještě  
7 minut do zezlátnutí. Podávejte buď samot-
né se zeleninovým salátem, nebo i s  peče- 
ným kuřátkem. 

dobrou chuť a mnoho zdraví  
a pevných nervů přeje  

Mgr. ing. Markéta Rozinková,  
nezávislá výživová poradkyně
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léčba sRdCe
Celý podzim jsme kroutili očima nad země-
dělci, kteří chtěli plošně hubit přemnožené 
hlodavce. To bylo pohoršování, že jed na poli 
ohrožuje další živé tvory... a že příroda dokáže 
samovolně redukovat problémy vlastními me-
chanizmy (v tomto případě, že hraboše zahubí 
čápi, déšť či mráz).

Od jara neustále řešíme nejmenší živý orga-
nismus – vir, koronavir, způsobující nemoc 
Covid-19, ale chceme ho za každou cenu: zlik-
vidovat! Obdivujeme chemické dezinfikování 
celých ulic – plastové obleky – antibakteriální 
roztoky – a čekáme na nějakou tabletku, která 
s ním zatočí.

Jak to, že na obdobný problém máme přesně 
opačné řešení? Nejspíš proto, že se dotýká 
našeho života... Jak jde o mé zdraví (nebo  
v dramatickém podání médií: o můj život), tak 
jde všechno stranou! Na povrch najednou vy-
stoupilo, jaký v sobě skrýváme strach z ohro-
žení svého života. Jenže život každého člověka 
končí stářím, nemocemi a smrtí. 

Nedávno jsem procházel záznamy v matri-
kách za uplynulých sto let a počítal, jaké pří-
činy úmrtí uváděli faráři: v dobách znárodňo-
vání polností převažovalo "přejet traktorem" 
a "úraz", před zavedením důchodového zao-
patření "kýla" a "sešlost", před elektrifikací  

a motorizací "umrznutí", "slabost organismu" 
a "otrava jídlem" (myšleno nejspíš nejedlými 
kořínky nebo čím se to snažili zahnat hlad). 

Život si člověk nikdy nedokázal zajistit  
po všech stránkách. Naopak, vždycky při-
chází ohrožení života. Některé toto zjištění 
v naší rozvinuté společnosti vyděsilo, neboť 
nevěděli, jakým způsobem najít zabezpeče-
ní života. Jenže strach z nakažlivé nemoci 
nemusí nikoho z nás vést ke chmurám. Vím, 
jak většina umírajících blouzní, má horeč-
ku, těžko dýchá... Mnohokrát jsem se modlil  
u "smrtelné postele" a plakal s pozůstalými, 
ale nikdy jsme nezakoušeli beznaděj nebo 
úzkost. Naopak jsem býval příjemně pře-
kvapený, jak mladý otec dojemně pečoval  
o mladou matku, stará paní o ještě starší ma-
minku atd. Vždyť sebevíc odborníků a sebe-
dražší medikamenty nakonec nezmohou nic, 
ale vděčná péče a soucitná opora dokážou 
lidské těžkosti přetvořit v nezapomenutelnou  
atmosféru pokoje.

Nebudu dávat náboženský podnět, ale přiro-
zený - když vidíš, že hrozí horečka, na kterou 
není lék - k čemu je šetřit peníze? Když nesmíš 
cestovat - k čemu budou dvě nová auta? Nako-
nec přichází - i z tak špatných okolností - hlu-
boké poučení, že vychováním dobrých dětí si 

zajistíš toho, kdo ti přiloží studený obklad, že 
pečováním o dobré vztahy vytvoříš přátelství 
pro čas nouze.

Velmi se mi líbil příměr papežského kazatele 
(takže si vypůjčím příběh už vyprávěný Rani-
erem Cantalamessou), jak slavný malíř zálib-
ně pozoroval své dílo na klenbě londýnské ka-
tedrály a poodstoupil, aby si ho lépe prohlédl,  
a ještě trošičku, a ještě krok, až úplně přehlédl, 
že se pohybuje na konci lešení. Jeho pomocník 
v hrůze strnul. Věděl, že výkřikem by způso-
bil mistrovo leknutí, a jenom by urychlil jeho 
pád. Místo toho namočeným štětcem mách-
nul proti úchvatné malbě a James Thornhill 
se podvědomě vrhnul vpřed. Sice znehodnotil 
úchvatné dílo, ale zachránil mu život.

Zatím se ukázalo, kolik lidí má v sobě zápal 
pro dobro (od vietnamských spoluobčanů, 
co zdarma šijí roušky, až po velké podni-
katele, kteří denně věnují statisíce do 3D 
tisku ochranných štítů), ale teď přišel čas 
zamyslet se a hledat, jak proměnit zaměření  
svého srdce.

kněz Marek Slatinský

Z fARnOSTi

Z VinnÉHO SkLíPkU

Taková motyka, ta se do vinohradu vždycky hodí! A proto se stala dárkem k narozeninám 
pana Lubomíra Stokláska, čestného člena ZO ČZS ve Velkých Pavlovicích.

O víně při víně s mezinárodní účastí
Poslední únorový den letošního prodlou-
ženého roku, v sobotu 29. 2. 2020, se sešli 
milovníci dobrého vína ve Vinných sklepech 
Františka Lotrinského na již tradiční vinařské 
akci O víně při víně, kterou pořádá Základní 
organizace Českého zahrádkářského svazu 
Velké Pavlovice.

Sešlo se zde přes sto vzorků bílých, červených 
a růžových vín nejen od místních vinařů,  
ale také z okolí a Rakouska. Při zahájení 
slavnostně předali členové zahrádkářů své-
mu čestnému členu Lubomíru Stoklásko-
vi originální dárek – motyku k okopávání  
vlastních vinic.

Dobrou náladu umocnila cimbálová muzi- 
ka Vinica.

Jan Havránek, ZO ČZS Velké Pavlovice
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Vinné sklepy Františka Lotrinského jsou již tradičním zázemím pro konání komorního setkání O víně při víně.

v řeZu Révy exceloVali studenti z Valtic
Studenti Střední vinařské školy ve Valticích 
excelovali v Mezinárodní soutěži v řezu révy 
vinné pro žáky středních škol. Uspěli v konku-
renci sedmi středních škol. Mezi vinicemi se 
12. února 2020 sešlo ke klání 98 žáků.

Zastoupeny byly Vinařská škola z rakouského 
Klosterneuburgu, Zemědělská škola taktéž  
z rakouského Mistelbachu, Stredná ovoc-
narsko-vinarská škola ze slovenské Modry,  
Střední oborná škola ze Znojma, Střední za-

hradnická škola z Rajhradu, Zahradnická ško-
la z Mělníka a Střední vinařská škola Valtice.

1. místo si vystříhal Matěj Marek 3.AA, kte-
rý získal 178 bodů z 200 možných, 2. místo 
Adam Knápek 3.AA se 176 body, 3. místo 
STANISLAV BÁLKA 3.AA z Velkých Pavlo-
vic, student Střední vinařské školy ve Valti-
cích, se 171 body a 4. místo PATRIK HAVLÍK 
4.A z Velkých Pavlovic, maturant Střední vi-
nařské školy ve Valticích, se 170 body.

1. místo v kategorii dívek získala Kateřina 
Dubnová ze Střední odborné školy Znojmo 
se 156 body, následovaly ji opět dívky z Valtic 
Michaela Kršková 3.AA se 151 body, Lenka 
Mašejová 3.AA se 147 body a Anna Otáhalová 
3.AA se 146 body.

Stříhalo se na révě odrůdy Sauvignon a Ca-
bernet Sauvignon. Bylo stanoveno sedm tří-
členných komisí tvořených z odborných pe-
dagogů všech zúčastněných škol a odborníků  
z praxe – Václav Macháček, Martin Štěpánek, 
Ing. Miroslav Štěpánek, Ing. Daniela Maleňá-
ková, Ing. Anna Brzobohatá, Ing. Simona Ště-
pánková, Ing. Zdeněk Krupica, Ing. Zbyněk 
Oslzlý, Petr Holec, Ing. Barbora Uvírová.

