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SLOVO STAROSTY

Horké léto ve Velkých Pavlovicích 

 Tak jako celou naši vlast, i naše městečko 
sužují v letošním létě velká vedra. Příroda, zví-
řata i lidé trpí. A tak možná i v důsledku těchto 
klimatických změn a bohužel i vážné situace  
v základní škole, je zřejmý dopad na některé naše 
občany, kteří s horkými hlavami šíří tzv. „zaru-
čené informace“ a vyhovuje jim vytvářet atmo-
sféru katastrofických scénářů a nesnášenlivosti 
mezi spoluobčany. Ke všemu nás před pár dny 
zaskočily dvě smutné zprávy…, ztratili jsme dva 
naše mladé spoluobčany Davida Horáčka a Ing. 
Zdeňka Karbera …a najednou si člověk uvědo-
mí, že vše, co bylo tak velmi horké, zdá se oproti 
těmto ztrátám méně důležité a řešitelné. V dneš-
ním příspěvku se pokusím objasnit a poskytnout 
veřejnosti náš pohled na některé vážné události, 
které nám letošní léto přineslo. 
 V minulém čísle Zpravodaje jsem informo-
val o odvolání ředitele základní školy RNDr. 
Ludvíka Hanáka z funkce.  Stalo se tak na zákla-
dě odcizení velké částky finančních prostředků  
z účtů školy. Celá věc byla ihned po zjištění pře-
dána k šetření Policii ČR. Zajištěny byly potřeb-
né doklady, počítače, v současné době je celá 
záležitost ve fázi vyšetřování policií a nemohu  
k ní více informací poskytnout. Tato událost nás 
však velmi zasáhla. Snažíme se najít vysvětlení, 
zda jsme tomuto případu mohli zabránit a jak 
nastavit hospodaření příspěvkových organiza-
cí, aby se takový případ nemohl opakovat či byl 
hned na počátku odhalen. Pro objasnění uvedu 
několik informací k systému hospodaření školy. 
Základní škola hospodaří částečně s příspěv-
ky města, které jsou určeny na provoz školy – 
energie, drobný neinvestiční materiál, úklidové 
prostředky, služby telekomunikací, atd.. Tyto 
prostředky jsou posílány měsíčně, nikoliv pře-
dem (cca 260 tis. Kč za 1 měsíc). Dále hospodaří 
s prostředky zasílanými prostřednictvím JmK, 
ty jsou určeny na mzdy pedagogů a pracovníků 
školy. Jedná se o prostředky zasílané zálohově 
dva měsíce předem, jedná se o částku cca 2,0 mil. 
Kč na dva měsíce. Další účty školy jsou vedeny 
pro školní jídelnu a FKSP. 
 Zřizovatelem základní školy, stejně jako 
gymnázia, mateřské školy a Ekocentra Trkman-
ka, je Město Velké Pavlovice. Kontroly jsou pro-
váděny 2 x ročně. Finanční prostředky z účtů 

školy byly odcizeny od ledna letošního roku. 
Vzhledem k tomu, že kontrola byla plánována 
až na červenec, nemohla být tato ztráta za běž-
ných okolností odhalena. Dalším problémem 
je, že město nekontroluje finanční prostředky 
na mzdy pedagogů a zde se jednalo o převážnou 
část zcizených prostředků. Vzhledem k tomu, 
že mzdy byly vypláceny měsíčně v zákonně sta-
noveném výplatním termínu, ani od dodavatelů 
nebyl žádný signál, že nejsou faktury zaplaceny, 
nebyl důvod k mimořádné kontrole. O nepod-
ložených převodech finančních prostředků při 
současném systému tak mohla vědět pouze účet-
ní, ekonomka základní školy, která měla zřizova-
tele neprodleně informovat. Po zjištění situace  
a informování policie bylo svoláno jednání rady 
města, na němž byl ihned ředitel Hanák odvolán z 
funkce. O vzniklé situaci byli informováni všichni 
zastupitelé města a na dalším jednání byla situace 
probrána i se všemi pracovníky základní školy. 
 Ve škole byly provedeny, radou pověřený-
mi členy ZMě a finančního výboru, mimořádné 
kontroly hospodaření školy za roky 2013, 2014  
a část roku 2015. O vzniklé situaci byla infor-
mována vedoucí odboru školství JmK a o mimo-
řádnou veřejnoprávní kontrolu byla požádána 
ČŠI, která tuto provede v měsíci září. Výsledky 
kontrol byly předány Policii ČR k dalšímu šetře-
ní. Ukončeny byly pracovní poměry s ředitelem 
školy a účetní.  Vedení školy převzala stávající 
statutární zástupkyně školy Mgr. Miroslava Fi-
šerová a školu povede až do jmenování nového 
ředitele, který bude vybrán v konkursním řízení 
nejpozději začátkem října. Na základě výběrové-
ho řízení byla vybrána nová administrativní pra-
covnice základní školy, paní Dagmar Šebestová 
z Bořetic. Její pracovní smlouva je uzavřena na 
dobu určitou, 1 rok, o prodloužení smlouvy již 
rozhodne nový ředitel školy. Na obsazení pozice 
ředitele základní školy se mohou uchazeči hlásit 
do 10. září formou podání přihlášky do konkurs-
ního řízení. Věřím, že podané informace Vám 
aspoň trochu pomohou nahlédnout ke složitosti 
výše uvedené problematiky. Bohužel je tato udá-
lost vodou na mlýn všem, kteří se cítili bývalým 
vedení školy poškozeni a všem, kteří stávající 
situace chtějí využít ke svému osobnímu pro-
spěchu. Do jaké míry je za způsobené problémy 
odpovědné vedení města, školská rada, školské 
odbory, finanční výbory a další osoby, není lehké 
posoudit, v každém případě tento případ povede 
ke zpřísnění kontrolních mechanismů ve všech 
našich organizacích. 
 Závěrem tohoto případu ujišťuji všechny 
rodiče dětí, že škola je velmi dobře připravena 
na zahájení nového školního roku. Pedagogic-
ký sbor byl doplněn o dva nové učitele, do školy 
se investují další finanční prostředky, opravena  
a zateplena byla tělocvična, pokračuje se s úpra-
vami sociálních zařízení. Ztráta finančních 
prostředků se nedotkne ani zaměstnanců ško-
ly. Nové vedení školy, které nastoupí v průběhu 
školního roku, bude mít určitě zájem dokázat, 
že naše škola je školou velmi dobrou a bude dbát  
o její rozvoj a to je stále prioritou i vedení města. 
 Uprostřed rozdělané a nedokončené práce, 
právě probíhající opravy fasády kostela, odešel 

z naší farnosti pan farář Marek Kardaczynsky. 
Rovněž o příčinách jeho odchodu probíhaly 
různé úvahy. Při osobním rozhovoru vyplynulo, 
že odchází v rámci pravidelných střídání, která 
jsou církví zavedena. Marek Kardaczynsky zde 
působil 4 roky. Vrátil se do Polska, kde bude blíž 
nemocné matce. Pokud je v jeho odchodu něco 
jiného, či se na tom někdo podílel, o tom mi není 
nic známo. Správou farnosti byl od 1. sprna po-
věřen pan Paed Dr. Marek Slatinský, kterému 
přeji v jeho novém působišti vše dobré. Mimo 
jiné ho čeká úkol dokončit fasádu kostela, zbývá 
ještě oprava západní strany. K úplnému dokon-
čení oprav v současné době chybí již jen 200 tis. 
Kč. Pokud by občané i místní firmy zdárné do-
končení této akce chtěli podpořit, mohou zaslat 
své příspěvky na účet, který je uveden na webo-
vých stránkách farnosti.
 Ve stínu mimořádných událostí horkého léta 
zanikly příjemnější informace. Dokončena byla 
přístavba Ekocentra Trkmanka, během 8 měsí-
ců na místě chátrajícího objektu – bývalé kuchy-
ně státního statku vyrostl zcela nový objekt se 
šesti pokoji pro ubytování, dílničkami pro tvůrčí 
činnost návštěvníků ekocentra, se zahradními 
úpravami a venkovní pecí na pečení chleba. Ob-
čané si mohli tento objekt prohlédnout v rámci 
dne otevřených dveří. Celkové náklady budou 
teprve upřesněny, jedná se o částku cca 15,0 mil. 
Kč, z toho cca 80 % bylo pokryto dotací ze SFŽP. 
 Dokončena byla akce „Zateplení sportovní 
haly a gymnázia Velké Pavlovice“. Akce reali-
zovaná především z důvodu úspor energií sjed-
notila i vzhled školských objektů. I tato akce 
byla podpořena ze SFŽP v přibližně stejné výši.
Celkové náklady se pohybují kolem 6,5 mil.Kč, 
rovněž tato částka bude upřesněna po vyúčtová-
ní celé akce. Téměř 500 m vodovodu bylo v první 
polovině letošního léta zrekonstruováno v ulici 
V Sadech. Náročná rekonstrukce spočívala v po-
ložení nového vodovodního potrubí a přípojek k 
rodinným domům. Po dokončení byla zahájena 
rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníku. 
Omlouváme se vlastníkům rodinných domů za 
ztížení pohybu v této ulici v době stavby. Na dru-
hé straně přístup některých našich spoluobčanů 
z této ulice a kritika nás nemile překvapila. 
 Nový vodovod a kanalizace jsou v současné 
době budovány i v lokalitě Padělky. Nové in-
ženýrské sítě jsou budovány pro další rodinné 
domy, počet nových RD ve Velkých Pavlovicích 
se daří stále zvyšovat, čímž se nám podaří zasta-
vit snižování počtu obyvatel, které v posledních 
letech hrozilo.
 Na závěr si dovolím upozornit na zahájení pra-
cí na vytvoření strategického dokumentu „Změna 
územního plánu města Velké Pavlovice č.1“. Jedná 
se o strategický dokument, který vytváří podmín-
ky pro využití území v katastrálním území Velké 
Pavlovice. Pokud k územnímu plánu máte něja-
ké náměty či připomínky, je nutné se co nejdříve 
obrátit na tajemnici města - paní Jitku Krátkou a 
své náměty a postup zkonzultovat.  
 Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné pro-
žití zbytku letošního léta, méně starostí a již žád-
né špatné zprávy.   

Pavel Procházka
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE

Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem pětkrát 
a mimo jiné se zabývala následující problematikou:

Problematika školství:

Rada města schválila

na se postupně trhá a hrozí zhroucení 
akátů z vrchní části stěny 

- pasování prvňáčků na čtenáře knihov-
ny a poskytnutí čtenářských průkazek 
na 12 měsíců zdarma

- informace o jednání se SŽDC o želez-
ničních přejezdech ve městě, směr Bo-
řetice - SŽDC vybuduje během 2-3 let 
mechanické závory, v ulici Nádražní 
byla dohodnuta úprava obrubníků a vý- 
jezdu z polní cesty z trati Za Dvorem - 
zajistí město, včetně osazení dopravní 
značky Stůj, dej přednost v jízdě

- opětovné připomínky - oprava vozovky 
v ulici Čechova, ulomená patka doprav-
ní značky u RD Baloun, nefungující 
radar na Nádražní - současně prověřit 
i funkčnost radaru na Brněnské, po-

za I. pololetí 2015 a roku 2014 se zamě-
řením na kontrolu vnitřních směrnic  
podpisování finančních transakcí u všech 
příspěvkových organizací. Nutno za-
vést třístupňový systém podpisů. RMě 
navrhuje, aby se kontroly zúčastnili ně-
kteří členové ZMě a členové finančního 
výboru

- informace členů finančního výboru a Ing. 
Mrázka o průběhu a výsledku kontroly 
příspěvkové organizace ZŠ Velké Pav-
lovice

- v souvislosti s mimořádnou situací v ZŠ 
Velké Pavlovice vyhlásila RMě konkurs 
na obsazení pracovního místa ředitele 
Základní školy Velké Pavlovice a pově-

- pozastavení realizace akce „Bezbarié-
rový přístup radnice“ pro rok 2015 

- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne  
23. 11. 2014 na akci „Novostavba dvor-
ního křídla Ekocentra Trkmanka“ - zho- 
tovitel Daka Stav, s.r.o. – prodloužení 
termínu o 1 měsíc, úprava pokoje na 
bezbariérový + opěrná zeď

- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 214020 

- informace o činnosti pracovníků Služeb 
města - pravidelné sečení trávy a svoz 
rostlinného odpadu, V Sadech byla do- 
končena rekonstrukce vodovodu a za- 
hájena oprava chodníku, zateplení budo-
vy tělocvičny a budovy gymnázia, umís-
tění kontejnerů na bioodpad, prázdnino-
vé brigády

- informace o činnosti ZUŠ a Ekocentra 
Trkmanka a informace z jednání komi-
se výstavby

- zbudovanou pergolu s posezením v ul. 
Zelnice na parc. č. 1878 v k. ú. Velké 
Pavlovice 

- podněty na pořízení změny č.1 územní-
ho plánu města

- žádost o úpravu (zpevnění) „svahu“ za 
rodinným domem V Údolí - hliněná stě-

- informace o situaci v Základní škole, ná- 
vrh na odvolání ředitele ZŠ Velké Pav-
lovice, příspěvkové organizace, k 29. 6. 
2015, přizváni byli členové ZMě - infor-
mováni o aktuálním stavu, diskuze o dal- 
ším postupu a řešení vzniklé situace  
v ZŠ, o možnosti další existence pří-
spěvkových organizací – ZŠ a gymná-
zia, možnosti sloučení v jednu příspěv-
kovou organizaci nebo ponechání dvou 
příspěvkových organizací a vypsání 
výběrového řízení na ředitele ZŠ 

- přijaté opatření: RMě pověřuje ekono-
ma města k vykonání finanční kontroly 

- účetní uzávěrku za rok 2014 a rozděle-
ní zisku za rok 2014 příspěvkové orga-
nizace Ekocentrum Trkmanka ve výši 
208 719,74 Kč – příděl do rezervního 
fondu ve výši 208 719,74 Kč

- finanční dar ve výši 5 000,- Kč pro ZUŠ 
Velké Pavlovice, Hlavní 30

Z RADNICE

žadavek na dokončení osvětlení Nám. 
9. května směr Zelnice, odstranění tújí  
u chodníku mezi RD Ševčík a provo-
zovnou Kotlár, požadavek na připevně-
ní sáčků na psí exkrementy na betonové 
koše

- informace o Petici proti kravínům a Pe-
tici proti uprchlíkům v ČR - prozatím 
nebyla žádná petice podána 

- uzavření komunikace na Brněnské v do- 
bě konání hodů, včetně pondělí a úterý 

- informace o stížnosti na vykácený strom 
Sakura za obchodem p. Crháka – řeší 
odbor ŽP MěÚ Hustopeče

- vybudování nového informačního sys-
tému (následná úhrada podnikatelem 
příslušných směrových šipek nového 
informačního systému)

- dnem 1. 7. 2015 nástup strážníka Mě PO 
Stanislava Prachaře st.

řila starostu města, aby oslovil přísluš-
né organizace k nominaci členů kon-
kurzní komise dle vyhlášky č. 54/2005 
Sb. o náležitostech konkurzního řízení 
v podmínkách obce jako zřizovatele 
škol a školských zařízení

- statutární zástupce ZŠ - podání infor-
mací o přípravách k zahájení nového 
školního roku, o objednání firmy na 
zpracování účetnictví, o vypsaném vý-
běrovém řízení na administrativní pra-
covnici, o úvazcích s učiteli a přípravě 
rozvrhu vyučovacích hodin na školní 
rok 2015-2016, informace o provozu 
školní kuchyně a jídelny

na akci „Zateplení Gymnázia a Spor-
tovní haly Velké Pavlovice“ – zhotovitel 
Moravská stavební unie-MSU s.r.o. – 
vícepráce ZL č. 3 – 120.591,00 + ZL č. 
4 – 130.087,00 Kč

- uzavření MŠ v době letních prázdnin 
od 3. - 30. 8. 2015, provoz bude zahájen  
v pondělí 31. 8. 2015

- zapůjčení autobusu na Velkopavlovické 
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Rada města neschválila: - poskytnutí příspěvku Svazu postižených 
civilizačními chorobami v České repub-
lice, z.s. na ocenění nejaktivnějších čle-
nů z místní organizace svazu z důvodu 
zániku místní organizace SPCCH

- cenovou nabídku na dopracování pro-
jektové dokumentace na akci „Bezbari-
érový přístup radnice“

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města na svém VI. zasedání, které se konalo 25. června 2015, 
projednalo a schválilo:

3) rozpočtové opatření č. 4/2015, celkové 
příjmy zvýšení o 2 064 tis. Kč, celkové 
výdaje zvýšení o 2 064 tis. Kč, celkové fi-
nancování beze změny. Závaznými uka-
zateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů  
s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celko-
vém součtu překročit o částku rozpočto-
vé rezervy. Celkové výdaje překročit nelze

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

1) celoroční hospodaření města a závěreč-
ný účet města za rok 2014, včetně zprávy 
auditora o výsledku přezkoumání hos-
podaření města za rok 2014 bez výhrad

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0   

2) účetní závěrku Města Velké Pavlovice za 
rok 2014

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

4) prodej majetku města dle záměru o pro-
deji nemovitostí a výsledku jednání:

a) prodej pozemku KN parc.č. 327/1 o vý-
měře 199 m2 v k. ú. Velké Pavlovice za 
cenu 250,- Kč/m2, z důvodu dořešení 
vlastnických vztahů k zahradě u RD

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

- příspěvek na pořízení motorové sekač-
ky pro Společenství pro dům Bří Mrští-
ků 886/4 

vinobraní pořádané na zámku Nebílo-
vy dne 19. 9. 2015, cena za dopravu činí 
20,- Kč/km včetně DPH + ostatní po-
platky (mýtné, parkovné, čekací doba 
řidiče)

- uhrazení nákladů na „Dětský den“ - 
27. 6. 2015 - Rybářská bašta - do výše 
10.000,-Kč

- „Rámcovou kupní smlouvu“ č. 2015175 
na dodání betonových prvků – dlažba, 
obrubníky uzavřenou mezi Městem 
Velké Pavlovice a firmou PRESBETON 
NOVA, s.r.o., U panelárny 594/6C, 
Chválkovice, 779 00 Olomouc

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. :246/
LBAA-050/2014 s firmou STRABAG 
a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, IČO 
60838744, ve věci oprav komunikací ve 
městě

- pořádání hodovní diskotéky v areálu TJ 
Slavoj dne 16. 8. 2015 od 21.00 do 04.00 
hodin

- smlouvu zprostředkování převodu vlast- 
nického práva k nemovitostem (zpro-
středkování projede pozemků v podni-
katelské zóně)

- sazby pro placení věcného břemene  
v případě výstavby chodníků ve měs-
tě na cizích pozemcích: při výstavbě 
chodníku na cizím pozemku do 30m2 
– platba 1.000,- Kč jednorázově, pokud 
výstavba chodníku bude na větší ploše 
než 30m2 – 30,- Kč/m2 jednorázově

- stavbu „Pobočka KB Velké Pavlovice 
dle NBC – úprava vstupu“ – úprava 
schodiště a vstupu do KB

- udělení výjimky pro pořádání veřejné 
akce s produkcí živé či reprodukované 

hudby a žádost o pronájem plochy nebo 
sloupů VO pro účely reklamy na tuto 
akci - konání dne 25. 7. 2015 

- ponechání retardéru v ulici Pod Břehy 
do doby vybudování plánovaného ost-
růvku (po pozemkové úpravě a dořeše-
ní vlastnických vztahů k pozemkům), 
příprava a realizace vybudování ostrův-
ku cca 2016

- dodatek č. 3 ke smlouvě se spol. Daka 
Stav s.r.o. na vybudování stavby „No-
vostavba dvorního křídla ET“

- provedení finanční kontroly příspěvko-
vé organizace ZŠ Velké Pavlovice za rok 
2013

- v souvislosti s mimořádnou situací v ZŠ 
Velké Pavlovice vyhlášení konkursu na 
obsazení pracovního místa ředitele Zá-
kladní školy Velké Pavlovice 

Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města 
a občanů města, které byly na zasedání uplatněny:

řadatelská činnost při akcích), nabízí se 
možná spolupráce s MěPO 
Ing. Ladislav Hádlík – kdy bude vypsán 
konkurz na druhého strážníka, což bylo ve 
volebních programech požadavkem více stran 

Ing. Pavel Procházka - konkurz bude 
vypsán na podzim letošního roku
Ing. Jaroslav Benda PhD. – strážník 
nastoupí do funkce 1. 7. 2015, nebude mít 

Člen ZMě Ing. Jiří Hanzálek - kdy nas- 
toupí nový strážník MěPO 

Petr Hasil - nastoupí 1. 7. 2015, musí 
absolvovat školení v délce 400 hodin
Ing. Pavel Procházka - na RMě byli pří- 
tomni zástupci firmy OP Security s.r.o., 
která nabízí zajištění veřejného pořádku 
ve městě (pochůzková činnost, ostraha 
objektů města, soukromých objektů, po- 

hned oprávnění k výkonu funkce strážníka, 
vzhledem k praxi, kterou má, navrhuje 
nosit oděv podobný stejnokroji MěPO a pů- 
sobit preventivně

Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík přednesl 
dotazy a připomínky, které obdržel emai- 
lem od „voličky“:

„Starosta psal, že majitelé „Opilých skle- 
pů“ budou dále investovat ve Velkých 
Pavlovicích, kde a kolik investovali“?

Ing. Pavel Procházka – kam budou pe- 
níze investovat soukromé subjekty je vý- 
hradně jejich věc, město se snaží vytvářet 
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Prostřednictvím několika otázek a odpovědí 
Vám dnes představujeme nového vedoucí-
ho Služeb města Velké Pavlovice, který 
dne 1. května nastoupil, na základě výbě-
rového řízení, do funkce. Je jím pan Jan 
Havránek.

1. Jendo, ač rodilý Pavlovčák jsi dosud 
pracovně působil mimo město. Mohl by 
ses našim čtenářům krátce představit?  
Po ukončení středního odborného učiliš-
tě – obor automechanik, jsem v roce 1992 
nastoupil do pracovního poměru v AGRO-

TEC a.s. Hustopeče. Nejdříve jsem pracoval 
ve svém oboru, později jsem měl na starost 
provoz klempírny a lakovny. Při práci jsem 
si rozšířil středoškolské vzdělání. Skončil 
jsem na pozici přijímacího technika. Po le-
tech této práce, postupem času, jsem zatou-

investiční příležitosti a rádo by tyto in- 
vestory do budování města dále zapojilo.  
V současné době platí daně z nemovitostí  
a v minulosti zaměstnali mnohé pracovníky 
při stavebních pracích na budování tohoto 
areálu. 

„Paní Kalivodová, která pracovala ve firmě 
Pavlovín, zkrášlila okolí firmy, po jejím 
odchodu zde zeleň chátrá, celkově zeleň 
ve městě je zanedbaná, pan Dostoupil měl 
méně pracovníků a zeleň byla lepší.“

Ing. Pavel Procházka - s tímto názorem 
nesouhlasí, údržbě zeleně ve městě je 
věnována dostatečná péče.

„Jak je možné, že pracovnice TIC neovládají 
cizí jazyky?“ 

Ing. Pavel Procházka - pracovnice by 
měly ovládat cizí jazyky, RMě se bude 
tímto zabývat.

Další dotazy a připomínky člena ZMě 
Ing. Ladislava Hádlíka:

Připomínka občanky VP týkající se nedo- 
držování termínů odpovědí na žádosti 
občanů, převážně od starosty 

Ing. Pavel Procházka požádal o sdělení 
konkrétní žádosti, které se to týká, což 
nebylo sděleno.

Opětovně uplatnil dotaz maminek k uza- 
vření MŠ v době letních prázdnin - sdělil, 
že povolení uzavření MŠ je věcí zřizovatele. 

Ing. Pavel Procházka - RMě schválila 
uzavření od 3. - 30. 8. 2015, otevřeno bude 
od pondělí 31. 8., maminky mohou pro 
děti využít tábory v ekocentru. Důvodem 
uzavření MŠ je čerpání dovolených peda- 
gogického sboru a sanitace objektu.

Po minulém zasedání ZMě (5. 5. 2015) 
obdržel několik dotazů ohledně schválení 
změny územního plánu pro výstavbu kra- 
vínu a proč zastupitelstvo odsouhlasilo 
stavbu kravína? 

Ing. Pavel Procházka - ZMě neodsou- 
hlasilo výstavbu kravínu, pouze odsouhla- 
silo, že se bude jednat o změně ÚP, ža- 
datelů a požadavků je více. Před samot- 
ným schválením změny ÚP pro výstavbu 

kravínu bude svolána schůzka žadatelů  
s občany. Následovala diskuze členů ZMě 
o pořizování změn ÚP. 

Požaduje, aby zásadní záležitosti k pro- 
jednání byly zasílány zastupitelům s dosta- 
tečným předstihem, popřípadě aby byly 
předneseny na jednání zastupitelstva a pro- 
jednány na dalším zasedání z důvodu 
důkladnějšího seznámení se s problema- 
tikou.

Dotázal se, zda úprava a oprava hřiště za 
kostelem je konečná, již je opět protržená 
síť. 

Petr Hasil - hrací prvky jsou opravené, 
natřené, proběhne pouze do-oplocení, do- 
koupení dalších hracích prvků se ne- 
plánuje.

Kdy se započte s výstavbou WC na auto- 
busovém nádraží?

Ing. Pavel Procházka - zpracovává se 
PD, zvažuje se materiálově vybavení, 
prozatím není vydáno stavební povolení, 
nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 
2015, výše nájmu 500,- Kč/měsíc.

Dotázal se na využití sýpky.

Ing. Pavel Procházka - majitel sýpky 
plánuje přebudovat objekt na hotel s res- 
taurací, nyní se již provádí odstraňování 
vnitřních omítek. 

Připomněl problém zatékání do sklepů na 
Zelnicích.

Ing. Pavel Procházka - oprava komu-
nikace v ulici Starohorská neodstranila 
příčinu zatékání, skutečnou příčinu nez- 
náme, další návrh řešení - odkope se kus 
zeminy mezi chodníkem a zahrádkou, 
následovala diskuze a návrhy pro vyřešení 
problému se zatékáním.

- Členka ZMě Ing. Marie Šmídová po- 
žádala o informace k přístavbě Ekocentra 
Trkmanka.

Ing. Pavel Procházka - práce probíhají 
dle harmonogramu, došlo k prodloužení 
termínu dokončení o 1 měsíc z důvodu 
rozšíření prací (k 31. 7. 2015), probíhají 
venkovní úpravy. Vícepráce se týkají za- 

tím přístavby nové zídky, změny využití 
jednoho pokoje na bezbariérový a zkva- 
litnění vybavení. Pracovníci služeb pro- 
vádí pouze práce, které nebyly součástí 
projektu, což jsou úpravy okolí. 

Ing. Marie Šmídová – předpokládá se v 
souvislosti s prodloužením termínu pro- 
dražení stavby?

Ing. Pavel Procházka – prodloužení 
termínu nemá vliv na výši ceny uzavřené ve 
smlouvě, cena je stále stejná, vysoutěžená. 
Navýšení může být provedeno pouze při 
objednání a odsouhlasení víceprací.

Ing. Jaroslav Benda PhD. – doplnil 
starostu a informoval o vícepracích, na 
stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny  
a všechny vícepráce jsou řádně odsouhla- 
seny.

Člen ZMě Petr Hasil informoval o výs- 
ledcích rozboru vody na gymnáziu a na 
radnici - rozbor provedla firma VaK 
Břeclav, a.s. - výsledky - množství du- 
sičnanů vyhovuje - limit je 50 mg/l, 
gymnázium - 2,21 mg/l, radnice 1,94 mg/l.

Pan Bernat informoval o špatném stavu 
komunikace v ulici Tovární, směrem k fir- 
mě Hantály, a. s., o chybějícím označení 
turistických cílů, o dlouhé čekací době 
na zubaře, o sečení trávy u Biocentra Za- 
hájka.

Pan Hiadlovský se dotázal, zda se uvažuje 
o výstavbě komunikace v ulici Trávníky  
v místě probíhající výstavby garáží.

Ing. Pavel Procházka - cesta je zpevněna 
recyklátem a prozatím se o výstavbě ko- 
munikace neuvažuje.

Paní Válková z ulice Zahradní, informo- 
vala o probíhající petici proti výstavbě kra- 
vínu a požádala, aby byli občané informování 
předem, než se bude schvalovat změna 
územního plánu týkající se výstavby kra- 
vínu.

Ing. Pavel Procházka - Moravská Agra 
a.s. má zájem svolat schůzku s občany, 
občané budou včas informováni.

Jitka Krátká, 
tajemník Městského úřadu Velké Pavlovice

NOVÝ VEDOUCÍ VE SLUŽBÁCH MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
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žil po změně, využil jsem nabídky vypsané-
ho konkurzního řízení a mohu říci, že štěstí 
stálo na mé straně a ocitl jsem se zpátky ve 
Velkých Pavlovicích, kde jsem se narodil, 
kde žiji se svou rodinou a kde je můj domov.  

2. Ve funkci jsi čtvrtý měsíc. Stačil ses za 
tu krátkou dobu rozkoukat? 
Přiznám se, že „naplno“, ve všem ještě ne. 
Je to zatím příliš krátká doba. Seznámení 
s problematikou a chodem dění ve městě 
do hloubky vyžaduje určitě podstatně delší 
dobu. Zhostit se toho, je pro mne jistou vý-
zvou. 

3. V jakém stavu jsi služby města převzal, 
jak je to aktuálně s technikou a vybave-
ností vozového parku? 
Je pravdou, že vozový park je částečně 
zastaralý a bude třeba ho dle finančních 
možností postupně obnovovat. V současné 
době již zvažujeme nákup vhodného trak-
toru. Základem opravárenského provozu 
je i chod správné dílny, jejíž dobré vybavení 
nám usnadní a hlavně urychlí práci.   

4. Kolik pracovníků je v současné letní 
době ve službách zaměstnáno?   
V současné době pracuje ve službách 25 
pracovníků, z toho je 16 ve stálém pracov-
ním poměru a 9 na veřejně prospěšné práce. 
V době letních prázdnin zde pracovalo 14 
brigádníků.  

5. Máš zkušenosti s vedením pracovního 
kolektivu? 
Při koučování pracovní skupiny převládá 
řešení společných úkolů, ale zároveň může 
každý pracovník projevit svou individualitu. 
Důležitá je pak spolupráce mezi jednotlivý-

mi pracovníky. Toto pravidlo platí pro men-
ší i větší pracovní tým. Dosud jsem vedl pra-
covní skupinu klempírny a lakovny. Dnes 
moje práce spočívá ve vedení mnohem větší 
pracovní skupiny. Při tvorbě pracovních 
činností je pro mě důležitá oblast plánování 
a také jistá organizační schopnost, obstará-
vám rovněž veškerou administrativu. 
   
6. Dáš mi jistě za pravdu, že pro vedoucí-
ho pracovní skupiny je důležitá i schop-
nost umět správně hospodařit s časem.  
Určitě, efektivnímu plánování a stanovení 
časového horizontu prací se nebráním, ba 
naopak. Konkrétně, služby města se určitě 
významně podílejí na různých stavebních 
akcích, které jsou předmětem dlouhodobé-
ho plánu. Zabezpečují běžné potřeby chodu 
města, což je např. nikdy nekončící úprava 
a údržba veřejné zeleně, svoz odpadu apod. 
To jsou zase činnosti vymezené krátkým 
časovým nasazením. Do třetí skupiny patří 
plnění nenadálých úkolů, tzv. mimořádný 
stav, který vyžaduje naše okamžité pracovní 
nasazení.   

7. Dá se říci, že jsi po příchodu jara, s nímž 
se každoročně ve službách naplno rozjíž-
dí pracovní nasazení, nastoupil do rozjeté-
ho vlaku. Kromě pravidelných pracovních 
povinností je rozděláno i několik velkých 
akcí, a že jednu z nich máte již úspěšně za 
sebou. Mám na mysli úpravu okolí nové-
ho objektu v areálu ekocentra, kde to při 
dokončovacích pracích vypadalo, jako ve 
včelím úle. Jaký byl Tvůj osobní pocit?
Každého člověka musí těšit odezva z dobře 
udělané práce. To je pak i další dobrou mo-
tivací. Proto mám dobrý pocit já i hoši, kte-
ří zde zanechali v krátkém čase, ve dnech, 

kdy rtuť na teploměru sahala do tropických 
výšin, kus své práce. Jsem mile překvapen 
zodpovědným přístupem a nasazením za-
městnanců, kteří jsou ochotni pracovat nad 
rámec pracovní doby i ve dnech pracovního 
volna. I proto jim za jejich pracovní nasaze-
ní patří poděkování. 
   