Parametry pro hodnocení byly čistota kmín-
ku, architektura keře, počet oček na plodném 
dřevě, technika řezu a čistota a postavení taž-
ně. Výherci obdrželi praktické ceny od společ-
ností BS Vinařské potřeby a Bahco.

V rámci projektu Interreg s názvem Spolu-
práce vinařských škol proběhl na Střední vi-
nařské škole ve Valticích dne 11. února také 
odborný seminář na téma „Sucho v krajině 
a jeho vliv na pěstování révy vinné“, jež byl 
veden třemi odborníky – Dr. Ing. Milanem 
Hluchým, DI Martinem Mehoferem, BEd.  
a Jaromírem Vykoukalem.

Petra Manišová  
– Čtenář reportér, Břeclavský deník

Nejlepší v řezu révy vinné – první zprava Patrik Havlík (4. místo),  
první zleva Stanislav Bálka (3. místo), oba z Velkých Pavlovic.
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Rytíři přijali nOvé členy,
Pro sabinku Vydražili Vína za 130 tisíc
Rytířskou slavnost pořádal společně Legát 
Morava a Komturát Bohemia 22. února 2020 
ve Velkých Pavlovicích. Slavnost začala již  
v dopoledních hodinách na zámečku Trkman-
ka, v sídle Legátu Morava. Připraveny byly za-
bíjačkové speciality, svařené víno a punč.

Průvod vedený bubeníky dorazil před kostel 
Nanebevzetí panny Marie úderem dvanác-
té za zvuku místních zvonů. Před samotnou 
rytířkou slavností dostalo prostor slovo Boží 
i varhany a sbor. Poté již přišla velká chvíle  
pro deset nováčků, kteří byli přijati do řádu 
jako Hospes a Hospita. Po povýšení jedno-
ho člena o řádový stupeň přišla mimořádná 
chvíle, ve které byla Dáma vína Eva Farka-
čová a Eques Tomáš Vican vyznamenáni  
řádovým křížem.

Průvodem se rytíři i hosté přemístili do luxus-
ně zrekonstruovaných Lotrinských sklepů, 
aby zde ochutnali mladá vína ročníku 2019  
a pobavili se s dětskou cimbálovou muzikou 
Palička. V hotelu Lotrinský se zatím vše při-
pravovalo ke čtyřchodovému menu snoubené-
mu s vysoce oceněnými víny vinařů – rytířů.

V průběhu večeře a po ní probíhala aukce 
charitativních vín, která, spolu s následnou 
sbírkou, vynesla fantastických 130.000 Kč,  
za které pojede Sabinka z Němčiček do lázní, 
a to dokonce dvakrát.

Mnohokrát děkujeme donátorům archivních 
a raritních vín: Vinařství Ludwig, Rodinné 
vinařství Jedlička Bořetice, Vinařství Petr 
Skoupil, VICAN rodinné vinařství, Vojtěch 
Štěrba a Branko Černý.

Neméně také děkujeme statečným draži-
telům, které atmosféra strhla k nevídaným 
výkonům. Těmi jsou Josef Stanislav, Petr 
Marcinčák, Petr Bláha, Mirek Musil, Ladislav 
Pálka, paní Hromadová, pan Hadam, Tomáš 
Vican a Miloš Šrdlík.

Na závěr bylo opět připraveno víno, tentokrát 
od skvělých vinařů z Modrých Hor a neméně 
skvělá cimbálová muzika Mládí z Čejče.

Opět na shledanou u příležitosti této akce pří-
ští rok, tedy 6. 2. 2021.

Charitativní aukce podrobně:

1. Petr Bláha, Komturát Bohemia  
* 24.100 Kč 

2. Zdeňka Hromadová, Legát Morava  
* 22.500 Kč

3. Miloš Škrdlík, Legát Morava  
* 20.000 Kč

4. Petr Hadam, Komturát Brno  
* 12.000 Kč

5. Tomáš Vican, Konzulát ČR  
* 10.000 Kč

6. Ladislav Pálka, Komturát Brno  
* 10.000 Kč

7. Mirek Musil, Legát Morava  
* 6.000 Kč

8. Petr Marcinčák, Konzulát ČR  
* 4.000 Kč

9. Josef Stanislav, Komturát Brno  
* 4.000 Kč

10. sbírka  
* 17.400 Kč

Celkem * 130.000 Kč

Vína z Moravy, vína z Čech  
– Čtenář reportér, Břeclavský deník

Slavnostní a na výsost důstojný průvod rytířů vína městem Velké Pavlovice.

V rámci rytířské slavnosti, konané v důstojných prostorách velkopavlovického kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, byli do řádu přijati noví členové.

Velkopavlovický rytíř vína Bc. Jaroslav 
Suský na snímku s Matyášem Fůkalem.
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Je jaro! Pojďte s dětmi ven a zahrajte si s nimi 
hry našich předků. Vybrali jsme pro vás hry  
z 19. století z archivu Etnografického ústavu 
AV v Brně a ze zápisů spisovatelky Augusty 
Šebestové. Všechny byly zachyceny ve Vel-
kých Pavlovicích. 

Seřadili jsme vám je podle náročnosti od jed-
noduchých pro menší děti až po ty fyzicky 
náročnější pro starší děti. Tyto hry zlepšují 
dětem koordinaci těla v interakci s hudebním  
či rytmickým cítěním. Hezkou zábavu!

1. „kolo, kolo mlýnský“
Hra známá i dnešním dětem, jen s jinou vari-
antou v říkance. Děti stojí ve vázaném kruhu 
čelem k sobě, drží se za ruce a obyčejným kro-
kem chodí po kruhu. Zároveň do rytmu říkají:

„Kolo, kolo mlýnský, za štyry rýnský, 
kolo se nám zlámalo, co se na něj hrávalo, 
tydli tydli na husličky, čáp!“

Anebo:

„Kolo, kolo mlýnský, za štyry rýnský, 
kolo se nám zatočilo, zatočilo, čáp!“

Na slovo „čáp“ se svalí děti na zem. Mohou se 
při tom pustit a spadnout každé zvlášť.

2. „Točí pivo“
Dvě děti stojí čelem k sobě, chytí se za ruce  
a točí se dokola libovolným krokem (ti star-
ší a šikovnější už zvládnou např. cval v bok),  
přitom říkají:

„Točí pivo, točí pivo, 
na kladivo! 
Morava se svítí, 
jako maří kvítí!“

Říkanka s pohybem se stále opakují, dokud 
dětem nedojde dech! 

Edit pro zvídavé rodiče i děti: Víte, kde se vza-
la u nás, v kraji vinorodém, hra o pivě? Tož to 

SPOLkY A kOníČkY

pROmenáda čeRvenýCh vín 2020 – ii. ročník obnoVené soutěže

dětské jaRní hRy s hanáckosloVáckým krúžkem

V sobotu 7. března 2020 se v sokolovně Vel-
kých Pavlovicích konal 2. ročník obnovené 
soutěže Promenáda červených vín, kterou 
pořádá spolek VOC vinice Velké Pavlovi-
ce z.s.. Do soutěže bylo celkem přihlášeno  
318 červených vín.

Šampionem výstavy se stalo Rulandské mod-
ré výběr z bobulí 2015 z Rodinného vinařství 
Jedlička Bořetice. Cenu za nejlepší kolekci 
vín, kterou uděluje Unie enologů ČR získala 
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovi-
ce. Cenu Mladá perspektiva získalo vinařství 
Štěpán Maňák ze Žádovic za Cabernet Sauvi-
gnon Oag aged výběr z hroznů 2018.

Pro zpestření výstavy zazpívali operní pěvec 
Vratislav Kříž a Barbora Hanáková, které  
na klavír doprovázela Eliška Vomáčková. 
Čestným hostem byl mistr Evropy Antonín 
Panenka, který se účastnil slavnostního pře-
dávání cen. Celým večerem provázela cimbá-
lová muzika Dúbrava z Dubňan.