8. Jaké úkoly máte před sebou v nejbliž-
ším období?
Do konce roku nám zbývají čtyři měsíce. 
Máme před sebou rozšíření vodovodního 
řadu a kanalizace v části lokality Padělky, 
výstavbu veřejného sociálního zařízení, re-
konstrukci chodníků a vodovodního řadu  
v části ul. Pod Břehy.

Ať se Ti tedy v novém působišti daří, máš 
kolem sebe dobrý a spolehlivý pracovní tým  
a v neposlední řadě i v ulicích města potká-
váš spokojené občany. Děkuji Ti za rozhovor.

Dagmar Švástová, Jan Havránek

Jan Havránek, vedoucí Služeb města Velké 
Pavlovice

ve stínu oskeruše, kterou le-
tos vysadil na kraji řádku, 

někteří vzpomenou, že 
tady žil. 

 V našich myslích zůsta-
nou navždy vzpomínky, 
jež nezaniknou a budou 

nám vracet obraz člově-
ka, který žil mezi námi… 

odešel bez slůvka rozlouče-
ní, jak tomu jeho osud chtěl… 

Přejme mu klid na jeho věčné pouti. 

 S úctou jeho památce za občany a vi- 
naře z Velkých Pavlovic a za všechny za-
městnance města   

Dagmar Švástová 

 Jen pár dnů nazpět byl šťasten a v poho-
dě, že všechny výsledky jeho lékařského 
vyšetření, kterým prošel, dobře dopadly. 
S úsměvem na tváři a zdviženou rukou nám 
pokynul na chodbě radnice na pozdrav. 
Nikdo z nás v tu chvíli netušil, že je tomu 
naposledy, že se již příště nesejdeme…
 O to více pro nás všechny byly smutné 
zprávy, které se v pondělí ráno rychlostí 
větru šířily ulicemi města, a my jim ne-
chtěli a nemohli dlouho uvěřit.
 Zdeněk žil ve Velkých Pavlovicích 35 
let. Měl rád lidi, podal by slovo poslednímu 
poutníku na cestách pozemských. Měl rád 
zdejší kraj, přírodu. Díky jeho iniciativě 
byly jen v posledních osmi letech, kdy za-

stával funkci místostarosty, 
ve městě a jeho okolí vysá- 
zeny stovky okrasných 
i ovocných stromů a keřů.
 O nedělním ránu 9. srp- 
na jel tolik známou ces-
tou mezi vinohrady do 
toho svého v trati Pošto- 
ry. Snad proto, aby se po- 
těšil letošní zaslíbenou úro-
dou zrajících a již modrajících 
se hroznů. Osud tomu chtěl, aby 
zde našel svou chvíli poslední… 
na úrodné hroudě své vinice, kterou léta 
s láskou obdělával, kde nacházel potěšení 
vinaře a klid v duši. Možná si po letech, 

JEHO ČAS SE NAPLNIL… DNE 9. SRPNA 2015 ZEMŘEL PAN ING. ZDENĚK KARBER
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Gymnázium si užilo perné 
léto ve znamení stavebního 
ruchu (19. 6. 2015)
Sportovní hala, neboli tělocvična při ZŠ  
a Gymnáziu V. Pavlovice, prošla od jarních 
měsíců l.r. generální opravou. Na konci 
školního roku se intenzivně pracovalo na 
izolaci stropu, zároveň jeho snížení, včet-
ně dřevěného obložení. Náročná oprava 
přinese řadu významných benefitů jako 
zabránění úniku tepla z haly, její celkově 
útulnější a modernější design, ale pře- 
devším značnou úsporu finančních nákla-
dů vynakládaných za energie na vytápění. 
Ukončení rekonstrukce tělocvičny bylo 
předem naplánováno na závěr měsíce srp-
na, v září si zde žáci a studenti už opět za-
cvičí. Gymnázium si však kromě samotné 
rekonstrukce tělocvičny prošlo vůbec 
velmi perným létem, prázdnin a dovole-
ných si zde moc neužili. Během července 
a srpna se komplet opravovala aula školy 
a vybraná sociální zařízení.

Vodovod V Sadech 
opraven, na řadu přišel 
chodník (19. 6. 2015)
 
Ulice V Sadech by se mohla v týdnech kon-
čícího školního roku a začátku letních 
prázdnin výstižněji a s troškou dávkou 
ironie nazývat ulicí V Prachu. Všeho však 
do času! I tato generální oprava chodníku 
jednou skončí a nejen její obyvatelé si zde 
budou bez zakopávání a houpání dlaždic 
pod nohama zvesela vykračovat.

Jedna z technicky i časově nejnáročněj-
ších etap, tedy oprava a položení nového 
vodovodního řadu, byla ukončena v druhé 
polovině června 2015. Tímto okamžikem 
bylo zahájeno hloubení kufrů pro samot-
né chodníky a to už i v horní části ulice.

Agrotec Rally v noci i ve 
dne, a také ve fotografiích
(21. 6. 2015)
 
O víkendu ve dnech 20. a 21. června se ko-
nala i na katastru města Velké Pavlovice 
už jedenáctá Agrotec Petronas Syntium 
Rally. Nesla sebou jako vše určitá poziti-

Zahrádky, chodníky, 
schody... přístavba 
ekocentra vyrostla 
před očima (19. 6. 2015)
Měsíc červen byl pro Ekocentrum Trkman-
ka, především pro jeho právě budovanou 
přístavbu, obdobím dennodenních vidi- 
telných změn a výrazných posunů. Nová 
budova byla zastřešena, byla sem vsazena 

Věž kostela konečně 
bez lešení, do dáli září 
novotou (22. 6. 2015)
 
Jak jsme vás již informovali prostřednic-
tvím posledního vydání Velkopavlovické-
ho zpravodaje, po letošních Velikonocích 
byly zahájeny práce na další etapě rekon-
strukce nejvýznamnější velkopavlovické 
historické památky, barokního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. Od té doby 
zde Hodonínská stavební firma Plus, 
s.r.o. dennodenně intenzivně pracuje na 
opravě fasády. 

K naší radosti a potěše oka se koncem mě-
síce června konečně po dlouhých týdnech 
vyloupla z lešení nádherně zrekonstruo-
vaná věž. Sluší jí to, co říkáte?

Zateplování stropu školní sportovní haly.

Agrotec Petronas Syntium Rally 2015,  
opět a jako již tradičně i na katastru  
města Velké Pavlovice.

Na bělostnou věž kostela bez lešení je 
skutečně nádherný uklidňující pohled…

Terénní úpravy pozemku mezi přístavbou 
ekocentra a obvodovou zdí.

TELEGRAFICKY

va i negativa. Museli jsme se smířit s čás-
tečně omezenou dopravou v okolí města, 
uzavírkami a také s tím, že se o páteční 
noci moc nevyspíme.

Na stranu druhou se stal tento již tradiční 
závod mimořádnou podívanou. Nejen pro 
zaryté vyznavače rychlého, adrenalinové-
ho a nebezpečného sportu, ale i pro fo-
tografy. Možnost ulovit  si skvělý snímek 
si nenechal ujít ani Tomáš Gazda, jehož 
bohatou fotogalerii si můžete prohléd-
nout na webových stránkách města Velké 
Pavlovice www.velke-pavlovice.cz nebo 
na www.zonerama.com/gazdathomas.

okna, dveře, pracovalo se na vybavení so-
ciálních zařízení a v souběhu také na terén-
ních úpravách okolí. 

Kromě budování kaskádových ploch, kte-
ré už nyní slouží co by záhony a zahrádky 
pro rozličné rostliny a byliny, byl klasic-
kými dlažebními kostkami vydlážděn ši-
roký chodník lemující přístupovou cestu 
k nové přístavbě. 

Protože se nová přístavba nachází na po-
zemku o něco nížeji položeném než hlavní 
budova ekocentra, pracovalo se i na vý-
stavbě schodů, které ve výsledku plynule 
a komfortně oba areály propojily.

Zahájení budování chodníku ve spodní 
části ulice V Sadech po rekonstrukci 
vodovodního řadu.



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

7

4

2015

Přístavba ekocentra 
se zahalila do netradiční 
fasády (1. 7. 2015)
Hned první den měsíce července 2015 
zahájili zaměstnanci dodavatelské firmy 
Dakastav Staré Město práce na fasádě 
přístavby Ekocentra Trkmanka. Okamžitě 
bylo všem jasné, že bude zcela netradič-
ní, v moderním, odlehčeném a vzdušném 
stylu. Budova je totiž velmi vkusně po ce-
lém svém obvodu obložena dřevem. 

Ve stejném období se pustili pracovníci 
služeb města do úprav oplocení a dalších 
náročných terénních úprav, které před-
cházely výsadbě zeleně.

Lípy na Hlavní prošly 
odborným ošetřením 
(1. 7. 2015)
 
V úterý 30. června arboristé ošetřili od-
borným řezem několik lip na ulici Hlavní. 
Prořezány byly větve, které příliš ome-
zovaly svit veřejného osvětlení a poško-
zené větve, které ohrožovaly bezpečnost 
chodců i vozidel. Odstraněné větve byly 
následně štěpkovány.

K dalšímu výchovnému řezu lip na ulici 
Hlavní došlo dne 4. srpna. Provedli jej od-
borní pracovníci firmy Kavyl. Cílem od-
borného výchovného řezu je naformovat 
koruny tak, aby v budoucnosti nedochá-
zelo k jejich rozlamování a dalším poru-
chám v růstu.

Pozor, zákruta :-)! 
Teď ale bezpečnější
(3. 7. 2015)
 
A to díky novým zábranám a odrazkám, 
které na nebezpečnou zatáčku upozorní 
řidiče i v noci. Především však díky Služ-
bám města Velké Pavlovice, které začát-
kem letních prázdnin dokončily opravu 
zábradlí mostku v prudké zatáčce na tzv. 
zkratce mezi V. Pavlovicemi a Bořeti- 
cemi. 

Staré poškozené zábrany byly odstraněny 
a na jejich místo byly umístěny zcela nové, 
dřevěné, navíc doplněné o bezpečnostní 
prvky, nepřehlédnutelné odrazky. Snad 
už tedy nehrozí, že by některý z řidičů 
skončil v ne příliš vonící stoce protékající 
pod vozovkou.

I na kluky se dostalo, 
přednost dali galantně 
dámám (3. 7. 2015)
 
První na řadu přišlo WC pro mladé sleč-
ny, pak se octlo ve víru prachu a kvapu 
časově limitované opravy sociální zaříze-
ní pro chlapce. To vše v budově školy vel-
kopavlovického gymnázia. Dívčí sociálky 
tu byly opraveny během jarních prázdnin 
uplynulého školního roku, s rekonstruk-
cí chlapeckých se začalo v úvodu letních 
prázdnin. To proto, aby bylo vše včetně 
úklidu v září hotovo. 

Oprava by měla být dle předem schválené-
ho harmonogramu prací ukončena v září.

To je aula? 
Kdo by to byl řek…  
(3. 7. 2015)
 
Ještě koncem školního roku byla aula 
velkopavlovického gymnázia důstojným 
prostorem pro konání rozličných student-
ských, společenských a slavnostních akcí. 
Jen si studenti odnesli vysvědčení, stala se 
zaprášeným staveništěm. Klavír vystřída-
lo lešení, ze stropu zůstalo torzo a vzorně 
naskládané židličky se před očima promě-
nily v kbelíky s rozmíchanou maltou. 

Důvod? Aula prostě nevyhovovala. Přes-
tože zde nebyla vybudována až tak dávno, 
už pomalu chátrala, byla špatně klimati-
zovaná a především nevhodně osvětlená. 
To vše se vyřešilo právě dokončenou opra-
vou.

Aula však nebyla jedinou opravou, kterou 
škola během prázdnin zrealizovala. Re-
konstruována byla také sportovní hala, 
WC pro chlapce a v prostorách spojova-
cího krčku budov gymnázia a základní 
školy byly vyměněny luxfery za klasická 
okna. 

Zahrádka v oblacích, na 
Ekocentru Trkmanka   
(8. 7. 2015)
Když se řekne ekocentrum, vybaví se nám 
příroda. Když se řekne příroda, vybaví 
se nám zelená a nebo rovnou zeleň. A to 
na každém kroku, všude, kam jenom oko 
dohlédne. Dokonce i z ptačí perspektivy, 

Instalace dřevěného obložení budovy 
přístavby ekocentra.

Průřez lipové aleje na ulici Hlavní.

Zahájení prací na výměně luxferů za okna 
ve spojovacím krčku školních budov.

Opravený most na „zkratce“ do Bořetic.

Neutěšeně vypadaly chlapecké záchody 
před dvěma měsíci, dnes září novotou.
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třeba na střeše. Přesně v tomto duchu se 
nese nová přístavba Ekocentra Trkman-
ka. Její plášť je zahalen do dřeva, evoku-
je tedy kmen stromu a koruna? Tu bude 
už brzy připomínat pohled právě na 
střechu, až se zazelená.

Byla zde totiž vybudována zahrádka pro 
pěstování rozličných rostlinek, skalni-
ček či bylinek. 

Na střeše přístavby ekocentra byla  
v červenci vybudována kuriózní  
atrakce - zahrádka.

Ekocentrum voní chlebem, pečou jej ve 
zbrusu nové peci.

Slavnostní přípitek nově vysazeným 
stromkům u přístavby ekocentra.

Další z nekonečné řady obětí zdejších 
vandalů - zlomená mladá lípa  
u kynologického cvičiště.

Až postavili novou 
budovu, Aš začala  
stavět pec
(10. 7. 2015)
Kde? Na Ekocentru Trkmanka. Mezi 
budovami ekocentra, v zadním traktu 
nádvoří, byla o letošním červenci po-
stavena venkovní pec na pečení chleba. 
Ta bude sloužit především dětem, ale 
i dospělým, zkrátka všem, kteří se zú-
častní některého z bohaté nabídky pro-
gramů pořádaných právě ekocentrem.
Stavbu provedla specializovaná firma 
Kamnářství JURA, která k nám dorazi-
la z úplně opačného konce naší země, z 
města Aš.

Ewa Farna natáčela klip  
k seriálu Vinaři 
na Šlechtitelce
(28. 7. 2015)
S novým videoklipem vstoupí televizní 
seriál Vinaři do druhé série, která se na 
obrazovkách objeví na podzim letoš-
ního roku. Děj se sice přesunul z jižní 
Moravy do Čech, videoklip ale vznikl ve 
sklepech velkopavlovické Šlechtitelky. 
Píseň nazpívali Ewa Farna, František 
Segrado a Johanka Freywaldová.

Štáb si vybral vinařství ve Velkých Pav-
lovicích díky originálnímu sklepení. Pro-
ducent Vican má se Šlechtitelkou navíc 
zkušenosti už od natáčení několika scén k 
filmu Bobule a navíc se mu zalíbil nápad 
podpořit místo, kde vznikla jeho oblíbená 
odrůda André.

Starosta vysadil 
u přístavby ekocentra trio 
javorů (28. 7. 2015)
V prostranství právě dokončené přístavby 
Ekocentra Trkmanka vysadil v úterý, dne 
28. července 2015, starosta města Vel-
ké Pavlovice Ing. Pavel Procházka spolu  
s pracovníky služeb města a zaměstnanci 
ekocentra tři vzrostlé sazenice javoru ba-
byka odrůdy Acer Campestre Red Shine 
a jednu sazenici černého jeřábu Aronia 
Prunifolia. 

Doufejme, že se zde mladým stromkům 
bude dařit a brzy poskytnou příjemný stín 
v horkých slunečných dnech. Právě v tom-
to duchu se nesl slavnostní přípitek všech 
přítomných.

Hned den na to byly u Trkmanky vysaze-
ny další stromy, tentokrát ovocné, symbo-
licky odrůdy Velkopavlovická meruňka. 
Dále byly v tento den okolní záhony osá-
zeny rozličnými okrasnými květinami, 
trávami, trvalkami, bylinkami a keříky 
pestrobarevných růží.

Nejoblíbenější je 
Pekařství Pláteníková 
(6. 8. 2015)
Nejoblíbenější pekařství regionu vybí-
rali v první polovině prázdnin čtenáři 
Nového života a Břeclavského deníku 
Rovnost. Nejvíce hlasů získalo velko-
pavlovické Pekařství Pláteníková. To 
se rozhodlo předat jednomu z hlasují-
cích poukaz v hodnotě dvou set korun. 
Jednatelka pekařské společnosti Jitka 
Michnová nakonec udělala poukazem 
radost Zdeňku Frisovi. 

„Děkujeme všem za poslané hlasy, oce-
nění si velmi vážíme, protože je od našich 
zákazníků. A to je pro nás víc než diplom 
od odborné poroty,“ děkovala za přízeň 
majitelka vítězného pekařství Jitka Plá-
teníková.

Pěkný pohled, co říkáte? :-( 
(10. 8. 2015)
A opět se nám někdo kousal nudou a rou-
py nevěděl co dělat… A tak to vymyslel! 
Co takhle třeba zlomit vzrostlou sazenici 
mladé lípy?! U kynologického cvičiště 
ideální terén, tam je šance zastihnout 
vandala přímo při činu celkem mizivá, 
tak jen houšť. Připadne vám vážení ničite-
lé všeho kolem sebe skutečně tato činnost 
natolik vtipná, že se jí neustále bavíte?

Navíc přidáváte práci zaměstnancům Slu- 
žeb města, kteří se dnes a denně doslova  
v potu tváře starají o městskou zeleň. Zřej-
mě máte pocit, že stejně jako vy nemají co 
dělat a tak se je snažíte řádně zaměstnat. 
On ten stromek bude muset někdo znovu 
zasadit. A nebude ho to stát jen drahý čas, 
ale i peníze.

Skutečně, neskutečně vtipná zábava! :-(

Karolína Bártová
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Co Vás (ne)zajímá…

Kdyby bylo „kritizování“ sportovní dis-
ciplínou, pravděpodobně by se naše ná-
rodní družstvo umístilo při mistrovství 
světa na předních příčkách. Dokonce si 
myslím, že bychom mohli založit i klub  
v našem městě. Mít ve Velkých Pavlovi-
cích moře, brbleme, že je málo slané. Mít 
tady hory, budou málo vysoké.  

Chodník na ul. V Sadech 
Práce jdou pomalu, zaměstnanci Města 
Velké Pavlovice nestíhají, poflakují se. 

Práce na chodníku jdou skutečně pomalu, 
ale je potřeba si uvědomit, že je kompletně 
opraven v této části ulice vodovodní řád. 
Navíc se „nebouchají“ jenom metry rov-
ného chodníku, zároveň se napojují vjezdy 
k domům a zpevňují odstavné plochy. Což 
znamená plno dořezávání. Zedník při špa-
letách taky „zatvrdne“, ale ten co staví zeď 
z kvádrů 30x50cm to „hrne“.

Zda se poflakují? Při vší úctě k zaměst-
nancům jsem přesvědčen, že jsou finančně 
ohodnoceni dle jejich pracovního nasazení.

Jan Havránek 
– vedoucí Služeb města
Havránek není to, co býval Dostoupil. Jak 
může opravář aut dělat vedoucího Služeb 
města?  

Jenda Havránek nastoupil do funkce  
1. května 2015. Za tři, čtyři měsíce není 
nikdo generál. Mně osobně se s Jendou Ha-
vránkem spolupracuje velmi dobře. Ukočí-
rovat tři souběžné akce (chodník V Sadech, 
terénní a venkovní úpravy u přístavby eko-
centra, rekonstrukci sociálních zařízení na 
gymnáziu) není jednoduché a vedoucí Slu-
žeb města tak zažil „křest ohněm“. 

Opravář aut může dělat vedoucího, tak jak 
to dělal elektrikář :-).

Zaměstnanci Města 
vs. jejich rodina

Uvažoval jsem nad těmito statusy a dospěl 
k závěru. Myslím si, že Monika neměla na 
mysli standardní zaměstnance města, ale 
spíše starostu a místostarosty. Nepředpo-
kládám, že by měla třeba pokladní nebo 
traktorista vliv na to, že by se někdo někde 
dostal „ke korytu“. 

Pokud měla na mysli vedení města, ne-
zbývá mi konstatovat, že každý si vybere 
takového zaměstnance, takového podříze-
ného, se kterým se mu bude dobře pracovat 
a se kterým se většinou shodne. Takže je to 
vlastně tak trochu pravda. Otázkou je, co 
myslela Monika „korytem“.

Eduardův komentář vše pro jistotu upřes-
ňuje. 

Co se týká starosty, vím pouze, že jeho man-
želka pracuje v mateřské škole a to už pěk-
nou řádku let. Určitě mnohem dříve, než 
byl zvolen p. Procházka místostarostou 
města. Moje manželka pracovala v základ-
ní škole rovněž dříve, než jsem se stal mís-
tostarostou a pokud si někdo myslí, že se 
dostala do školy, protože jsem to „zařídil“  
z funkce strážníka MP, tak je mi toho člověka 
líto a neměl by zřejmě tolik sledovat seriály.

Základní škola

Statusy jsou z diskuze na face-
booku, kde se řeší situace v naší 
základní škole. Nechci zde de-
tailně komentovat dění „na 
základce“, (ani na facebooku 
ho nekomentuji), protože je 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY zpronevěra finančních prostředků ředite-
lem Hanákem ve fázi vyšetřování. To, že je 
způsobená škoda v řádech miliónů je fakt 
a nehodláme to „zamést pod koberec“, jak 
jsem se také doslechl od zastupitele či do-
četl na facebooku. Nedovedu si dost dobře 
představit, jak by se to zametalo, když byla 
celá záležitost oznámena na Policii ČR 
hned v den, kdy jsme se o tomto dozvěděli.  
V základní škole byla také provedena de-
tailní kontrola účetnictví a to od roku 2013. 

Jak si můžete přečíst, i výběrové řízení na 
administrativní pracovnici základní školy 
je tématem ožehavým. Teoreticky výběrové 
řízení vypsáno být nemuselo – není to po-
vinností. Vypsáno bylo - a zase je to špatně, 
stejně si vybereme, koho chceme.

Poplatek za psa
Poplatky za psy jsou neúměrně vysoké, 
hlavně rozdíl poplatku za psa evidované-
ho v rodinném domě (200,-Kč) a v byto-
vém domě (500,-Kč). 

Diskuze mezi rozdílem poplatků proběhla 
rovněž na facebooku. Důvodem různé výše 
poplatků byla skutečnost, že psi z bytových 
domů měli více znečišťovat a více se pohy-
bovat na veřejných prostranstvích oproti 
psům, kteří byli umístěni na dvorcích ro-
dinných domů. V současné době je situace 

poněkud jiná a tak budu navr-
hovat snížení poplatku za psy  
v bytových domech. Zda dojde  
k mírnému zvýšení “standard-
ního“ poplatku, bude předmě-
tem jednání. Dodávám, že se 
výše poplatku za psa nenavyšo-
vala od roku 1998. 

Komunikace vedení 
města s občany
Představitelé města málo 
komunikují s občany, a když 
už, tak pouze před volbami.

V prosinci roku 2012 jsem za-
ložil facebookový profil Měst-
ské policie Velké Pavlovice. 
Domníval jsem se, že tak budu 
moci předat běžné i důležité in-
formace mnoha lidem za krát-
kou dobu a vlastně zadarmo. 

Podařilo se. Profil funguje dále i bez mé 
správy.

Když jsem byl zvolen místostarostou, chtěl 
jsem nějakým způsobem s lidmi opět komu-
nikovat. Anonymní diskuzi jsem zakládat Zdroj: facebook.com
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nechtěl a s ohledem na dobré zkušenosti  
s facebookem jsem zabrousil opět tam. Ně-
kteří lidé mě od diskuze s občany zrazovali, 
jiní podporovali. Jsem celkem překvapen, 
že prozatím nedošlo k žádnému slovnímu 
napadání.

Není tomu tak bohužel na jiných „face-
bookových“ diskuzích týkajících se Velkých 
Pavlovic. Chápu, že lidé chtějí vyjádřit svůj 
názor (taky jej vyjadřuji), ale nějak mi hla-
va nebere, když někdo někoho upozorňuje 

na lži a lže sám. Protože někteří spoluobča-
né rozvíjí diskuze velmi dynamicky a nestí-
hám sledovat veškeré reakce na moje vyjád-
ření, rozhodl jsem se, že už budu reagovat 
pouze na připomínky na mém profilu. 

Průměrně inteligentní člověk musí uznat, 
že nemůžu být schopen reagovat denně 
na několik příspěvků. Některé reakce sice 
můžu napsat z hlavy, jiné si však musím 
zpětně vyhledávat. Petr Hasil

Koncem letošního června byly po našem 
městě rozmístěny velkoobjemové hnědé 
kontejnery na bioodpad. Žádáme občany, 
aby do těchto kontejnerů ukládali skuteč-
ně pouze bioodpad. Jak jsme se na vlastní 
oči přesvědčili, někteří spoluobčané zjev-
ně neví, co to je bioodpad. V biokontejne-
ru jsme totiž k našemu překvapení našli 
pytle s PET lahvemi a ty rozhodně na stro-
mě nerostou!

VÍTE, CO PATŘÍ DO KONTEJNERŮ NA BIOODPAD?
Správně do kontejnerů na bioodpad patří 
zbytky jídel rostlinného původu, zbytky 
ovoce a zeleniny, květiny, čajové sáčky, 
kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, 
tráva, plevel, zbytky rostlin, listí, seno, 
sláma, košťály a celé rostliny.
 

Petr Hasil
Kontejner na biodpad. „Petky“ lahve do něj 
rozhodně neukládejte!

Dne 29. července 2015 převzala ředitelka 
Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovi-
cích paní Zita Dvořáková z rukou starosty 
města pana Pavla Procházky klíče k užívá-
ní nového objektu, který v letošním roce 
vyrostl na místě, kde v minulosti stávala 
dlouhodobě nevyužívaná a zchátralá bu-
dova státního statku.

Nový provoz splňuje jednak navýšení ka- 
pacity pro ubytování, jednak nové prosto-
ry vhodné pro rozšíření činností ekocent-
ra. Mimo jiné se od něj očekává i částečné 
pomoci s pokrytím ekonomických nákla-
dů na provoz. Nabídka ubytování byla 
rozšířena o 6 dvoulůžkových pokojů. Je-
den z nich je přizpůsoben potřebám han-
dicapovaných návštěvníků. Prostory jsou 
funkčně vybaveny nábytkem.

Jistou zajímavostí je např. venkovní pec 
na pečení chleba. Díky úpravám terénu  
a osázené zeleni získalo na kráse i celé 
upravené okolí. 

Náklady na stavbu dosahují výše patnácti 
milionů korun. Celková dotace činí 90 %  
z rozpočtovaných nákladů. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOCENTRU 
TRKMANKA

PUBLICISTIKA

Poděkování patří všem, kteří stáli u zrodu, 
od položení základního kamene až po sa-
motnou kolaudaci stavby. Mimo jiné: ar-
chitektu panu Janu Tesařovi, projektantu 
panu Martinu Němcovi, stavební společ-
nosti DAKA Stav ze Starého Města, panu 
Jaroslavu Bendovi, který zastával funkci 
stavebního dozoru a dalším dodavatelům. 
Terénní úpravy okolí objektu úspěšně  
a téměř na doraz zvládli pracovníci Služeb 
města a osázení zeleně pan Josef Marcián, 
spolumajitel Zahradnického centra Mar-
ciánová z Kostelce na Hané. 

Nezbývá než popřát pracovnímu týmu 
ekocentra hodně úspěchů v jejich tvůrčí 
činnosti, při práci, která je zde čeká…  
a rovněž hodně spokojených návštěvníků.

Možnosti prohlídky objektu v rámci „Dne 
otevřených dveří“ využila celá řada prvních 
návštěvníků.

Dagmar Švástová

Předání klíčů k objektu.

Úpravy okolí.
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Takhle jednoduše se dá popsat první prázd-
ninové sobotní odpoledne připravené míst-
ními spolky a organizacemi ve spolupráci 
s Ekocentrem Trkmanka pro děti a samo-
zřejmě také pro jejich rodiče. Po dlouhém 
období bez deště jsme zanedbali přípravu 
a nepostavili stan a to se nám šeredně vy-
mstilo.

Na louce byl připraven start a cíl a samo-
zřejmě šest dalších stanovišť. První účast-
níci si dokonce, než se přihnal velký černý 
mrak s deštěm, stihli zasoutěžit a splnit 
všechny úkoly – malí i velcí :-). 

Bohužel jsme již nebyli tak rychlí při úklidu 
stanovišť před deštěm a vše nám důkladně 

promoklo a stalo se nepoužitelným. Když 
po necelé hodince vykouklo sluníčko a po-
tvůrka hřálo krásně až do večera, byl pro 
děti připraven skákací hrad, trampolína, 
k poslechu a tanci nám hrál DJ Tony. Ne-
chybělo ani skvělé pohoštění na rybářské 
baště.

Děti si mohly prohlédnout hasičská auta  
a i s rodiči podniknout výlet hasičským 
„malým“ autem na místní letiště, prohléd-
nout si letadýlka, případně se i proletět.

Nezoufejte, vše znovu připravíme a na 
soutěže při světadílech Evropa, Afrika, 
Asie, Austrálie, Severní a Jižní Amerika 
se můžete těšit v sobotu 5. září od 14.00 

NA LETNÍCH VLNKÁCH TRKMANKY…
DEN VE ZNAMENÍ DĚTÍ, ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN, 
DEŠTĚ I SLUNÍČKA

Pod Dnu dětí u rybníka máme jasno, budou  
z nás hasiči!

Děti z dětského domova ve Štítech byly v na-
šem městě šťastné a našly si tu novou velkou 
kamarádku, „tetu“ Zuzku z ekocentra. 

na další společné akci. Ta se uskuteční 
na osvědčeném místě, na louce u rybní-
ka a rybářské bašty. 

Přijďte, moc se na vás těšíme!
 

Za všechny pořadatele Zita Dvořáková, 
Ekocentrum Trkmanka

V zimě uspořádal Dámský klub společně 
s Ekocentrem Trkamanka v místní soko-
lovně benefiční koncert na podporu dětí 
z Dětského domova ve Štítech. Vybraná 
částka z koncertu Viléma Veverky a čes-
kých komorních sólistů byla složena do 
pokladny ekocentra. Vedení Dětského 
domova rozhodlo, že finanční dar využije 
na pobyt několika dětí na táboře pořáda-
ném Ekocentrem Trkmanka s názvem Jak 
vycvičit draka. A jak bylo dohodnuto, tak 
se i stalo. 

V neděli 12. července, po úmorné cestě 
vlakem, dorazila do Velkých Pavlovic sed-
mičlenná výprava ze Štítů. Tři chlapci a tři 
děvčátka v čele s „tetou“ Lenkou.

Rozšíření kapacit na ekocentru otvírá pro-
stor pro další činnosti, jak v oblasti envi-
ronmentálního vzdělávání, tak výchovy  
a osvětové činnosti. Pracujeme na nových 
EV programech, inovujeme již zavede-
né programy. Vzhledem k tomu, že celý 
objekt ekocentra je bezbariérový, připra-
vujeme rozšířenou nabídku také pro děti 
zdravotně i mentálně postižené. 

RUKA PODANÁ SPRÁVNÝM SMĚREM

VÝUKA, OSVĚTA, TRADICE, PO LÉTĚ OPĚT NA EKOCENTRU

Celý týden si děti užívaly tábora, sluníčka, 
nových kamarádů a meruněk, které dosta-
ly od pracovníků města Velkých Pavlovic. 
Zástupkyně Dámského klubu zpestřily dě- 
tem pobyt zmrzlinovým pohárem a limo- 
nádou v kavárně u Zborovských. V pátek na-
stalo nechtěné loučení a návrat „domů“. 
Nejen děti se loučily se slzičkami v očích.

A co k tomu dodat na závěr? Přesvědčili 
jsme se na vlastní oči, že benefiční koncer-
ty mají smysl a je hezké vidět, že i každá 
sebemenší částka může pomoci a vyvolat 
úsměv na dětských tvářičkách, kterým 
chybí v životě to nejdůležitější! 

Proto 29. listopadu 2015 proběhne druhý 
benefiční koncert na podporu Dětského 

Novinkou od podzimu bude rozšířená 
nabídka volnočasových aktivit různě za-
měřených, pro malé i velké návštěvníky. 
Například kroužky na téma: včelařství, 
keramika, výtvarné prvky, pohybové ak-
tivity, s písničkou za přírodou, montes-
sori Mates, a další. Plánujeme navázat na 
předchozí zimní ročníky osvětových úter-
ků a připravit besedy na zajímavá témata.

domova Štíty, na který vás již nyní srdečně 
zveme.