Promenáda červených vín se velmi vydařila, 
byla navštívena hojným počtem milovníků 
červených vín. Součástí výstavy byla prezen-
tace klaretů, růžových a bílých vín.

Mezi konkurencí výrobců vín nezaostali ani 
velkopavlovičtí vinaři, kteří získali mno-
há ocenění a tím dělají dobré jméno městu  
Velké Pavlovice.

Děkujeme všem návštěvníkům, sponzorům 
za podporu této akce a všem vinařům za při-
hlášená vína. Akci podpořilo město Velké Pav-
lovice finanční částkou 10.000 Kč.

Budeme se těšit na příštím ročníku Promená-
dy červených vín 6. března 2021. 

eva Buchtová

O Promenádě praskala sokolovna ve švech, což jenom dokazuje,  
že jihomoravská červená vína jsou nejen populární, ale hlavně vysoce kvalitní.

To že patří naše červená vína ke světové 
špičce, dávno víme. A k vínu patří také 
zpěv, především však krásné ženy,  
nejlépe vinařky!

Vyhlašování výsledků se stalo  
na obnovené soutěže Promenáda 
červených vín uvolněnou  
a příjemnou záležitostí.
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bylo tak: Kdysi dávno, v dobách, kdy žili sta-
řečci vašich stařečků a stařenky vašich staře-
nek nosily sukně dlúhý až na zem, v dobách, 
kdy se vinohrad střihal na víc jak 2 tažně,  
a možná se ani nestřihal, a kdoví, možná ještě 
dřív, býval v každej větší dědině pivovar. Byl aj 
v Pavlovicách, byl aj v Bilovicách, a byl třebas 
aj na Čajču. V Pavlovicách stával tam, kde je 
včíl „Kalvodův mlejn“. Tož tak.

3. „dělat krúpy“
Dvě děti si sednou proti sobě na zem, nohy 
natažené u sebe a opírají se šlapkami. Ruce, 
spojené před sebou. Jakmile se jeden mírně 
zakloní, tažnou silou v rukách zdvíhá druhé-
ho a říká:

„Lámem krúpy,  
lámem krúpy.“

4. „na rytířa“
Libovolný počet dětí se postaví do řady  
a ten první z nich v řadě je rytířem, který má  
např. deset dcer. Tento krajní „rytíř“ a postup-
ně i další v řadě se ptá: 

„Rytířu, máš první ceru do vydání?“ 
Ten druhý v řadě mu odpovídá: 
„Mám první ceru do vydání.“ 
Ten stejný rytíř se ptá dalšího v řadě: 
„Rytířu, máš druhú ceru do vydání?“ 
Další, ten třetí v řadě, mu odpovídá: 
„Mám druhú ceru do vydání.“

A tak se ptají jeden po druhém v řadě dalšího. 
Když se „rytíř“ zmýlí a řekne třeba „štvrtú 
ceru“ místo „pátú ceru“, všichni ostatní na něj 
křičí: „Posranej! Posranej!“

5. „Lámat talíře“
Dvě děti si stoupnou zády k sobě tak, aby se 
vzájemně dotýkaly, zaklesnou se za lokty  
a vyzdvihují se. Ten, co zdvíhá, se může mírně 
předklonit, druhý se přes něj zaklání. 

Jiná varianta: Dva se zády k sobě zaklesnou 
v loktech a poskakují současným odrazem 
snožmo. Viz obrázek.

6. „Přehazovat se“
Dvě děti stojí zády k sobě, ruce ve vzpa-
žení nahoře spojené a jeden druhého přes 
sebe přehazují – jeden se předkloní, druhý  
přes záda prvního udělá kotrmelec vzad. Au-
gusta Šebestová k tomu dodala: „Ani děvča-
tům negdy nevidět hlav, jak se přehazujú.“

Ještě pro vás máme velmi oblíbené dětské roz-
počítávadlo:

„Žaba kuňkoce v černém potoce,  
Syn se jí žení v talijánskej zemi. 

A vy malý rybičky, buďte jako družičky. 
A ten starý rak, ukradl nám frak!“

Pro zpěvuchtivé děti tu máme ještě dvě pís-
ničky z Velkých Pavlovic. Najdete je i na webu 
Hanáckoslováckého krúžku: www.hskruzek.
cz, kde si je můžete poslechnout. 

Ze zdrojů eÚ AV ČR Brno  
(s díky Phdr. Lucie Uhlíková, Ph.d.) 

a z Lidských dokumentů Augusty Šebestové 
pro vás a vaše děti vybrala 

Zuzana Martinková

Pozice pro hru „Lámat talíře“.

Plánovaný odpočinek a občerstvení po od-
stranění podlahy na domečku se nekonal  
(viz příspěvek Hasiči se pustili do opravy 
podlahy na „Domečku", strana 24). Jen co se 
nachystalo v  půl deváté večer posezení, byli 
hasiči povoláni k požáru haly v areálu země-
dělského družstva v Pouzdřanech. Zaprášení 
a utahaní tak vyjeli oběma cisternami.

Někdy se stane, že se hasiči vrátí celkem rych-

le domů, a to bylo asi i naše přání. Bohužel 
vyslyšeno nebylo. Do Velkých Pavlovic jsme 
se vrátili po čtyřech dlouhých a velmi vyčerpá-
vajících hodinách.

Dva hasiči se podíleli na likvidaci požáru, 
další zajišťovali dvěma cisternami dovoz vody  
z hydrantové sítě.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

pOžáR v pOuZdřaneCh  
zaměstnal hasiče z širokého okolí
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Ve středu 12. února 2020 se v zasedací míst-
nosti Městského úřadu ve Velkých Pavlovi-
cích sešli členové místního Klubu důchodců 
na dalším turnaji ve hře Člověče, nezlob se. 
Turnaj to byl jako vždy neúprosný, plný zvra-
tů a lítých bojů až do samého závěru. Nikdo  
nikomu nic nedaroval. 

Řady účastníků tentokrát posílila i junior-
ka Sára Hasilová, která celý turnaj nakonec 
vyhrála a odnesla si kromě medaile i perní-
kové Člověče nezlob se. Na druhém místě se 
umístila Marie Veverková, na třetím Jindřiška 
Úradníková a bramborovou medaili si odnesla 
Alena Hiclová.

Finále potvrdilo, že se do něj dostali ti nejlep-
ší. Vždyť samotná finálová hra trvala více než 
půl hodiny. Takovou napínavou a „vražednou 
hru“ jsme již dlouho neviděli.

Na výbornou se funkce rozhodčího zhostil  
Jan Horáček, který měl těžkou úlohu v posu-
zování nastalých komplikací ve hře.

Oldřich Otáhal,  
klub důchodců Velké Pavlovice

turnaj Ve hře člOvěče, neZlOb se

Finálový souboj těch nejlepších 
„člobrďáků“ o zlatou medaili a sladkou 
originální odměnu.

Nejostřejší lokty, nervy jako z oceli  
a hlavně notnou dávku fištrónu prokázala 
Sára Hasilová. Naše milé seniory 
rozcupovala na kousky. Nutno však 
s úsměvem na tváři dodat, že jí sladké 
vítězství a ještě sladší odměnu v podobě 
perníkového dortu všichni upřímně přáli.

Úžasné, co říkáte? Škoda takovéto 
umělecké dílo rozkrájet a slupnout. 

Dobrovolní hasiči ve Velkých Pavlovicích mají 
k dispozici dvě budovy. Hasičskou zbrojnici 
a vedle stojící Domov hasičů, kterému hasi-
či neřeknou jinak než „domeček“. Ten slouží 
jako klubovna.

Na hasičské zbrojnici se v minulých letech 
prováděly především úpravy, které souvise-
ly s pořízením nových vozidel a tedy místa  
pro parkování. Domov hasičů, tedy do-
meček, byl opravován naposled v letech  
1999–2000, kdy byl zhotoven nový povrch 
podlahy a byla přizděna zídka k nerovné a vlh-
ké hřbitovní zdi.

Pár let po opravě podlahy, začala dlažba 
praskat. Praskliny nijak využívaní klubovny 

Dle opatření, které vydalo MŠMT v souvislos-
ti s mimořádnými opatřeními vlády k ochra-
ně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem 
a onemocněním COVID-19, se zápis konal 

nekomplikovaly do té doby, než bylo prasklin 
více a začala se dlažba drolit. Bylo tedy roz-
hodnuto o výměně podlahy s tím, že bude zho-
tovena konstrukce podlahy zcela nová, včetně 
podlahového topení. (V současné době je ob-
jekt vyhříván el. přímotopem.)

Nejprve se hasiči domnívali, že podlahu na-
rušují kořeny stromů, což bylo během lik-
vidace staré podlahy vyloučeno. Betonový 
potěr pod dlažbou neměl dostatečnou výšku 
a nebyl zpevněn ocelovou sítí. Po odstraně-
ní dlažby, betonového potěru a izolace proti 
vlhkosti byla nalezena na polovině plochy 
podlahy dlažba (tam kde byla dříve postave-
na kamna na tuhá paliva) a na druhé polovině 

2. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí  
ve škole. Zápis probíhal tak, aby nedocházelo 
k vyšší koncentraci pohybu osob v prostorách 
školy, za použití ochranných pomůcek a dodr-

beton, který nahradil původní dřevěnou pod-
lahu. Po rozebrání této podlahy byl odstraněn  
i násep a byla nalezena možná původní po-
dlaha skladiště, které sloužilo při založení 
sboru dobrovolných hasičů pro uskladnění 
koňské stříkačky hadic a jiného vybavení.  
Na podlaze zůstaly dodnes zřetelné prohlub-
ně od kol stříkačky.

Zachovalé dlaždice byly uschovány pro pří-
padnou další potřebu a dále byl konzultován 
další postup. Ve hře je podřezání zdiva, aby  
do budoucna nevlhlo.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

žení bezpečné vzdálenosti.

Zápis se týkal dětí narozených v období  
od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí s od-
kladem povinné školní docházky z loňského 

hasiči se pustili dO OpRavy pOdlahy na „domečku“

Zápis dO 1. ROčníku Pro školní rok 2020/2021

ŠkOLní OkÉnkO
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Dne 28. února 2020 v rámci tělesné výchovy 
si změřili své výkony ve šplhu žáci 2. a 3. roč-
níků.

Výsledky:

Kategorie 3. ročníků – dívky 
1. místo * Nela Herzánová (8.52s)  
           * Eliška Hiclová (8.52s) 
2. místo * Anežka Julinková (10.53s)

Kategorie 3. ročník – chlapci
1. místo * Jan Karásek (6.13s) 
2. místo * Jan Horáček (6.78s) 
3. místo * Kilián Barnáš (8.15s)

Kategorie 2. ročníků – dívky
1. místo * Ema Michnová (6.91s) 
2. místo * Anna Marie Dvořáková (7.86s) 
3. místo * Valentina Šulová (10.66s)

Kategorie 2. ročníků – chlapci
1. místo * Mikuláš Prokeš (9.54s) 
2. místo * Ondřej Kostrhun (10.43s) 
3. místo * Jaroslav Kašpárek (11.52s)

Všem účastníkům gratulujeme a přejeme 
hodně dalších úspěchů.

Mgr. Jitka Řádková,  
pedagog Základní školy Velké Pavlovice

škOlní kOlO ve šplhu žáků 2. a 3. ročníků

Naši nejlepší závodnici ve šplhu. Blahopřejeme!

roku. Formuláře nutné k zápisu bylo možné si 
stáhnout z webových stránek školy nebo si je 
předem vyzvednout. Rodiče si zaslouží velkou 
pochvalu, neboť se drželi přesně pokynů, kte-
ré byly uvedeny na webových stránkách školy, 
a měli vše pečlivě nachystané. Zápis probí-
hal proto velmi plynule, bez jakékoli fronty  
a za minimálního zdržení. Naprostá většina 

rodičů volila cestu osobního předání a myslím 
si, že byli opravdu spokojeni.

K zápisu se dostavilo 39 rodičů, z nichž 9 po-
žádalo o odklad. Z okolních obcí přibyli další 
čtyři rodiče. Protože byl zápis pouze formál-
ní a děti přišly o motivační část, která je tím 
opravdovým zážitkem a v paměti dětí dlouho 
zůstává, předpokládáme, že po ukončení mi-

mořádné situace se uspořádá setkání se za-
psanými dětmi zaměřené na seznámení s pro-
středím školy, učiteli a prostory školy. Rodiče 
o něm budou samozřejmě včas informováni.

Mgr. Michal Rilák,  
ředitel Základní školy Velké Pavlovice

Dnem 11. března 2020 rozhodnutím Minis-
terstva zdravotnictví České republiky byla za-
kázána osobní přítomnost žáků ve škole. Den 
ze dne jsme se všichni ocitli v  naprosto nové 
a pro všechny neznámé situaci, jak zajistit 
výuku na dálku, která by měla být zaměřená  
na opakování a prohlubování učiva.

Pro učitele, žáky, ale i rodiče je to teď obrovská 
výzva a taky obrovský strašák, protože jsme 
se dostali do nekomfortní zóny. Každý den 
se nyní všichni učíme, jak tuto situaci co nej-
lépe zvládnout. Vzdělávání tak u nás probíhá   
v asynchronním režimu (off-line), kdy učitel 
zadává studentům úkoly, odkazy na výukové 
materiály v prostředí EduPage.

Student pak samostatně nebo s podporou ro-
dičů úkoly plní a posílá splněné zpět učiteli. 

Tento způsob výuky je časově pro obě strany 
náročný a je nutné učivo redukovat. Pokud ně-
který ze žáků školy nemá k dispozici potřebné 
vybavení pro vzdělávání na dálku, je třeba 
požádat učitele o poskytnutí podkladů v  jiné 
podobě (učebnice, pracovní sešity atp.).

Vzhledem k tomu, že i pro studenty se jedná 
o nezvyklou situaci a zároveň mnozí rodiče 
musí i v těchto dnech vykonávat své pracovní 
povinnosti, požádal jsem učitele, aby přistu-
povali k zadávání úkolů citlivě a měli na zře-
teli možnosti konkrétních žáků. V  intencích 
slov ministra školství jsem uložil vyučujícím, 
aby věnovali pozornost zejména profilovým 
předmětům, za což považuji český jazyk, 
matematiku a anglický jazyk, a v následu-
jícím časovém formátu zadávali profilové 

předměty s časovou dotací maximálně 1× za 
týden a u ostatních předmětů s časovou dota-
cí maximálně 1 x za čtrnáct dnů. Nové učivo 
jsem doporučil pak zadávat jen uvážlivě, a to  
takové, které žáci sami zvládnou. 

I v této době je potřeba poskytovat žákům 
účinnou zpětnou vazbu, zadávání a hod-
nocení on-line testů je vhodnou příležitostí 
pro autoevaluaci žáků. Jsem přesvědčen, 
že nastavený systém výuky na dálku spo-
lečně úspěšně zvládneme, odhalíme nové 
rezervy, možnosti a vyjdeme z této nelehké 
situace posíleni. Přeji zdraví a děkuji všem  
za trpělivost!

Paeddr. kropáč Vlastimil,  
ředitel gymnázia Velké Pavlovice

výuka na dálku na VelkoPaVloVickém gymnáziu
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Letošní, již 16. Studentský ples byl jako ka-
ždoročně v  režii třetích ročníků gymnázia. 
V podvečer 14. února 2020 se sálem sokolov-
ny ve Velkých Pavlovicích rozezněla hudba, 
na kterou žáci zatančili slavnostní polonézu, 
připravenou jejich spolužákem Ondřejem Po-
povským ze třídy septimy. Ten spolu se svými 
spolužáky vybral pro tuto příležitost píseň  
od Lany Del Rey - Young and Beautiful. 