Za Ekocentrum Trkmanka & Dámský klub 
Zuzana Pecháčková

Hlavním cílem nám nadále zůstává envi-
ronmentální výchova, vzdělávání a osvě-
ta, ale jedním z našich podcílů je také pod-
pora a zachování tradic Velkých Pavlovic 
a Velkopavlovické oblasti. Od října do 
března se mohou příznivci tradic a folklo-
ru těšit na pokračování dílniček, kde se 
seznámí s historií krojů, s jejich výrobou 
a údržbou. Již nyní probíhají přípravy na 
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Na Trkmance je vždycky príma! Jednohlasně 
potvrzují děti, které absolvovaly letní příměst-
ský přírodovědný kurz „Přežít aneb Ať je žůžo 
dobrodrůžo“.

Svatomartinský jarmark, na který budou 
navazovat přípravy na Masopust. Ale to 
už jsme se dostali do zimy, kterou bychom 
sice mnozí přivítali, ale ještě je na ni čas.

Již v začátku tohoto článku jsem se zmíni-
la o rozšíření kapacit na ekocentru ve smy-
slu nových učeben, skladových prostor, 
ale za zmínku také stojí rozšíření ubyto-
vacích kapacit. V současné době jsme již 
schopni nabídnout zázemí – ubytování, 
stravování, výuku, pro školy v přírodě - 
pro malotřídky.

Na závěr bych si Vás všechny dovolila po-
zvat jménem pořadatelů na akci Rozlou-
čení s létem, která se uskuteční v sobotu 
5. září od 14 hodin na louce u Rybářské 
bašty. Na druhý pokus bude připravena 
cesta kolem světa za zvířátky (snad nám 
zase nepřijde bouřka) pro malé i velké 
soutěžící, k tanci a poslechu nám bude do 
večerních, možná i nočních hodin, hrát 
DJ Tony a samozřejmě nebude chybět vy-
nikající občerstvení.

Bc. Zita Dvořáková, MSc, ředitelka 
příspěvkové organizace

Již druhým rokem v pátek 28. srpna probí-
há na ekocentru seminář s názvem ECHO. 
Název již sám o sobě napovídá, že to bude 
o spoustě informací a novinek. Seminář je 
sice určen převážně pro pedagogy z MŠ, 
ZŠ a ŠSŠ, ale mohou se ho zúčastnit i zá-
jemci z řad veřejnosti.

Hlavním bodem programu semináře je 
seznámit účastníky s nabídkou environ- 

SEMINÁŘ „ECHO“ NA EKOCENTRU
mentálních výukových programů pro žáky, 
získat cenné informace jak předcházet 
workholismu u sebe a kyberšikaně u dětí, 
a v neposlední řadě zúčastnit se praktic-
kých dílniček. 

Pro pedagogy MŠ a I. stupně ZŠ je při-
pravena dílnička na téma „Barevný svět“  
a „Cesta chleba na náš stůl“. Pro pedago-
gy II. stupně ZŠ a SŠ „Gaia – nový život“ 

a „Umělá inteligence či demence?“. Pro 
všechny „Osvěta bezlepkových potravin“ 
v rámci celosvětové propagace škodlivosti 
lepku na lidský organismus a upečení bez-
lepkového chleba v kamenné peci.

Bc. Zita Dvořáková, MSc, 
ředitelka příspěvkové organizace

V létě, v období dvouměsíčních školních 
prázdnin, má každé Turistické infor-
mační centrum hlavní sezónu. Ta letošní 
by se dala směle přirovnat k vlně Tsu-
nami. Takový příliv turistů jsme u nás 
na TIC ve Velkých Pavlovicích žádné 
předchozí léto nezaznamenali a to zde 
působíme už 15 let! 

Samozřejmě jsme přemýšleli, co je za 
tím. Naše teorie a spekulace se ubíraly 
naprosto správným směrem, jak se nám 
později prostřednictvím zpráv v mé- 
diích jednoznačně potvrdilo. 

Jedním z důvodů byl seriál Vinaři, který 
mnohé inspiroval při výběru letní dovole-
né. Jižní Moravě se dostalo obrovské pro-
pagace a to navzdory skutečnosti, že se 
stal seriál záležitostí velmi kontroverzní. 
Rozdělil společnost na dva tábory. Jedni 
si ho zamilovali, druzí pohrdavě odsou-
dili. Povětšinou, první tábor je z Čech či 
severní Moravy, ten druhý tvoří domorod-
ci, jihomoravané. Ať tak či onak, reklama  
k nezaplacení! Alespoň pro peněženky 
podnikajících v cestovním ruchu!

TURISTICKÉ TSUNAMI, ZA VLNOU STOJÍ VINAŘI I STRACH
Dalším pádným důvodem, proč si zvolit 
tuzemskou dovolenou, ať už kdekoliv, 
nejen na jižní Moravě, je současná bez-
pečnost či finanční stabilita v oblíbených 
světových turistických destinacích, přede-
vším v přímořských letoviscích. Spousta 
rekreantů raději zvolila klid, pohodu a jis-
totu domova a tak po zralé úvaze vyměnila 
Egypt, Tunis či Řecko za neméně nádher-
ná místa v České republice. 

A proč se třeba neinspirovat právě vzpo-
mínaným seriálem Vinaři, nebo neméně 
oblíbenými, dnes už takřka kultovními 
filmy Bobule a 2Bobule? Bingo, trefa do 
černého - jižní Morava, naší dovolené cíl! 

Čím oslovily turisty při výběru své 
letní dovolené právě Velké Pavlovice?
Zeptali jsme se některých z nich…

Můžete nám prozradit, odkud jste k nám 
dorazili?
•	 Z	daleka,	 ze	Šumavy,	přímo	ze	Sušice.	

V zimě jsme si říkali, že se trochu ohřát 
a užít si kola na rovném terénu. Teplo 
je nám až dost, ale rovinek jsme si tedy 

zatím moc neužili, jsou to tady opravdu 
trochu hory. I když ty Modré nejsou až 
tak kopcovité a náročné jako ty naše šu-
mavské.

Jste ubytovaní přímo ve Velkých Pavlo-
vicích?
•	 Ano,	jsme	tu	celá	rodina	i	se	známými.	

Takže vlastně dvě rodiny, obě máme 
malé děti. 

Proč jste si vybrali dovolenou na jižní 
Moravě?
•	 To	 je	 jednoduché.	 Protože	 je	 tu	 krás-

ně, ráj na zemi. Ženy, víno a zpěv :-)! 
A teď, když už máme své vlastní ženy  
a taky děti, měníme i své priority a dí-
váme se také po vyžití právě pro děti. Je 
tu vlastně všechno. Super si pojezdíme 
na kolech po cyklostezkách, byli jsme 
na spoustě rozhlednách, těch tu tedy je, 
pak se podívat ve sklípku, v Lednici na 
zámku, na lodičkách, v zámku je dokon-
ce i výstava loutek, ta se dětem moc líbi-
la a taky jsme se byli podívat v Pasohláv-
kách, že se vykoupeme. Jenomže tam 
byla špinavá voda a tak jsme nakonec 
vyrazili do Němčiček, jak jste nám tu 
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Rozhledna Slunečná hraje jednoznačný prim 
co by nejvyhledávanější turistický cíl  
ve Velkých Pavlovicích.

poradili. Tam to bylo taky super. Večer 
se chodíme s dětmi hrát na houpačky  
k jezírku a zamávat lokálce. Takže pros-
tě značka ideál.

Podle čeho konkrétně jste si vybrali 
zrovna Velké Pavlovice? Hledali jste na 
internetu nebo jste navštívili třeba ně-
jaký veletrh cestovní ruchu, nebo úplně 
jinak?
•	 Tip	nám	dali	známí,	rodina.	Byli	tu	už	

několikrát a byli spokojení. Dokonce 
tu už byli na otevřených sklepech, na 
té podzimní akci, na Martina. Zvažuje-
me, že letos dorazíme také, ale to tedy 
bez dětí :-)! No a pak jsme si vybrali 
ubytování podle internetu. Chtěli jsme  
i kuchyňku, trochu soukromí, což je v po- 
hodě. A cena je také solidní. A také jsme 
se chtěli kromě kol koupat. Zamýšleli 
jsme původně jezera pod Pálavou, pro-
tože jsou jako moře. Chtěli jsme ošidit 
děti :-). Ale jak jsem říkal, ta nás zkla-
mala špatnou vodou. Tak se koupeme  
v Němčičkách. 

O skutečném moři jste neuvažovali?
•	 Uvažovali.	Ale	je	to	daleko,	hlavně	s	dět-

mi není dlouhé cestování žádný med. 
Tak jsme si řekli, že je na jižní Moravě 
taky vody dost, horko je tu nakonec ještě 
větší než v Chorvatsku a ještě jsme ušet-
řili :-)! Přinejmenším za benzín a uby- 
tování. 

Najdete u nás něco, s čím nejste spoko-
jeni?
•	 Nevím…	Možná	jídlo.	Chtělo	by	to	něja-

kou restauraci, kde vaří i pro děti. Něco 
vám sice všude nabídnou, nějakou al-
ternativu, ale že by tu bylo něco přímo 
jak se říká baby friendly, jako zdravé 
jídlo, dětský koutek, to tu není. Ale na-
konec jsme to vždycky nějak vyřešili. 

A jinak naše město a služby? Jak se vám 
jeví jejich úroveň?
•	 Řekl	 bych	 že	 v	 pohodě.	 Je	 tu	 všech-

no. Obchody, pěkné čisté ubytování, 
restaurace, i pizzerie tu je, to měly ra- 
dost hlavně děti, dokonce jsme byli i na 
hodech v Bořeticích, to byl zážitek!  
V životě jsme něco takového neviděli. 
Holky obdivovaly ty sukně, byly jako  
z marcipánu, nechápeme, že to může 
tak držet. Užili jsme si tedy i ten folk-
lór, na který Morava vždycky láká. No  
a hlavně vy! Všechno jste nám řekli, 
máte tu neuvěřitelné množství materi-
álu, tolik razítek nemají nikde, sbíráme 
vizitky, těch máte devět, i z okolí, fakt 

super. A jste tu pořád, do sedmi! Tak to 
není ani na Václaváku!

Moc děkujeme za slova chvály, vždy vel-
mi potěší… Když jste tak sdílní, můžete 
nám prozradit nějaký váš zážitek, u nás 
na Moravě?
•	 Tak	zážitek	je	tedy	to	vedro	:-)!	To	jsme	

tedy nečekali! Ale jinak je to tady celé 
jeden velký zážitek, strašně moc si to 
taky užíváme. Zjistili jsme, že nám 
jedna týdenní dovolená na Pavlovice 
a okolí rozhodně stačit nebude. Je tu 
tolik míst, kam bychom se ještě chtěli 
zajít podívat. Takže zvažujeme, že sem 
dorazíme i příští prázdniny. No a ještě  
i na ty Svatomartinské sklepy. Co se 
nám asi nejvíc tedy líbilo? Pluli jsme lodí 
po Pálavských jezerech, to bylo paráda. 
A pak jsme přímo tady večer poseděli 
ve sklípku. Dali jsme si vínko, zazpívali  
a hlavně, nebylo tam vedro! A jsou tu 
fajn lidi. Když se někoho na ulici na něco 
zeptáte, tak vám hned všechno ochotně 
vysvětlí. To se často nestává. A tady to 
tak je. Jo a ještě jsem si vzpomněl, je to 
tady ve vesnici moc pěkné. Krásné ulice, 
čisto, to taky není všude samozřejmost. 

Velmi vám děkuji za rozhovor a jsem 
velmi potěšena, že se vám u nás, ve Vel- 
kých Pavlovicích, tolik líbí!
•	 To	 ano!	 Tak	 za	 rok	 se	 zase	 uvidíme!	

Doufám, že vám přibude na infocentru 
aspoň jedno nové razítko, ať máme nový 
úlovek do vandrbuchu.

Určitě ano!

Sympatické rodince ze Sušice na Šumavě 
poděkovala Karolína Bártová, 

TIC Velké Pavlovice

Dobrovolný svazek obcí Modré Hory 
vydal pro sezónu 2015 historicky první 
Modrohorské výletní noviny. K do-
stání jsou za tu nejskvělejší cenu, tedy 
zdarma, na Turistickém informačním 
centru ve Velkých Pavlovicích. 

Noviny představují všech pět obcí DSO 
Modré Hory * www.modrehory.cz – 
Velké Pavlovice, Němčičky, Bořetice, 
Kobylí a Vrbici. Najdete zde tipy, co 
určitě navštívit, novinky v obcích, ale 
hlavně kalendář zdejších nejvýznam-
nějších kulturních, společenských, fol- 
klórních a sportovních akcí. 

Karolína Bártová

PRVNÍ MODROHORSKÉ VÝLETNÍ 
NOVINY NA TIC VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
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Splněno! Šlápli jsme si do pedálů, pod-
nikli expedici a projeli kraj André, to vše 
už podesáté. Dva měsíce prázdninového 
nicnedělání tedy mohly bez okolků začít. 
Zdá se vám to neuvěřitelné? Ano, cyklo-
turistická akce Expedice Krajem André 
zahajuje školní prázdniny bez přestávky 
skutečně už deset let. 

Od historie stezky 
až po současnost...
První ročník Expedice Krajem André se 
uskutečnil v roce 2006, tenkrát však byla 
trasa jednosměrná. Necelá dvacítka kilo-
metrů vedla z Hustopečí, přes Starovičky, 
Velké Pavlovice, Bořetice do Vrbice. Což 
bylo v pravdě velmi nepraktické a nepo-
hodlné. Okamžitě vyvstala otázka „jak  
a případně kudy zpět“.

Ta byla zodpovězena a vyřešena za pět let, 
v rámci půlkulatého ročníku 2010. Cyklo-
stezka Krajem André byla zokruhována, 
prodloužena na 41 km a v terénu nově 
přehledně vyznačena. K původnímu pěti-
lístku obcí se přidalo další kvarteto, Něm-
čičky, Kobylí, Horní Bojanovice a Kur-
dějov. Nyní trasa oficiálně začíná a končí  
v Hustopečích, ale prakticky je možné na 
ní naskočit v jakémkoliv místě na trase. 

Jubilejní X. ročník 
Expedice Krajem André
Právě tato prodloužená stezka, včetně 
dalších kratších alternativ pro méně zdat-
né cyklisty či rodiny s dětmi, byla úspěšně 
pokořena v rámci právě uplynulého jubi-

PODESÁTÉ! JUBILANTKA EXPEDICE KRAJEM 
ANDRÉ OPĚT ODSTARTOVALA LETNÍ PRÁZDNINY

KULTURA

lejního desátého ročníku, který se konal 
v sobotu 27. června 2015. Na startu na 
hustopečské Formance se zaregistrova-
lo přesně 477 účastníků, z toho 40 dětí.  
A spousta dalších již nepočítaných vy-
razila jen tak, na vlastní triko a pěst, bez 
registrace. 

Tím se sice ošidila o ochutnávku vín na ka-
ždém razítkovacím místě, děti o sladkosti 
a dárečky a v závěru o slosování razítko-
vacích průkazů o hodnotné cyklistické  
a vinné ceny, avšak rozhodně neodjížděla 
z akce ochuzena o nezapomenutelné zá-
žitky, nádherné výhledy z rozhleden a vů-
bec, o skvělý den plný příjemné přátelské 
atmosféry, to vše navíc v náruči zdejších 
všudypřítomných vinic a dozrávajících 
sladce vonících a lahodně chutnajících 
meruněk.

Velké Pavlovice jsou na Krajem André 
každoročně třetím razítkovacím místem 
a jinak tomu nebylo ani letos. Jen jsme se 
opět, jak už začíná být naším folklórem, 
trošku přesunuli. Minulý rok nám vel-
mi atraktivní a komfortní azyl poskytnul 
nový vinařský Penzion André. Letos se 
zde konala svatební hostina a tak jsme 
nakonec razítkovali sice také pod křídly 
Šlechtitelské stanice vinařské, ale ve vý-
robní hale, co by kamenem dohodil od 
rozhledny Slunečná. 

I zde se početný peleton cykloturistů rád 
zastavil a zdržel. Nejen z důvodu samot-
ného výstupu na ochoz Slunečné a za úče-
lem krásných výhledů, ale hlavně proto, 

Expedice Krajem André oslavila své první ku-
latiny razítkováním a koštováním roséčka jak 
jinak odrůdy André ve výrobní hale Šlechtitel-
ské stanice vinařské, a.s..

aby se v době oběda řádně posilnil boha-
tým občerstvením či osvěžil vychlazeným 
nápojem. 