Poté se za hudby, zprostředkované skupinou 
Tremolo, roztancoval celý sál a ples tak získal 
kouzelnou atmosféru akce, která se ve Vel-
kých Pavlovicích koná pouze jednou za rok. 
Výzdoba, jež celému dění dodávala na kráse, 

byla laděna do královsky modré a zlaté barvy, 
a dívky v  bílých šatech spolu s  chlapci v  čer-
ných oblecích si tak mohli užít tento večer se 
vší parádou. 

Během večera byla rozprodána celá tombola 
čítající přes 300 cen, mezi nimiž si každý jistě 
našel svého favorita. Zlatým hřebem bylo půl-
noční překvapení secvičené námi studenty, 
které se postaralo o zábavu, a věříme, že roze-
smálo mnoho tváří.

I když přípravy na tento večer byly mnohdy 
stresující a ne vždy měli všichni z nás stopro-
centní energii ke zkouškám polonézy, může-

me říct, že se ples jako každoročně povedl. 
Díky vzájemné dohodě a kompromisům, 
které nás stály nejedny nervy, si dvě naprosto 
rozdílné třídy dokázaly společně vytvořit záži-
tek, na který budou ještě dlouho vzpomínat. 
Velké díky patří vedení naší školy a také Městu 
Velké Pavlovice. Tímto samozřejmě přejeme 
štěstí s organizováním všem dalším ročníkům  
– je to fuška, ale stojí to za to!

Za třetí ročníky Šárka Macánová  
a Tereza Procházková

studentský ples? 
lePší než met gala nebo Večírek u gatsbyho!

Studenti třídy septima a 3.A, skvělí organizátoři letošního Studentského plesu Gymnázia Velké Pavlovice.

Dne 11. března 2020 byla uzavřena Základ-
ní škola ve Velkých Pavlovicích dle nařízení 
Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními vlády k ochra-
ně obyvatelstva v souvislosti s  koronavirem  
a onemocněním COVID-19. Žáci zůstali 
doma, začala probíhat výuka na dálku.

Nejde o prázdniny, školy mají na své žáky 
požadavky a vyučují na dálku. Pedagogové 
pracují z domu. Provozní pracovníci se v práci 
střídají. Z důvodu havarijní situace ve školní 
kuchyni, která nastala ještě před uzavřením 
školy, se musel instalovat i v této nejednodu-
ché situaci nový plynový konvektomat, aby-
chom byli dobře připraveni na to, až se vrátí 
naši žáci opět do školy. Částka cca 453.000 Kč 
byla uhrazena z rozpočtu základní školy sta-
noveného pro letošní rok.

Výuka na dálku probíhá různou formou. Di-
gitální gramotnost žáků i učitelů se zvyšuje, 
zvyšuje se samostatnost žáků. Učitelé zaklá-

dají pro své třídy webové stránky, zasílají vi-
dea s vysvětlením učiva, využívají se e-maily, 
sociální sítě nebo se zadává učivo na strán-
kách školy. Žákům je zadávána učební látka 
a úkoly, které jsou povinni plnit. Konzultace 
s žáky probíhají. Záleží na jednotlivých učite-
lích, jakou formu zvolí. 

Rodiče, jejichž děti nemají přístup k inter-
netu, si vyzvedávají úkoly a pracovní listy ve 
škole. Do vzdělávacího procesu byli zapojeni  
tak i rodiče, kterým bychom rádi poděkovali 
za to, že pochopili vážnost situace a snaží se 
se školou spolupracovat. Chápeme jejich mož-
nosti, pracovní vytížení, nemají to vůbec jed-
noduché, zvláště když mají více dětí. Patří jim 
velké poděkování. Je v našem společném zá-
jmu, abychom udrželi žáky při pravidelné čin-
nosti, vedli je k samostatnosti a podporovali 
při sebevzdělávání. Pracovat tímto způsobem 
není vůbec lehké pro učitele, rodiče ani děti. 
Ale jak se říká, vše zlé je pro něco dobré. Mno-

hé to naučilo pracovat zcela novým způsobem 
a z počítače se stal nerozlučný „parťák“.

Učitelé dostali pokyny, jak mají pracovat (dáv-
kování učiva, profilující předměty, základní 
učivo, procvičování a opakování, zpětná vaz-
ba, konzultace, formativní hodnocení). Těm, 
kteří se drželi mých pokynů, kteří pochopili 
vážnost celé situace a za to, jak přistoupili  
k žákům a neváhali pro ně udělat i něco „na-
víc“, bych chtěl moc poděkovat.

Na závěr musím říct, že jsme se ocitli všichni 
ve zcela nové situaci, se kterou se pokoušíme 
vyrovnat. Věřím ale, že to společně zvládne-
me. A to, že se někteří žáci už zase do školy 
těší, je jen dobře. Je to dobré znamení i pro nás 
a nás to „nabíjí“.

Mgr. Michal Rilák,  
Mgr. Halka Buryová,  

Mgr. eva drienková

výuka na dálku
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Kdybyste se někdy objevili v  pátek po de-
váté hodině ranní ve škole ve třetím patře  
u knihovny, možná byste se podivili nad 
zvláštním výjevem. Zhruba 15 primánů sedí 
různě po chodbě na křesle, sedačce i různých 
podsedácích. A všichni tiše čtou. Na první po-
hled by se mohlo zdát, že jen zabíjíme hodinu, 
ale zdání klame. 

V letošním školním roce jsem začala učit po-
prvé český jazyk v  primě a dala si velký úkol 
– pokusit se přimět k  četbě i zaryté odpůrce 
literatury. Alespoň v  těchto pátečních 45 mi-
nutách se mi to snad daří. Od pololetí jsme se 

V  sále Základní umělecké školy v  Břeclavi se 
v  úterý 3. března 2020 uskutečnilo okresní 
kolo recitační soutěže Dětská scéna. Naše 
gymnázium mělo svá čtyři žhavá želízka 

rozhodli, že každý druhý týden budeme trávit 
cvičení českého jazyka nad knihou. Každý si 
má za úkol přinést knihu, kterou má rozečte-
nou nebo ji teprve začíná číst. 

Na začátku hodiny si najde pro sebe vhodné 
místo ke čtení a na půl hodiny se ponoří do pří-
běhu. Po této době se pokoušíme přečtenou 
pasáž různými způsoby interpretovat – buď 
vyplněním nějakého pracovního listu, nebo 
třeba diskuzí se spolužáky.

Čtenářské dílny neboli dílny čtení, jak se to-
muto jevu říká, se začínají dostávat do plánů 

v  ohni. Do boje o tituly nejlepších recitátorů 
se zapojil Patrik Paštika (prima), Linda Čačí-
ková (prima), Tereza Bílková (tercie) a Klára 
Zborovská (kvarta).

všech základních i střední škol. Jejich přínos 
tkví v rozvíjení myšlení žáků a tvořivého pří-
stupu, schopnosti spolupráce a v akceptování 
názorů druhých. Čtenářská dílna v pravém 
slova smyslu ponechává větší zodpovědnost 
na čtenáři, většinou on sám zná svůj text  
a dále ho prezentuje spolužákům. 

Budu si přát, aby tyto hodiny přivedly co nej-
více mladých ke čtení, protože literatura beze-
sporu obohacuje.

Mgr. Jana Strouhalová,  
pedagog gymnázia Velké Pavlovice

Kategorie byly nabité – Linda a Patrik měřili 
své výkony s  dalšími čtrnácti soutěžícími a 
Tereza s Klárou s patnácti soutěžícími. Ač vý-
kony Lindy, Patrika a Terezky byly famózní, 
nestačily tentokrát na stupně vítězů. 

Mezi velkou konkurencí si však poradila Klá-
ra Zborovská se svým textem ze známé knihy 
Poslední aristokratka. Pro porotu pak s  dal-
šími čtyřmi mladými lidmi přednášela ještě i 
druhý text, který si musí každý soutěžící při-
pravit pro případ, pokud se porota nemůže 
jednoznačně rozhodnout. Tento text Jiřího 
Suchého rozhodl o jejím vítězství a postupu 
do krajského kola. 

Kláře gratulujeme a přejeme hodně štěstí do 
krajského kola a Lindě, Patrikovi a Tereze 
děkujeme za reprezentaci školy a odvahu vy-
stoupit před plným sálem a přísnou porotou.

Mgr. Jana Strouhalová,  
pedagog gymnázia Velké Pavlovice

čtenářské dílny V Primě

kláRa ZbOROvská 
na 1. místě V okresním kole recitační soutěže

„Četba jsou otevřené dveře do kouzelného světa.“ (Francois Mauriac, francouzský spisovatel 1885–1970)

Naši úspěšní recitátoři a milovníci poezie (zleva) Terezka Bílková, Linda Čačíková,  
Patrik Paštika a Klárka Zborovská.
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Úspěšné studentky ruského jazyka  
(zleva) Radka Valná ze třídy sexta  
a Taisiya Voytenko, (letošní maturantka) 
s diplomem za 1. místo z krajského kola 
v konverzační soutěži.

Již 63. ročník festivalu poezie, známý pod 
názvem Wolkerův Prostějov, se uskuteč-
nil ve středu 4. března 2020 v  Kloboukách  
u Brna. Zde se v  útulných prostorách soko-
lovny sešli studenti ze čtyř regionálních gym-
názií, aby prožili dopoledne ve společnosti 
literatury, která se obvykle nazývá literatu- 
ra krásná. 

Sloveso „recitovat“ může v někom vzbuzovat 
negativní reakce, proto bych použila spíše 
pojem přednes. Mnoho týdnů se studenti, mi-
lovníci literatury a lidé uhranutí slovem, učili 

Po tři předchozí roky se studenti velkopav-
lovického gymnázia úspěšně probojovali až  
do celostátního kola v Soutěži v ruském jazy-
ce, tzv. olympiádě a vždy zde vítězně zazářili, 
přičemž již samotný postup by byl obrovským 
úspěchem. (Pozn. heslovitý výčet umístění:  
v roce 2017 - 1. místo Viola Krausová v katego-
rii SŠ II, 2. místo Taisiya Voytenko v kategorii 
SŠ III, v roce 2018 - 2. místo Vojtěch Antoš  
v kategorii SŠ II, v roce 2019 1. místo Taisiya 
Voytenko kategorie SŠ III, 1. místo Vojtěch 
Antoš - kategorie SŠ II).

Zatímco naši absolventi Viola a Vojtěch se ctí 
prezentují své výborné znalosti ruského jazy-
ka coby úspěšní studenti Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity, Taisiya Voytenko byla 
připravená své loňské zlato obhájit, protože  
i letos zvítězila v krajském kole ve své katego-
rii SŠ III. 

Dubnové utkání ruštinářů v celostátním kole 
se kvůli pandemii bohužel nekoná, ale Taja se 
pilně připravuje na státní maturitní zkoušku 
z ruského jazyka a přijímací zkoušky na Filo-
sofickou fakultu Masarykovy univerzity, kde 
si přeje studovat obor Ruská kulturní studia. 
Nezbývá než popřát všem našim ruštinářům 
pevné zdraví a hodně dalších úspěchů a rados-
tí i v této složité době. 

Mgr. Jana Lorenzová,  
pedagog gymnázia Velké Pavlovice

své texty nazpaměť a snažili se jim vdechnout 
svou osobnost a snažili se nechat těmito texty 
prostoupit. 

Paní Alena Antalová, známá herečka Měst-
ského divadla v  Brně a členka poroty této 
soutěže, při závěrečném hodnocení zdůraz-
nila fakt, že ten, kdo přednáší svůj text, mu 
musí zcela propadnout, musí jím být pohlcen 
a musí mu především věřit. Myslím, že fundo-
vaná a milá slova od herečky, jejímž životem je 
slovo a práce s ním, dodala naším studentům, 
kteří na pomyslné stupně vítězů nedosáhli, 

velkou motivaci pro účast do dalšího ročníku. 

Ráda bych touto cestou Viktorii Škrobáková 
(1.A), Terezii Herůfkové (kvinta), Ríšovi Sku-
línkovi (2.A), Kláře Pejchlové (sexta) a Tereze 
Šnajdrové (sexta) poděkovala a popřála hodně 
fantazie při výběru textů pro příští rok.

Mgr. Pavla Míchalová, pedagog gymnázia 
Velké Pavlovice

Za tROChOu pOeZie jel bych až do klobouk u brna

Ruštináři oPět V kraji s úsPěchy

Během měsíce února se naše třída kvarta měla 
možnost seznámit se základy ekonomie, mar-
ketingu a zacházením s penězi v každoden-
ním současném i budoucím životě. Přednáška 
proběhla ve třech blocích po dvou hodinách.   
Lektorem nám byl pan Jan Chocholáč ze spo-
lečnosti OVB Allfinanz, a.s., která se zabývá 

finančním poradenstvím pro fyzické osoby  
a firmy.

První blok zahrnoval prezentaci složenou z 
několika částí. Na začátku jsme probrali téma 
kritické myšlení, společně jsme zkoušeli uva-
žovat o informacích, zda jsou nebo nejsou 
pravdivé a zda se výhodné ceny a slevy v ob-

chodech jenom zdají tak příznivé. Diskutovali 
jsme nad vývojem peněz a obchodu v průběhu 
času, nad zvyšujícími se mzdami, ale s tím i 
spojeným růstem cen nemovitostí, dluhů a 
exekucí. Pan Chocholáč nám objasnil proble-
matiku půjček, půjčování si peněz na zbyteč-
nosti. Ukázali jsme si, jaký je správný způsob 
hospodaření s penězi a rozdělení si rozpočtu 
na povinné, plánované a nepovinné výdaje 
(zábava, dovolená) a vytváření rezervy např. 
na auto, bydlení, neočekávané výdaje nebo i 
na důchod.

V druhém bloku jsme naše nové znalosti moh-
li zábavnou formou otestovat ve hře Moje 
familie, kde jsme měli zabezpečit rozpočet, 
hospodařit s příjmy a rozdělit výdaje fiktivní 
rodiny. Naše první pokusy nezaznamenali ni-
jak velké úspěchy, dokonce nám často nějaký 
člen rodiny i zemřel. Přesto se některým mým 
spolužákům v dalších pokusech dařilo až nad-
průměrně a projevili se jako úspěšná budoucí 
hlava rodiny.

Třetí blok jsme započali vyhodnocením naše-
ho prospěchu ve vedení virtuální rodiny. Jako 
další průběh přednášky jsme si osvětlili pojmy 
jako inflace, úrok, kryptoměna, lichva a řekli 
si, jak a do čeho je vhodné investovat volné fi-
nanční prostředky.

Na závěr celého projektu každý sdělil, co 
nového se díky prezentaci dozvěděl a co ho 
nejvíc zaujalo. Během celého projektu jsme 
měli možnost zeptat se na jakékoliv otázky 
ohledně finanční gramotnosti nebo současné 
ekonomiky. Myslím si, že toto téma patří mezi 
nejdůležitější pro náš budoucí život, a proto 
jsou tyto projekty pro většinu z nás víc než 
prospěšné.

Zuzana Schmalzová,  
studentka třídy kvarta

Finanční gRamOtnOst
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Mahenovo divadlo v  Brně otevřelo 2. března 
2020 své hlediště pro žáky ze středních škol, 
aby i (NE) čtenáři novodobé literatury ochut-
nali jeden z  nejčtenějších románů úspěšné 
české autorky Aleny Mornštajnové. Uměl pří-
běh v hrané podobě studenty přesvědčit, jaké 
utrpení a tragédie probíhaly v našich zemích?