A pak se už jen šlapalo, kochalo, jedlo, 
víno pilo… stejně jako předešlých devět 
let, okouzlujícím krajem, kde se zrodila 
věhlasná odrůda révy vinné, André.

Doufáme že Vy, účastníci letošního roční-
ku i těch předchozích, nám zůstanete věrni 
nejméně dalších deset let! 

Karolína Bártová

Čerstvé meruňky, smažené meruňky, 
meruňkový nektar, meruňkový rýžový 
nákyp, kynutý meruňkový táč, přesňáky 
s meruňkovou marmeládou, meruň-
kový guláš i meruňkové víno. To vše je 
jen malá ochutnávka dobrot, které byly  
k mání na již druhém ročníku Velkopav-
lovického Meruňkobraní, které se letos 
uskutečnilo o parné sobotě 4. července. 

MERUŇKOBRANÍ. SÁZKA NA ORANŽOVOU VYŠLA
Oranžová akce se vydařila, po 
všech stránkách a k potěše-
ní všech účastníků i pořa-
datelů. Ne nadarmo jsou 
právě Velké Pavlovice nazý-
vány městem meruněk, vždyť 
právě zde byla vyšlechtěna jedna 
z nejoblíbenějších, nejvoňavěj-
ších a nejžádanějších odrůd s náz- 
vem Velkopavlovická meruňka.

Už dlouho před oficiálním zaháje-
ním akce se do areálu valil neko-

nečný proud návštěvníků, kteří 
toužili ochutnat něco z těchto me-
ruňkových dobrot. U pokladny si 

vyměnili peníze za Velkopavlovické 
krejcary a pak už mohli dle libosti a 

do sytosti ochutnávat meruňko-
vé dobroty. 
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Na oslavě třetích narozenin velkopavlovického letiště bylo k vidění i několik vzácných 
historických strojů.

V sobotu 27. června 2015 se na velkopav-
lovickém letišti uskutečnil slet letadel, po- 
řádaný naším leteckým klubem, u příle-
žitosti 3. výročí otevření letiště. Taková 
událost je však závislá na vhodném letovém 
počasí. Bohužel, při žádném sletu v minu-
losti se nám počasí příliš nevydařilo.

Ranní pohled na radarovou mapu s odra-
zy přeháněk nedával ani tentokrát příliš 
optimistické naděje na přílet letadel ze 
vzdálenějších letišť. Nicméně příroda byla 
nakonec přívětivější a alespoň dopolední 
počasí bylo pro létání jako stvořené. Při-
létlo 36 letadel a to i z „dalekých“ letišť, 
jako jsou Jindřichův Hradec, Tábor, Hosín 
u Českých Budějovic, Slaný, Zbraslavice  
a Sazomín.

Nejpočetnější skupina byla z letiště Boj-
kovice u Uherského Brodu v počtu čtyř 
letadel, z nichž dvě byla dnes již historická 
práškovací letadla Zlín Z37 Čmelák, která 
se těšila neobyčejnému obdivu.

Od jedné hodiny odpolední se však přibli-
žovala rozsáhlá přeháňka, která způso-
bila, že většina letadel před ní „prchala“ 
na domovská letiště. Po přeháňce se opět 
vyčasilo a tak ještě přilétla další 4 letadla  
z blízkých letišť.

Celkem se zapsalo 40 posádek. Když k to- 
mu připočteme letadla, která trvale par-
kují v našem hangáru, tak můžeme hovo-

SLET LETADEL NAD KRAJEM ANDRÉ
řit o zatím rekordním počtu 45 letadel na 
odbavovací ploše velkopavlovického letiš-
tě v jednom dni.

Letošní slet byl poprvé pořádán současně 
s dětským dnem ve městě. Umožnili jsme 
dětem prohlídku letecké techniky a také 
se mohly do některých letadel posadit. 
Zpestřením byly vyhlídkové lety letadlem 
Cessna C172, která přilétla ze Dvora Krá-
lového nad Labem už v pátek před sletem. 
Po 3 dny umožnila desítkám zájemců –  
a zejména dětem - shlédnout kraj André  
z výšky. Část ceny letenky pro děti sponzo-
rovaly 3 firmy: STK Brno, ulice Vídeňská, 
BV - Brumovice výtahy a také provozova-
tel vyhlídkového letounu.

Za poskytování informací známému leto-
vému provozu a za udržování spořádané-
ho toku letadel na a z našeho letiště vdě-
číme bývalému řídícímu letového provozu 
z letiště Brno-Tuřany, dnes již ve výsluze, 
panu Petru Machálkovi, který své poslání 
u radiostanice splnil bez chyby.

Za vydařenou sobotní akci bych chtěl po-
děkovat všem těm, kteří se na přípravě  
a průběhu sletu podíleli. Hodnotné dárky 
a upomínkové předměty pro piloty byly 
připraveny Městem Velké Pavlovice a ně-
kterými vinaři. Díky též za jejich úsilí.
 

Ing. Vratislav Nádeníček, 
Letecký klub Nad krajem André, 

Velké Pavlovice

Soutěž v pojídání čerstvých meruněk, pro 
mnohé zlatý hřeb akce.

Jen se sliny sbíhají při vzpomínce na vynikající 
pochoutky z oranžového pokladu Velkých 
Pavlovic, třeba na přesňáky s marmeládou.

Žhavé odpoledne bylo zpestřeno soutěží 
pro malé i velké „Co vše víme o meruň-
kách“ a soutěží v pojídání meruněk na 
čas. 

Komu bylo přece jen velké horko, které 
nás v tento den opravdu vůbec nešetřilo, 
mohl se zchladit při prohlídce expozice  
o meruňkách, nebo při ochutnávce vín ve 
Vinných sklepech Františka Lotrinského, 
a.s.. K tomu všemu po celé odpoledne vy-
hrávala a o dobrou náladu se starala kape-
la THE SURPRISE. 

Letošní ročník je za námi a my už se těšíme 
na ten příští.

Tak nezapomeňte! Za rok nad talířem pl-
ným meruňkových dobrot na shledanou!
 

Věra Procingerová
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Na letní prázdninové měsíce jsme se 
začali v městské knihovně připravo-
vat hned po 1. červnu, kdy jsme spo-
lečně se základní školou uspořádali již 
tradiční Pasování prvňáčků na čtená-
ře. K prázdninovému čtení se snažila 
knihovnice přilákat děti již v červnu,  
a to nákupem a výstavou stovky nových 
knížek pro mladší i starší děti. V červnu 
také ozdobila prostory knihovny vý-
stava výtvarných prací, které vytvořily 
děti na pohádkovém odpoledni s Krt-
kem. Velkou výtvarnou výstavu máme 
tradičně v knihovně také v průběhu 
července a srpna. Letos jsme požádali 
o obrázky Mateřskou školu Velké Pav-
lovice a výstavu jsme nazvali „Jedeme 
na prázdniny“.

Doba prázdnin je pro městskou knihovnu 
obdobím, kdy je zapotřebí dohnat všechny 
odborné knihovnické práce: vytřídit knihy 
do skladu a k vyřazení, opravit poškozené 
knihy, opravit zatřídění a označení nauč-
ných knih, které v dřívějších dobách bylo 
zbytečně složité hlavně u dětských knih. 
Knihovnice se svým čtenářům také po-
starala o pravidelný přísun prázdninové a 
dovolenkové četby, do knihovny v posled-
ních 3 měsících zapsala a zpracovala přes 
350 nových knih, zakoupených v knih- 
kupectví či poskytnutých občany jako čte-
nářský dar.

Zároveň však nesmíme opomíjet své pří-
znivce a čtenáře, kteří do knihovny rádi 
chodí na kulturní aktivity. V pátek 31. čer-
vence jsme v knihovně přivítali především 
menší děti, pro které bylo připraveno po-
hádkové odpoledne s promítáním DVD 
pohádek „Chaloupka na vršku“.

Všechny milovníky country pak městská 
knihovna, kulturní komise města i skupina 

Přátelé country společně potěšily zorgani-
zováním Country večera pod rozhlednou. 
Díky skvělé muzice country kapely Amulet, 
romantickému prostředí rozhledny Sluneč-
ná i perfektnímu publiku se sobotní večerní 
akce organizátorům opravdu vydařila.

Na country večeru pod Slunečnou se 1. 8. 
2015 od 19 hodin sešlo v našem městě 
téměř 200 návštěvníků, kteří byli ochotní 
dobře pobavit sebe i ostatní. Knihovna ani 
kulturní komise by nemohly vše zajistit 
bez pomoci zaměstnanců služeb města, 
kteří pomáhali ještě i v sobotu večer. Vel-
ké díky patří také domácím i přespolním 
country skupinám, děkujeme i za skvělé 
občerstvení.

Důležitější je pro nás ovšem to, na co se 
společně teprve můžeme těšit. Pro dětské 
čtenáře knihovna každoročně v září vy-
pisuje soutěž, která má dětem zpříjemnit 
začátek školního roku. Tentokrát jsme se 
rozhodli soutěž O prince či princeznu 
knih vyhlásit na září až prosinec 2015. 
Smyslem je, aby děti přečetly co nejvíce 
knížek a přišly tak čtení „na chuť“. Za kaž-
dý ze 4 uvedených měsíců vyhlásíme dět-
ského čtenáře, který si vypůjčil nejvíce 
knih. Ten bude „princem či princeznou 
knih“ a bude odměněn hezkým dárkem.
Pro nejširší veřejnost je určen zájezd na 
divadelní představení komedie Dvojitá 
rezervace. Všem přihlášeným zájemcům 
jenom připomínáme, že se představení 
letošní divácky nejoblíbenější komedie  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRO SVÉ ČTENÁŘE I VEŘEJNOST

Skvělá zábava v duchu divokého západu pod 
rozhlednou Slunečná. Country večer vyšel na 
jedničku!

v Městském divadle v Brně koná ve středu 
23. září 2015.

V podzimních měsících také městská 
knihovna pravidelně nabízí setkání s lite-
rární či jinou uměleckou osobností. Letos 
bude toto setkání patrně pro diváky pře-
kvapením. Nevybrali jsme žádnou oceně-
nou či známou spisovatelku nebo spisova-
tele. V úterý 27. října od 17 hodin přijede 
na besedu paní Eva Stascha, která svou 
první, a zatím jedinou, knihu Děckama 
nezatopíš napsala v době, kdy už by ji 
několik let společnost označila za dámu 
vyššího věku. Paní Stascha je důkazem, 
že něco nezvyklého a nového můžeme za-
čít v každé chvíli svého života. Její kniha 
vzbudila takový čtenářský ohlas a zájem, 
že během roku již vyšlo její 2. vydání i jeho 
dotisk. Jde o knihu reálných osobních 
vzpomínek, které měly být původně urče-
ny pouze pro autorčiny děti. Knihovnice 
se těší, že tímto netypickým setkáním udě-
lá radost všem svým věrným návštěvnicím 
a návštěvníkům  knihovnických akcí ve 
Velkých Pavlovicích.

Upozorňujeme také veřejnost, že kni-
hovnice městské knihovny bude prodá-
vat knihy vyřazené v roce 2015 z fondu 
knihovny, a to v zasedací místnosti Měst-
ského úřadu Velké Pavlovice, od čtvrtka 
do soboty 10. až 12. září 2015, vždy od 
9.00 do 12.00 hodin.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Vážení občané, milí přátelé, spolužáci, všichni, kteří jste se narodili v roce 1945 

a v letošním roce slavíte významné životní jubileum 70 let …

Vás všechny srdečně zveme na 

„Setkání jubilantů – sedmdesátníků“,
které se uskuteční v sobotu 12. září 2015 ve Velkých Pavlovicích,

sraz před velkopavlovickou radnicí ve 13:45 hodin.

Těšit se můžete na společné přátelské posezení ve Vinárně u Kaderků 
s příjemným společenským programem.

Všichni zájemci o toto přátelské setkání se mohou přihlásit na kontakt:
Marta Krátká, tel. 721 338 150, e-mail m.kratka30@seznam.cz

a to nejpozději do 3. září 2015. 

Případné dotazy taktéž u paní Krátké prostřednictvím výše uvedených kontaktů.
Přijměte naše pozvání a přijďte společně prožít příjemné zážitky. 

Marta Krátká, Hustopeče
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V sobotu večer dne 18. července 2015 
uspořádala Velkopavlovická chasa tradič-
ní Zahrávky hodů, které se konají každo-
ročně vždy čtyři týdny před samotnými 
krojovanými hody. Navzdory tropickému 
počasí se všichni výborně bavili a tančili 
až do časných ranních hodin.

Jako vždy, měla i letos chasa připraveno 
bohaté občerstvení včetně dostatečného 
množství višňáku. Tuto místní speciali-
tu připravují stárci vždy speciálně na Za-
hrávky.

Kromě taneční zábavy s dechovou hud-
bou Bílovčanka proběhla i oficiální volba 
stárků a stárek - tímto byly pomyslně od-
startovány náročné hodovní přípravy po-
čínaje úklidy, pokračujíce pečlivým chys-
táním krojů a konče pečením výborných 
hodovních koláčů.  

ZAHRÁVKY ODSTARTOVALY PŘÍPRAVY NA KROJOVANÉ HODY

Volba stárků hodů roku 2015.

S otcem ThLic. Markem Kardaczyńskym se 
přišla rozloučit i krojovaná mládež s nadějí, 
že bude vždy na naše městečko v dobrém 
vzpomínat.

Pro letošní rok byli zvoleni…
  Stárci a stárky
Jaromír Hasík & Sára Bezoušková
Jakub Procinger & Simona Svozilová
David Pohl & Kristýna Kostrhunová
Martin Svozil & Nikola Kynická

  Sklepníci a sklepnice
Radek Možný & Kateřina Kocmanová
Filip Cvan & Iva Jilková
Jaroslav Hicl & Eva Škrobáková
Oldřich Vymazal & Barbora Forejtová 

  Kárníci
Jakub Svoboda
Marek Pekařík 

  Čestný kárník
Josef Dubina

Věra Procingerová

Posledním červencovým dnem roku 
2015 skončil ve své funkci duchovního 
správce ve Velkých Pavlovicích otec 
ThLic. Marek Kardaczyńsky. Ten zde 
působil od srpna 2011. Dne 26. čer-
vence 2015 odsloužil v našem kostele 
poslední nedělní mši svatou. 

Rozloučit se přišla spousta farníků, za-
zpíval chrámový sbor Laudamus, přišla  
i krojovaná mládež. Na závěr zaznělo vře-
lé poděkování. Otec obdržel spoustu věc-
ných darů. Popřálo se mu mnoho zdraví  
a sil do dalších let.

Otci tímto děkujeme za věrnou službu, 
kdy jako správný pastýř křtil naše děti. 
Čtyři ročníky dětí přivedl k prvnímu svaté-
mu přijímání. Oddával zdejší snoubence. 
Obětavě navštěvoval nemocné a naše ze-
mřelé doprovázel na jejich poslední cestě.
Za jeho působení vznikly ve farnosti tři 
různé farní skupinky. Malý divadelní spo-
lek, faru otevřel pro společenství mládeže 
a hlavně stál u zrodu společenství Ctitelů 

OTEC MAREK SE ROZLOUČIL SVÁTEČNÍ 
NEDĚLNÍ MŠÍ SVATOU

Z FARNOSTI

Panny Marie. Katechetkám dal příležitost 
pracovat s dětmi a předávat tak jim víru  
a lásku v Ježíše Krista.

Scholu Boží děcka a chrámový sboru Lau-
damus duchovně i finančně podporoval 
při všech vystoupeních a různých projek-
tech.

Ale nejen duchovně pracoval, ze všech 
oprav a rekonstrukcí na našem kostele se 
patří vyzvednout aktuální opravu fasády 
kostela. Akce velkých rozměrů, která se 
snad s pomocí Boží a nového duchovní 
správce dovede do zdárného konce.

Sluší se poděkovat polskému národu, že 
má tolik kněží, které vysílá na misijní pů-
sobení do České republiky. Před čtyřmi 
lety otec Marek přišel do srdce moravské-
ho vinařství, velmi dobře se zde sžil a jako 
dobrý správce pracoval na vinici Páně. 

Milý otče Marku,
děkujeme Vám za obětavou službu, mod-
litby a slova povzbuzení.
Vyprošujeme Vám zdraví, pokoj v srdci a 
radost od Pána.