Pondělí, pro každého studenta i učitele nej-
horší den, zaručeně, to vám potvrdí kaž-
dý. Avšak v  prvním březnovém týdnu tomu 
tak nebylo. V  tento den jsme se totiž vydali  
na představení Hana, které vzniklo podle ro-
mánu Hana paní Mornštajnové, která je pro 
mě velkým vzorem. Já, jako ne moc velký čte-
nář a milovník čtené literatury, bych neměla  
tu čest se s  příběhem a vůbec ne s  autorkou 
setkat. Na (ne)štěstí je tu škola. Ta nám zaří-
dila krásné osobní střetnutí i s  přednáškou  
o její tvorbě a vzápětí jsem na její a další mo-
derní knihy změnila názor. Příběh jsem znala 
z  vyprávění, ale ne a ne se k  přečtení knížky 
„dokopat“. Věděla jsem, že na představení 
hraného příběhu Hana se chystáme, tak proč 
se namáhat očním kontaktem s písmenky.

 současné době, v období koronavirové pande-
mie, asi někteří z nás neprožíváme naprosto 
šťastné a radostné období. O to víc mě potěšily 
práce studentů sekundy, z kterých sálá radost 
z tvorby. 

Texty byly zpracovány v rámci domácí přípra-
vy v předmětu český jazyk – sloh. Učíme se 
nyní psát umělecký popis. V tomto slohovém 
útvaru popisujeme předmět, krajinu, nějaké 
umělecké dílo, vlastně cokoli, co nás obklopu-
je. Popis je ale takový, že čtenář by měl poznat, 
co k danému předmětu autor textu cítí a jak 
daný předmět vnímá. 

Abychom se na umělecký popis dobře při-
pravili, zvolila jsem krátké tvůrčí cvičení  
s následujícím zadáním: Představte si, že jste 
jakýkoli předmět, může být i docela všední  
a obyčejný. Může to být klika, stůl nebo dve-
ře. Popište předmět z jeho vlastní perspekti-
vy, jakoby jeho vlastními ústy, vnímaný jeho 
vlastními smysly. Jaké pocity a vjemy byste  
měli, být tímto předmětem?

Možná vám tato cvičení umožní vnímat svět 
z jiných perspektiv a možná najdete zají-
mavou originální souvislost. Text může být 
poezie nebo próza. Počet slov ani žádné jiné 
mantinely nejsou důležité. Pokuste se o text 
smysluplný! A jak se to studentům povedlo?  
Posuďte sami!

Mgr. eliška kaszper,  
pedagog gymnázia Velké Pavlovice

Zasedli jsme do divadelních lóží a v doslechu 
slyším ty stejné věty, co i mně běhaly v hlavě. 
„Zase divadlo, to bude nějaká blbost.“ „Dou-
fám, že to brzo skončí a půjdeme se najíst.“ 
Jakmile se zhasnulo, zavládlo ticho. Předsta-
vení se zahájilo a všichni sledovali pohyb her-
ců a vychutnávali si každou minutu.

Hana, postarší dáma, pronásledována kru-
tým osudem a neštěstím, který přenese na své 
nejbližší. Celý děj hry poukazoval na Haninu 
vinu. Její nejoblíbenější zákusek, věneček, 
koupila její sestra na své narozeniny. Dezert 
však nedostala malá Mira, jelikož neposlou-
chala. Vanilkový pokrm s  karamelem ale 
skrýval něco, co nikdo netušil. Tyfovou epi-
demii a smrt téměř celé rodiny. Mohla za to 
Hana? Nebo to byla jen náhoda a osud? Tyto 
dvě otázky si kladl opravdu každý po skončení 
divadelní produkce.

Dívkám tekly slzy, kluky přešel úsměv na rtu. 
Závěr inscenace se vepsal všem do paměti.  
I když přestavení na mě bylo poměrně dlou- 
hé a našla jsem pár nezáživných scén, zakon-

Vilém
Ahoj. Jmenuji se Vilém. Ve své rodině jsem 
vzácný a důležitý. Všichni mě mají rádi, do-
konce se o mě často handrkují. Trošku se tomu 
podivuji. Nohy mám sice čtyři, ale sám jsem 
nikdy nikam nedošel. Když jsem se musel pře-
místit, dva silní chlapi měli co dělat s mou vá-
hou. Mám popraskanou kůži, hlavně tam, kde 
se mě všichni dotýkají. Také mi občas vrzne  
v útrobách.

Co se jim líbí na starém vysloužilci? Prý jsem 
měkoučký a pohodlný. Což vzhledem k mým 
proporcím chápu. Rád lidem dopřeji svou 
nekonečnou, láskyplnou náruč, ve které mo-
hou nerušeně vést debaty o všem možném, 
sledovat televizi, vypít si kafíčko, přečíst kni-
hu nebo jen tak nerušeně usnout. V takových 
případech povolám svou parťačku, která je 
neustále se mnou a v případě potřeby poskyt-
ne teplé klima.

Před padesáti lety mě vlastnil můj první ma-
jitel, strýc Vilém. U své nové rodiny jsem jen 
krátce, získali mě v dědictví a dostal jsem no-
vou parťačku deku. Ano, jsem křeslo a Vilém 
mi říkají po mém původním majiteli.

Jitka Průdková,  
studentka třídy sekunda

Strom
Znám všechny různé básně 

o tom, jak krásně kvetu. 
Mám už hodně let, 

zažil jsem toho dost, 

čení se jim opravdu povedlo. Na jevišti stály 
všechny osoby, kterým Hana způsobila smrt 
nebo trápení. Veškerou vinu však „házím“  
na věneček, bez kterého by životy rodiny do-
padly odlišně.

Výběr herců hodnotím velice pozitivně. To 
bylo poznat i díky bouřlivému potlesku. Hana 
nás uměla vtáhnout do děje a poukázat na pro-
blematiku tehdejšího světa. Jediný nevhodný 
výběr aktéra za mě byla Mira, která se chovala 
velice drze, arogantně a projevovala se velice 
nahlas. Představovala bych si do její role něko-
ho tolerantního a skromného.

Jsem velice ráda, že jsem hru viděla. A jelikož 
spousta spolužaček, co knihu četla, tvrdila, že 
se příběh v  knize lehce liší a já byla zvědavá,  
po příjezdu domů jsem si knížku objednala. 
Nyní hltám řádky s hrnkem teplého čaje a če-
kám, co mi Hana ještě dovede říct. 

Sarah Horáková,  
studentka třídy sexta

i když jsem někdy unavený, 
život si pochvaluji. 
Všem se moc líbím, 

když je jaro, 
hodně mě chválí,  

až jsem skoro v ráji. 
Když přijde podzim,  

tak opadávám a všichni mě litují. 
Někdy se skrývám,  

když se kácí stromy, 
ale jinak je to život bezstarostný.

Václav kadlec,  
student třídy sekunda

Jídelní stůl
Každý den mám na sobě tíhu všech plných 
talířů. 
Stát se hlavním jídelním stolem je čest. 
Cítím vůni všech dobrých jídel, ale ochutnat 
je nesmím. 
Někdy to ale velice pálí, když na mě někdo 
vylije horkou polévku. Zatínám zuby, abych 
se celý netřásl. 
Mám rád, když rodina sedí kolem mě a poví-
dají si, co se děje nebo jak se mají.

Zuzana Matějíčková,  
studentka třídy sekunda

Rouška
Bez jakéhokoliv varování  
stala jsem se denní součástí.
Jsem pro každého novinka,  
zakrývá se mnou každá pusinka.

mOhOu psát Zákusky Osud?

dOmáCí výuka českéhO jaZyka V sekundě
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Ať už jsem trendy látková, barevná  
či kytková, papírová nebo s respirátorem, 
ochráním tě ráda před Covid virem.
Po nasazení se Vám dýchá hůř a hůř,  
úsměvu se vytratil kus.
Snad se brzy všechno změní,  
úsměvy i pohlazení.
A proto noste roušku s radostí,  
ať máme zdraví do hojnosti.
Korono! Korono!, jdi už pryč, ať mě můžou 
lidé zahodit!

Simona Michnová,  
studentka třídy sekunda

Míč 
Je se mnou hodně zábavy. 
Jsem kulatý, proto nikde nepostojím. 
Hraje se se mnou fotbal, a když mě vykopnou, 
umím letět. 
Přistát v síti mě baví, protože se houpu. 
Když mě ale chytnou, tak mě vykopnou  
tvrdou kopačkou, a to se mi nelíbí. 
Po zápase mívám hlad, tak potřebuji  
dopumpovat čerstvý vzduch. 
Vždy mám rád, když se mnou zkouší  

nové kličky. 
Po celém dnu na hřišti si rád lehnu do šatny.