Farníci z Velkých Pavlovic
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Novým duchovním správcem Farností ve 
Velkých Pavlovicích, v Němčičkách a Hor-
ních Bojanovicích se od 1. srpna 2015 stal 
R.D. PaedDr. Marek Slatinský.

Otec Marek se narodil před 38 lety v Tře-
bíči. Po studiu na Biskupském gymnáziu 
v Brně odešel studovat Teologickou fakul-
tu do Olomouce. Během studií strávil tři 
roky v Římě. Po vysvěcení byl rok jáhnem 
ve Farnosti u Katedrály sv. Petra a Pavla  
v Brně, poté sloužil dva roky jako kaplan 
v Křižanově. Dodělal si doktorandské stu-
dium. Deset let byl správcem ve Farnosti 
sv. Mikuláše v Šaraticích a ve Farnostech 
obcí Zbýšov, Hostěrádky-Rešov, Kobeřice 
u Brna a Vážany nad Litavou.

Jako nejstarší syn byl zvyklý být obklopen 
několika bratry a sestrami, proto se i ve 
svém působišti nechával obklopovat lid-
mi. Tamní fara poskytovala zázemí mnoha 
aktivitám pro rodiče i seniory (angličtina 
pro děti, tvořivý kroužek, klub pro rodiče  
s malými dětmi, společenské hry pro 
školáky). Farní zahradu zpřístupnil ško-
lákům. Jak sám říká, vše je o ochotě lidí 
dělat něco pro druhé a o množství odpra-
covaných dobrovolnických hodin.

NAŠI FARNOST PŘEVZAL NOVÝ KNĚZ
Na otázku, zda je rád, že byl umístěn do 
kraje, který je zván srdcem moravského 
vinařství, řekl: „Pocházím z bramborářské 
rodiny a hroznům ani vínu moc nerozu-
mím. To se jistě brzy změní a velkopavlovic-
ká vína mi zachutnají. Třeba se mi podaří 
oživit všechny farní prostory (faru, sklep, 
dvůr a zahradu) a s pomocí místních dob-
rovolníků vytvoříme příjemné prostředí pro 
společné setkávání rodin, přátel, farníků  
a útočiště k dětským hrám.“

Budete-li chtít se osobně s panem farářem 
setkat, blíž ho poznat, nebo mu třeba na-
bídnout i spolupráci, nabízí se Vám příle-
žitost o nedělním odpoledni 6. září 2015. 
V tu dobu bude fara otevřena pro všechny, 
kteří budou chtít společně přivítat nový 
školní rok nebo jen tak se osobně pozdra-
vit a popovídat si.

Otci Markovi přejeme v jeho novém půso- 
bišti hlavně Boží požehnání, zdraví a trpě-
livost. 

Za rozhovor s novým panem farářem 
děkujeme paní Stanislavě Bílkové

PaedDr. Marek Slatinský - nový kněz působí-
cí ve Velkých Pavlovicích od letošního  
1. srpna.

Velkopavlovičtí ministranti na pouti do Říma.

Mezinárodní pouť ministrantů se koná 
každých pět let v Římě, ta letošní proběhla 
ve dnech od 3. do 7. srpna. Z Velkých Pav-
lovic se na cestu v čele s otcem Markem 
Slatinským vydalo 5 ministrantů: Zdeňka 
Bálková, Martin a Ondřej Bankovi, On-
dřej Míchal a Oldřich Vymazal. Přidali 
se tak k 10 tisícům ministrantů z dvaceti 

NEZAPOMENUTELNÉ CHVÍLE V ŘÍMĚ…
zemí světa. Vyvrcholením pouti bylo se-
tkání se Svatým otcem na Svatopetrském 
náměstí. 

Po příletu z vídeňského letiště do Říma 
jsme se ubytovali na papežské koleji Ne-
pomuceum. Hned v pondělí, tedy první 
den, jsme vyrazili za památkami „věčného 

města“. Poznávat památ-
ky i nové kamarády ze Ša-
ratic a Prace, protože nás 
z Česka na tento meeting 
jelo jen jedenáct. 

V úterý odpoledne pro-
běhlo hlavní setkání se 
Svatým otcem. Na Ná-
městí svatého Petra bylo 
obrovské množství lidí. 
Vyslechli jsme několik vy-
stoupení hudebních mi-
nistrantských kapel, svě-
dectví ministrantů, kteří 
už na tuto pouť jezdí pár 

let a na závěr přišel Svatý otec František, 
všechny pozdravil a slavil s námi večerní 
modlitbu. Společně se Zdeňkou jsme byli 
vlajkonoši, stáli jsme se státní vlajkou 
České republiky na určeném místě i tam 
ve velkém horku. Všem vlajkonošům se 
odměnou za tuto službu dostalo na závěr 
cti osobně se pozdravit se Svatým otcem. 
Já sám nedokáži popsat tento pocit slovy. 
Ale vážně, ten moment stát před Svatým 
otcem je nepopsatelný. Pro každého je to 
určitě nezapomenutelná chvíle!

Do konce naší pouti jsme stihli projít snad 
všechny významné památky v Římě. Podí-
vali jsme se do katakomb svatého Kalixta. 
Taky jsme se koupali v moři. V pátek večer 
jsme se šťastně a plni zážitků vrátili domů.

Otci Markovi jménem všech zúčastně-
ných tímto děkuji, že si hned na začátku 
své nové služby v naší farnosti vzal pod 
„svá křídla“ pár neznámých dětí a posky-
tl nám tak příležitost zažít spoustu úžas-
ných chvil.

Oldřich Vymazal, ml.
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Ve středu 24. června 2015 posoudili kva-
lifikovaní degustátoři vzorky vín přihlá-
šené do soutěže Forum Moravium 2015. 
Soutěžní přehlídku uspořádalo občanské 
sdružení Forum Moravium pro vína s pů-
vodem ve Velkopavlovické vinařské pod-
oblasti. Akci podpořil Vinařský fond ČR  
a Město Velké Pavlovice.

V sále Vinium a.s. pod vedením Ing. Zdeň-
ka Pavlů z Mendelovy univerzity a využi-

Pátého ročníku mezinárod-
ního haličského konkurzu 
vín se v polském podkar-
patském městečku Łań- 
cut zúčastnilo 416 vín z 11 
zemí: Česká republika (44 vín), 
Francie (1), Itálie (41), Maďarsko 
(30), Německo (15), Polsko (145), 
Portugalsko (10), Rakousko (4), Řecko 

ŠAMPIONEM FORUM MORAVIUM
JE MODRÝ PORTUGAL Z PATRIE KOBYLÍ

ÚSPĚCHY Z MEZINÁRODNÍCH VINAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ…
LACINA S BALOUNEM BODOVALI V POLSKU

tím elektronického hodnotícího systému 
ELWIS Národního vinařského centra 
ve Valticích řízeném Ing. Pavlem Krškou 
obodovali 136 vzorků vín.

Z vítězů kategoríí pětičlenná komise vy-
brala šampiona soutěže. Titul získal Mod-
rý Portugal pozdní sběr 2013 z Patria Ko-
bylí a.s..

Vína ze soutěžní přehlídky budou připra-
vena k ochutnávce při Velkopavlovickém 

(2), Slovensko (120), Slovin- 
sko (4). Ani v tak silné kon- 

kurenci se velkopavlovič- 
tí vinaři neztratili. 

Vinařství Lacina získalo ti- 
tul šampiona v kategorii šumi-

vých vín na Frizzante Zweigel-
trebe rosé 2014 a Vinařství Baloun 

vinobraní 2015 v pátek 28. a v sobotu 29. 
srpna v prostorách Vinařství Baloun ve 
Velkých Pavlovicích.

Ing. Zdeněk Karber

si přiváží zlaté ocenění za Hibernal 2014  
a za Aurelius 2014. 

Vína hodnotila čtveřice pětičlenných ko-
misí, v nichž po dva dny zasedali paritně 
zastoupeni degustátoři z České republiky, 
Slovenska, Maďarska a Polska.

        Víno v oranžovém - opět teklo proudem, 
ve dvacítce otevřených sklepech napříč 
celými Velkými Pavlovicemi.

Začátek prázdnin je už tradičně ve Vel-
kých Pavlovicích spojen s vinařskou 
akcí s názvem Víno v oranžovém. První 
zrající meruňky svítí do dálky a všem 
návštěvníkům oznamují „léto je tady“ 
a s ním i nejvyšší čas ochutnat to nej-
lepší, co se ve velkopavlovických vini-
cích v minulém roce urodilo.

Již popáté otevřeli velkopavlovičtí vinaři své 
sklepy nočním návštěvníkům. Od pěti do 
půlnoci mohli v sobotu 4. července všichni 
milovníci dobrého vína navštívit dvacítku 
vinných sklepů a vychutnávat si nejen vy-
nikající bílá, rosé a červená vína, ale také 
si zanotovat s Hudeckou muzikou Ondřeje 
Vinklera.

Krásnou tečkou za vydařeným večerem ve 
velkopavlovických sklípcích byl půlnoční 
ohňostroj před radnicí.

NOČNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY? 
PO HORKÉM DNI PŘÍJEMNÉ OCHLAZENÍ

Z VINNÉHO SKLÍPKU

»

Soutěžní přehlídka vín Forum Moravium 
2015 – bodování vzorků v sále akciové 
společnosti Vinium.

Nezapomínejte tedy na doporučení lékařů, 
dbejte na své zdraví a dodržujte, nejen v létě, 
vinný pitný režim! Věra Procingerová
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Moravští a čeští vinaři přivezli desít-
ky medailí z mezinárodní soutěže San 
Francisco International Wine Compe-
tition. Její 35. ročník vynesl našim vina-
řům jednu velkou zlatou medaili, dále 7 
zlatých, 31 stříbrných a 37 bronzových. 
Celkově tedy vinaři získali 76 medailí. 
Velkým úspěchem jsou další medailová 
ocenění pro moravská červená vína, kte-
rých uspělo celkem 6. 

Již 35. ročníku San Francisco Internatio-
nal Wine Competition se letos zúčastnilo 
4902 vín z 26 zemí, což je o 7 % více než 
loni. Porota byla složena ze špičkových 
odborníků převážně z USA, jakými jsou 
například Anthony Dias Blue, výkonný ře-

ČTRNÁCT MEDAILÍ ZE SAN FRANCISCA 
VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

ditel soutěže nebo Tim Macdonald, ředitel 
odborné jury. Z dalších zemí zde působili 
například Jim Harré, mezinárodní hodno-
titel z Nového Zélandu či Rowald Hepp  
z Německa.

Jsme velmi potěšeni, že na tak kvalitní a 
prestižní soutěži výrazně bodovala také 
velkopavlovická vinařství, která zde zís- 
kala úctyhodných 14 medailových umís-
tění.

ZLATO * Miroslava Balounová Ruland-
ské modré, pozdní sběr 2013, Vinařství 
Lacina  Rulandské šedé, pozdní sběr 
2013, Vinařství V & M Zborovský Medo-
vina 2014 zlatá

STŘÍBRO * Vinařství Mikulica Pálava, 
pozdní sběr 2014, Vinařství Turek & Šiš-
ka Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2013, Vi-
nařství V & M Zborovský Rulandské bílé, 
pozdní sběr 2014 stříbrná  

BRONZ * PAVLOVÍN Sauvignon, pozd-
ní sběr 2013, PAVLOVÍN Chardonnay, 
pozdní sběr 2013, PAVLOVÍN Rulandské 
šedé, pozdní sběr 2013, Vinařství Marek 
Lacina Aurelius, kabinetní víno 2014, Vi-
nařství Marek Lacina Neuburské, pozd-
ní sběr 2014, Vinařství Marek Lacina 
Dornfelder, pozdní sběr 2014, Vinařství 
Mikulica  Sauvignon, pozdní sběr 2014,   
Vinařství Turek & Šiška Sylvánské zelené, 
kabinetní víno 2013 
  

Tisková zpráva, zdroj: 
NVC & Omnimedia

Dětský den do přírody za pytlákem Floriánem je vždy plný her, sladkých cen a radosti.

V neděli 21. června se konal další ročník 
dětského dne pořádaného Mysliveckou 
jednotou k Červnu - měsíci myslivosti. 
Myslivci se touto nenásilnou a veskrze 
příjemnou formou snaží děti seznámit 
s přírodou kolem nás a se základy eko-
logie.

Start letošního ročníku se kvůli slabé 
dešťové přeháňce a silnému větru trochu 
zpozdil, ale potom už vše probíhalo jako 
na drátku. Děti poznávaly nejznámější 
rostliny a zvířata, určovaly, který odpad 
do přírody nepatří a jak se má třídit a re-
cyklovat, hmatem poznávaly nejrůznější 
předměty a nakonec si vyzkoušely hod 
patronou na cíl - tedy na pytláka Floriá-
na.

Za odměnu za splněné úkoly pak dostaly 
drobné dárečky, zastřílely si ze vzduchov-
ky na terč a za vydatné pomoci rodičů si na 
ohništi opekly vynikající špekáčky. Všich-
ni si kromě špekáčků pochutnávali také 
na meruňkách, které daroval Jan Krejčiřík 
a na sladkých moučnících, které jako vždy 
přinesly maminky dětí na výměnu za špe-
káček a kávu. Pečivo ke špekáčkům daro-
valo Pekařství Jitka Pláteníková, kterému 
tímto Myslivecká jednota děkuje.

DĚTI SE VYDALY 
PO STOPÁCH PYTLÁKA FLORIÁNA

SPOLKY A KONÍČKY

I když se začátek odpoledne tvářil všelijak, 
nakonec se počasí umoudřilo, u ohniště 

na myslivně se krásně sedělo a povídalo  
a domů se nikomu nechtělo.

Věra Procingerová
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Dospělí soutěžili, doma a v noci…

V sobotu 18. července uspořádali míst-
ní dobrovolní hasiči už tradiční NOČNÍ 
SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU na 
domácí půdě. Již po patnácté bojovala 
družstva na tréninkovém hřišti TJ Slavoj  
o pohár starosty města Velké Pavlovice. 

Soutěže se zúčastnilo 14 družstev. Deset 
mužských a čtyři družstva dívčí. Podprů-
měrný počet soutěžících však neměl na 
kvalitu soutěže vliv. Nejlepšího času se 
podařilo dosáhnout klukům z Pasohlávek, 
kteří srazili terče v prvním pokuse v čase 
18:18 vteřin. Druhé, družstvo Moutnic 
mělo terče sražené rovněž pod 19 vteřin. 
Na třetím místě se umístili kluci ze sloven-
ských Voderad.

Nejrychlejší nohy a přesné sestřiky měla 
děvčata z Lanžhota. Terče srazila ve 22 
vteřině.

Děti soutěžily, u přespoláků 
a ve dne…
Mladí hasiči se v červnu a červenci zú-
častnili dvou SOUTĚŽÍ V POŽÁRNÍM 
ÚTOKU. 

… se vydaly členky Dámského klubu se svý-
mi přáteli jednu červnovou sobotu. První 
zastávkou byl Sonnentor – Bylinkový ráj  
v Čejkovicích.

Po milém přivítání byl promítnut krátký 
film o historii závodu. Po celou dobu ex-
kurze nás provázela omamná vůně byli-
nek. Po skončení velmi zajímavé prohlíd-
ky se naše košíky rychle naplnily tamními 
výrobky. Je to skutečně bylinkový ráj.

Další naší zastávkou bylo malebné měs-
tečko Buchlovice. Po vydatném obědě nás- 

CO JSTE HASIČI, CO JSTE V LÉTĚ DĚLALI?

ZA VŮNÍ BYLINEK A KVĚTIN
ledovala prohlídka buchlovského zámku. 
Hlas průvodkyně občas přerušil křik pávů 
z krásně upraveného zámeckého parku, 
ve kterém se nacházela výstava fuchsií  
a dalších květin, největší ve střední Evro-
pě, přes 1.200 druhů. To byla podívaná  
a ten nákup!

S pěknými „úlovky“ a dobrou náladou 
jsme se spokojeně vracely domů.

Mgr. Alena Kocmánková, předsedkyně 
Dámského klubu Velké Pavlovice

Velkopavlovičtí hasiči v útoku :-)!

Z takového sáčku čaj chutná už od pohledu, 
a ta vůně…

Nejmladší hasiči vybojovali skvělou bronzo-
vou příčku na závěrečné soutěži sezóny  
v Bulharech. Jen tak dál děcka!