Tobiáš Baloun,  
student třídy sekunda

Okno 
Jsem hranatý a často mě lidé otvírají. 
Z jedné strany je mi v zimě zima a v létě teplo, 
ale z druhé strany většinou tak akorát. 
Jsem průhledný a často se přes mě dívají 
všechna stvoření z bytu nebo venku. 
Někdy jsem vysoko, někdy nízko a někdy 
dokonce na střeše. 
V jednom bytě můžu být i několikrát,  
ale třeba ve vězeňské cele nejsem vůbec. 

Prokop Šlancar,  
student třídy sekunda

Postel 
Já jsem postel, leží na mně deka 
a taky Daniel válí po mně špeka. 
Můj majitel, když na mně leží,  
jsem jeho nositel. 
Když na mě neleží, hraje si s mobilem. 

Když nejí večeři, mlátí se s debilem. 
Vedle mě lampička, 
při svitu měsíčka 
nejde nic vidět ani nic slyšet. 

daniel Preston,  
student třídy sekunda

dveře 
Každý den potkám mnoho lidí,  
hodných i zlých. 
Někdo mě respektuje a hezky se se mnou 
rozloučí a někdo mě zas odhodí jako hračku,  
s kterou si už nikdo dál hrát nebude. 
Je to jako facka, kterou nechce nikdo dostat. 
Až přijde večer, lidé ke mně přijdou, zavřou 
mě a nechají mě odpočívat. 
Za ten den toho prožiju hodně. 
Většinou si ale připadám jako opuštěný  
toulavý pes, který dlouho nevidí svého pána,  
ale vždycky mám naději, že se další  
den vrátí…

Žaneta Blažková,  
studentka třídy sekunda

SPORT

Ve Velkých Pavlovicích se atletice daří. Důka-
zem tohoto tvrzení je Štěpán Prokeš – osm-
náctiletý vícemistr republiky 2019, který si 
přivezl z evropského turnaje v Bukurešti velmi 
cenný dvojnásobný bronz. A to už mluví samo 
za sebe…

Štěpáne, blahopřejeme! 

Úvodem, existuje pro čtenáře Velkopavlo-
vického zpravodaje nějaký jednoduchý re-
cept, jak získat stříbrnou medaili z  atletic-
kého mistrovství České republiky?

Jednoduchý asi moc ne, získat medaili ze šta-
fety Mistrovství ČR v atletice je o něčem jiném 
než v jednotlivcích. Jde hlavně o to mít v týmu 
čtyři rychlé spolubojovníky a důležité je, aby 
byli také „seběhaní“. Nejlépe tedy kamarádi  
a chlapi, co spolu trénují. Ve finále mistrov-
ství, pak opravdu jde takzvaně jen o 43 vteřin. 
Je za konečným výsledkem mnoho každoden-
ní práce jednotlivého člena týmu, ale vítězí 
opravdu rychlost a sehranost, možná i pověst-
né štěstí, které u našeho týmu stálo!

Jaký je tvůj atletický sen?

Atletický sen asi úplně nemám, hlavně aby mě 

to bavilo. Samozřejmě jsou věci jako olympiá-
da, ale myslím si, že takové úrovně nedosahuji 
a asi ani nebudu. Ale člověk nikdy neví, co se 
může stát.

Kdy a kde jsi vlastně začal s atletikou?

Celkem pozdě, až v  8. třídě. Dal jsem si rok 
pauzu po konci s  fotbalem, ale potřeboval 
jsem něco, kde bych si pravidelně vybil ener-

gii. Tak jsem napsal e-mail do Hustopečského 
oddílu a začal chodit na tréninky. Takže atleti-
ka Hustopeče a domovská jednota Orla, kte-
rou stále reprezentuji na Mistrovstí Orla ČR  
a také na evropském mistrovství FICEP.

Proč teda zrovna atletika?

Chtěl jsem zkusit něco nového, konečně neko-
lektivního. Atletika nabízí mnoho rozdílných 

ROZhOvOR se štěpánem pROkešem, úsPěšným atletem

Mistrovství ČR v Olomouci, rok 2019 – stříbrná medaile zacinkala ve štafetě 4× 100 m.



VelkopaVloVický zpraVodaj

31

2

2020

inZeRce

disciplín, což se mi na ní líbilo. Je to jednodu-
še „Královna sportu“. A měl jsem rád Usaina 
Bolta, takže volba byla jasná.

Atletika je velmi široký pojem. Na jaké disci-
plíny se specializuješ?

Nejvíce se věnuji trojskoku, ale rád si i zaběh-
nu nějaký sprint, většinou jen 100 m, protože 
nejsem zaměřením vytrvalec. A rád si znovu 
skočím do výšky, což byla ta disciplína, u které 
jsem začínal a mám ji nejradši.

A můžeš nám nezasvěceným velmi zjedno-
dušeně představit svět závodů, atletických 
klubů, systém mistrovství, ten svět kolem?

Každý rok jsou dvě části sezóny – halová část 
a venkovní. Halová sezóna probíhá pouze  
v měsících lednu a únoru. Venkovní část se-
zóny je mnohem delší začíná už na konci 
dubna a končí až v  říjnu. Vrcholem je vždy, 
tedy alespoň pro mne, Mistrovství České re-
publiky příslušné kategorie, kam se nominuje 
opravdu jen omezený počet nejlepších (nej-
úspěšnějších v  celém roce) závodníků v  kaž-

dé disciplíně. Takže být v  nominaci na MČR  
v atletice znamená vlastně trochu úspěch.

Co považuješ za své největší úspěchy?

Určitě 2. místo na mistroství České republiky 
loni (2019) v létě se štafetou 4x100 m. Medaile 
z letních her Evropy FICEP v Rumunsku 2019 
a v Belgii 2018, odkud jsem si přivezl dohro-
mady tři bronzové medaile. Jednu z  běhu 
na 100 m a dvě z  trojskoku. Mým nejlepším 
umístěním v  kategorii jednotlivců na MČR  
v atletice je 9. místo z  posledního halového 
šampionátu 2020 a v létě po obnovení sporto-
vání, bych ho chtěl určitě vylepšit.

Kde aktuálně trénuješ?

Trénuji v  Brně, v  klubu JAC Brno. Aktuálně 
mám tréninky 5x týdně z toho jeden den je pla-
vání a jeden den fitness/posilovna.

Jaké jsou tvé další cíle?

Hlavně, aby mi vydrželo zdraví a pořád jsem 
se zlepšoval. A bavilo mě to, to je podle mě  
to hlavní.

Co tě čeká v nejbližší době?

Tak to aktuálně neví nikdo. Doufám ale, že se 
snad podaří rozjet letní sezónu. Jejím vrcho-
lem by mělo být Mistrovství České republiky 
Juniorů v Ostravě a tam bych se chtěl konečně 
podívat do finálové osmičky.

Štěpánovi za rozhovor poděkovala  
a popřála spousty úspěchů,  

nejen ve sportu, karolína Bártová

Letní hry Evropy FICEP v Rumunsku,  
rok 2019, odkud si Štěpán přivezl hned 
dvě cenné medaile.
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Máte zájem o inzerci v příštím vydání Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,  

tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz

* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 3/2020 – 10. června 2020 
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 3/2020 – 26. června 2020

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2020
Upozornění – inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém provedení, barevný tisk neprovádíme!

Celá strana – A4 * 2.670 Kč
1/2 polovina strany – A5 * 1.340 Kč

1/4 strany – A6 * 730 Kč 
1/8 strany – A7 * 370 Kč

Cena inzerce je konečná včetně 21 % sazby DPH.

Těšíme se na Váš zájem!

Myslivci Velké Pavlovice 
z.s. nabízí možnost  

odkoupení srnčí zvěřiny  
za cenu 80 kč/kg.

Rezervace na tel.:  
724 243 711  

(pan Josef Ulica).

Po domluvě je možnost 
zvěřinu stáhnout  

a rozčtvrtit.