První z nich se konala v sobotu 20. červ-
na 2015 v Sedleci u Mikulova. Ještě před 
odjezdem na soutěž se však museli vypo-
řádat s neúčastí několika mladých hasičů. 
Díry v sestavě se ale nakonec podařilo za-
lepit a mladí hasiči se mohli nakonec na 
soutěž, která se jim ve finále nad očekává-
ní vyvedla, vydat. Podařilo se jim totiž ob-
hájit třetí místo z předešlé sezóny. Mladí 
hasiči tak opět přidali další cenný kov do 
už tak bohaté sbírky.

Odpoledne pak proběhlo na hřišti u rybár-
ny setkání s rodiči a rozloučení s uplynu-
lou sezónou. 

Druhá a zároveň poslední soutěž sezóny 
se uskutečnila v sobotu 27. června 2015  
v Bulharech.

Náš hasičský potěr zde zakončil sezónu 
krásným třetím místem v kategorii mladší 
žáci, a to díky času z prvního kola 21,50. 
Je to vůbec první medaile v novodobé his-
torii mladých hasičů v této kategorii. Do-
sud sbírali medaile hlavně starší žáci. 

Tímto výkonem ukázali velkopavlovičtí 
mladí hasiči, že se mezi ostatními hasiči z 
okresu neztratí, a že díky nim bude budouc-
nost našich hasičů určitě velmi úspěšná.

A hasili, kde se dalo…

•	 V	 pátek	 31.	 července	 v	 Boleradicích,	
strniště na poli nad fotbalovým hřiš-
těm. Hořící plocha, která se chovala 
jako „doutnající bomba“, dosáhla cca 
6 až 8 hektarů. Plameny šlehaly do výše 
až dvacet metrů. Požár takového rozsa-
hu zaměstnal osm jednotek hasičů.

•	 V	pátek	31.	července	v	Hustopečích	vy-
pukl požár na poli pod myslivnou. Str-
niště na poli chytlo od balíkovače slámy, 
který dočista shořel. Majiteli se podařilo 
zachránit alespoň traktor. Většímu roz-
šíření ohně na strniště a balíky zabránil 
další traktorista pracující na vedlejším 
poli, který zkušeně místo prodiskoval. 
Balíků tak shořelo asi deset, plocha str-
niště cca 80x80m. Na toto místo se naši 
hasiči ještě jednou vraceli. Operativně 
byli povoláni k dohašení jednoho balíku 
slámy.

•	 V	 neděli	 2.	 srpna	 krátce	 před	 poled-
nem vyjeli naši hasiči k požáru kravína 
v Rakvicích. Zahořela tepelná izolace 
ve střeše kravína. Hasiči v zasaženém 
místě o ploše 4×4 metry rozebrali pod-
hledy a požár uhasili jedním vodním 
proudem. Po kontrole místa požáru ter-
mokamerou, se mohl vyvedený dobytek 
po hodině a půl vrátit zpět. 

Michal Procinger, Petr Hasil, 
Karolína Bártová
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Máte chuť? Letos to už nestihnete, takže příští červenec opět na Meruňkobraní!

Skvělá nálada! Klub důchodců si skutečně 
umí užívat.

Teploty letošního léta až příliš často 
atakovaly tropickou třicítku, ale ani to 
naše seniory neodradilo od řady zají-
mavých a rozmanitých aktivit. Naše 
babičky a dědečkové jeli stále plnou 
parou vpřed. Co navzdory úmornému 
počasí podnikali?

Tak třeba opět VÝLETOVALI… 
V měsíci červnu se vydali za objevováním 
krás kraje, který je díky nespočtu rybníků 
proděravělý jako ementál. Cílem se stalo 
město kapra, jihočeská TŘEBOŇ. 

Toto město je však věhlasné také lázeň-
stvím, nádherným náměstím, zámkem a řa- 
dou dalších významných památek v čele 
se Schwarzenberskou hrobkou, kterou si 
naši dříve narození nemohli nechat ujít. 
Prohlédli si ji skrz na skrz. 

Nevynechali ani komplex tamních Měst-
ských slatinných lázní a nebo historické 
jádro města s Masarykovým náměstím. 
Tomu dominuje pro Třeboň tolik typická 
radniční věž, zdobí jej domy s úchvatnými 
renesančními a barokními štíty a je možné 
odtud plynule přejít do zámeckého parku 
či k prohlídce samotného zámku, který je 
navýsost výstižně nazýván „perlou v okvě-
tí vodní růže“. 

Řekne-li se Třeboň, milovníkům oroseného 
krýglu okamžitě vyvstane na mysli pivovar 

ANI TROPY NAŠE SENIORY NEPŘIBRZDILY!
Bohemia Regent. I ten naši výletníci osobně 
navštívili a pochopitelně ochutnali zdejší 
lahodný mok. 

Další z výletů se uskutečnil o prvním 
prázdninovém víkendu. Tentokrát se vy-
dal Klub důchodců na jednodenní zájezd 
na Vysočinu, do družebního města ŽDÍ-
REC NAD DOUBRAVOU.

Přivítal je zde osobně starosta pan Jan 
Martinec, podívali se na místní radnici  
a prošli si skrz na skrz budovou základní  
a mateřské školy. Na radnici se trošku zdr-
želi, zaujala je zde totiž výstava fotografií 
„Ždírec nad Doubravou v obrazech“.

Poté se zúčastnili bohatého programu 
připraveného k příležitosti Srazu rodáků, 
kterým ždírečtí oslavili hned několik ku-
latých výročí najednou - 15 let od udělení 
městských práv, 20 let od udělení znaku 
a praporu města, 110 let Sboru dobro-
volných hasičů a 110 let Obecné školy ve 
Ždírci.

Oslav se dokonce zúčastnili i velkopav-
lovičtí tanečníci country a vyhrávala zde 
taktéž velkopavlovická kapela Colorado. 

A nebo pekli, 
na MERUŇKOBRANÍ…
Především naše babičky přidaly svou ši- 
kovnou a zkušenou ruku k dílu letošní- 

mu už II. ročníku Velkopavlovického me- 
ruňkobraní. Upekly totiž nepočítané 
množství plechů na jazyku se rozplývají-
cích sladkých a lahodných meruňkových 
buchet. Zázemí jim poskytlo místo dě- 
jiště akce, moderní kuchyň Ekocentra 
Trkmanka.

Hostili také přátele z nedalekých 
Dolních Dunajovic…
Ti navštívili naše město koncem měsíce 
července. Průvodci se jim stali velkopav-
lovičtí senioři. Společně si prohlédli řadu 
krásných a zajímavých míst našeho měs-
ta. Navštívili kostel, sklepní uličku Pod 
Starou horou, park s jezírkem u zastávky 
ČD a samozřejmě nevynechali rozhlednu 
Slunečná.

A také se skvěle bavili, 
s vůní klobás a harmonikou…
Sobotním večerem dne 25. července 2015 
se linula okolím velkopavlovické mysliv-
ny vůně šťavnatě opečených klobás, ale 
i sladkých přesňáků s povidlím či jableč-
ných štrúdlů, jen se sliny sbíhaly! A také 
bylo odtud slyšet veselý zpěv a libozvučné 
tóny harmoniky. Konalo se zde totiž do-
staveníčko členů místního Klubu důchod-
ců, aby jen tak poseděli, povyprávěli si  
a dali si něco dobrého na zub.

Je skvělé sledovat, jak se naše nejstarší ge-
nerace dovede bavit a smysluplně hospo-
dařit se svým zaslouženým volným časem. 
Přejeme jim spousty dalších společných 
zážitků a nápadů!

Karolína Bártová
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JEDNOSTOČTYŘICETDVATISÍCŠESTSETPADESÁTOSM 
PET VÍČEK :-)

Anetka Pleskačová se stala se sedmi tisíci 
kilogramů nasbíraného starého papíru 
absolutní šampiónkou břeclavského okresu. 
Zaslouženě dostala diplom a fotoaparát.

Základní škola Velké Pavlovice se ve škol-
ním roce 2014/2015 zúčastnila soutěže 
„Sbírej papír, sbírej zážitky“ pořádané 
společnosti Stavosur, spol. s r. o.. A jak 
dopadla? Opět na výtečnou! Vysbírala zla-
to ve všech kategoriích, za jednotlivce pro 
Anetku Pleskačovou, v přepočtu kilogra-
mů na jednoho žáka i jako škola. Bronz za 
jednotlivce pak bral i David Dobšák.

V kategorii zúčastněných škol se umís-
tila na 1. místě co do počtu odevzdaných 
kilogramů starého papíru - celkem jsme 
odevzdali 63.273 kg a zároveň jsme ob-
sadili 1. místo v přepočtu odevzdaných 
kilogramů na jednoho žáka – 223 kg. 

Základní škola Velké Pavlovice uspořádala  
i v letošním školním roce soutěž ve sběru 
PET víček. Zapojilo se do ní devětapadesát 
žáků, kteří odevzdali neuvěřitelných 142.658 
kusů pestrobarevných plastových vršků. 

Kteří z nich byli nejúspěšnější? Na plné čáře 
vyhrála Anička Kašpárková s 27.356 kous-
ky, spolu s dalšími čtyřmi nejšikovnějšími 
tak získala volnou vstupenku do Aqualandu 
Moravia v Pasohlávkách.

TŘI ZLATA A JEDEN BRONZ, PRO ZŠ 
ZA CELOROČNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

No a aby toho nebylo málo, má naše škola 
i nejlepšího jednotlivce. Tím se stala Ane-
tka Pleskačová, která odevzdala 7.020 kg 
starého papíru. Třetí místo v soutěži škol 
břeclavského okresu patří taktéž žáku 
ZŠ Velké Pavlovice Davidu Dobšákovi - 
5.260 kg. 

Žáci převzali ocenění z rukou pana Chrást-
ka, jednatele společnosti Stavosur, spol. s r. o.. 
Ten jim předal krásný dárek, který určitě 
právě o prázdninách hojně využijí - foto-
aparát. 

Ing. Lenka Bukovská, 
ZŠ Velké Pavlovice

Naše štístka… školku zvládla na jedničku, 
teď je čekají školní lavice.

V příjemném prostředí radnice města se 
ve čtvrtek 25. června 2015 konalo slav-
nostní rozloučení dětí, budoucích prv-
ňáčků, s mateřskou školou. Přítomni byli 
rodiče a sourozenci dětí, jejich nejbližší, 
paní učitelky ze školky a zástupkyně ředi-
tele Základní školy Velké Pavlovice Mgr. 
Miroslava Fišerová.

Po krátkém programu a společné písni bylo 
čtyřiadvacet předškoláků pasováno mečem 
v rukou pana starosty Ing. Pavla Procházky 
na školáky. Paní učitelky předaly dětem stuž-
ky a knihy v upomínku na mateřskou školu.

ŠKOLNÍ OKÉNKO

UŽ JSOU PRVŇÁČCI A TĚŠÍ SE DO ŠKOLY
Báseň, přednesená dětmi na závěr, připo-
mněla všem zúčastněným nástup prázd-
nin. Během nich by si měly děti odpoči-
nout a načerpat mnoho sil, které budou 
při učení ve škole potřebovat. 

Všem malým školáčkům přejeme, ať se 
jim ve škole daří, líbí, ať jsou zde vždy 
spokojeny a šťastné! 

Jiřina Zigová, ředitelka Mateřské školy 
Velké Pavlovice

8. místo * Vendula Stehlíková * 4.320 kusů

9. místo * Radim Svatoň * 3.565 kusů

10. místo * Petr Vymazal * 2.859 kusů

Prvních pět obdrželo jako cenu za svou 
snahu volnou vstupenku do AQUALAN-
DU MORAVIA Pasohlávky. 

Vítězům blahopřejeme a všem, kteří nevá-
hali a sbírali, děkujeme! 

Ing. Lenka Bukovská 
 ZŠ Velké Pavlovice

Desítka nejpilnějších sběračů PET víček 
pro školní rok 2014/2015

1. místo * Anna Kašpárková * 27.356 kusů

2. místo * Pavel Doležal * 15.540 kusů

3. místo * Natálie Drblová * 12.897 kusů

4. místo * Miroslav Náležinský * 7.140 kusů

5. místo * Miloš Suský * 6.300 kusů

6. místo * Martin Bílek * 5.081 kusů

7. místo * Simona Valná * 4.717 kusů
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Na prázdniny se snad každý těší – při-
chází přece dny volna po roce zápolení 
se školou a každodenními povinnost-
mi. Žáci, pedagogický sbor tedy 29. 
června vítali s radostí. Neznamená to 
však, že se škola na dva měsíce uzavře. 
V tuto dobu se musí stihnout nutné 
opravy, které by ve školním roce po-
znamenaly chod školy. A nejinak tomu 
je letos. Ale oproti jiným prázdninám 
probíhá na gymnáziu stavebních úprav 
mnohem víc.

Již od jara se totiž zatepluje budova gym-
názia a sportovní haly, kde navíc proběhla 
i výměna oken. Tato rekonstrukce by měla 
být ukončena v září. V podkroví školy 
byla vyměněna střešní okna a opravila 
se střecha, která byla v havarijním stavu. 
Vše bylo financováno ze Státního fondu 
životního prostředí a podpořeno městem 
Velké Pavlovice, vícepráce jsou hrazeny  
z rozpočtu města Velké Pavlovice.

V průběhu roku se muselo také reagovat 
na připomínky hygieniků z Krajské hygie- 
nické stanice, územního pracoviště Břeclav. 
Předmětem jejich připomínek bylo sociál-
ní zařízení, které již bylo značně zastara-
lé a nevyhovovalo požadavkům daných 
vyhláškou pro provoz škol a školských 
zařízení. Na jaře nejdříve proběhla oprava 

PRÁZDNINY NA GYMNÁZIU NEZNAJÍ
sociálního zařízení děvčat (přízemí a 1. pa- 
tro) a o prázdninách se kompletně rekon-
struovalo sociální zařízení chlapců (příze-
mí a 1. patro). 

Dlouhodobě jsme vnímali stav ve spole-
čenské místnosti (auly) jako problema-
tický a nevyhovující, proto byl kompletně 
opraven podhled a střecha, a tím se zlepši-
ly tepelně-izolační vlastnosti této největší 
školní místnosti. V těchto dnech také do-
chází k zateplení spojovacího krčku mezi 
budovami gymnázia a 1. stupně základní 
školy. Do konce prázdnin bychom ještě 
chtěli vymalovat opravované prostory a do- 
končit terénní úpravy.

Výzva č. 56 OP VK, na kterou jsme v prů-
běhu roku reagovali, má do výuky zavést 
metodu čtenářských dílen, zlepšit čte-
nářskou gramotnost žáků a posílit jazy-
kové schopnosti žáků. Jsme rádi, že jsme 
s tímto projektem uspěli, a proto nám do 
knihovny přibude 100 knih dle našeho 
výběru. 30 žáků se bude moci účastnit 
jazykového pobytu v Londýně, 10 žáků  
v Berlíně. V rámci tohoto projektu jim 
bude uhrazena cesta, pobyt v hostitelských 
rodinách, plná penze v hostitelských rodi-
nách, jazykový kurz s certifikátem, vstupy 
do muzeí. Do Londýna odjíždíme již na 
začátku nového školního roku, 6. září, do 

Německa cestujeme na konci října. Prio-
ritně jsou na jazykový pobyt do Londýna 
vybíráni žáci, kteří obdrželi na konci škol-
ního roku pochvalu ředitele školy. Tento 
pobyt by měl být poděkováním za repre-
zentaci školy a motivací pro ostatní žáky.
AFS je mezinárodní nevládní a nezisková 
společnost, která organizuje a podporuje 
mezikulturní pobyty a vzdělávání. Pomá-
há lidem poznat život, jazyk a zvyklosti  
v jiných zemích a odlišných kulturách. 
Díky jejich programu se výuky u nás již 
vloni účastnila dívka Naomi z Japonska, 
naši studenti zase díky této organizaci 
strávili rok na jiných zahraničních střed-
ních školách. Pro nadcházející nový škol-
ní rok AFS zprostředkovala pobyt i výuku 
na gymnáziu pro dívku z Ruska, která na-
stoupí do třídy kvinta.

Rádi bychom také seznámili veřejnost 
se zprávou, která nás také velmi potěšila 
– stali jsme se školou spolupracující  
s Mensou. Tento titul „škola spolupracující 
s Mensou“ uděluje Mensa ČR základním  
a středním školám, které se na celonárodní 
poměry nadstandardně věnují práci s na-
danými dětmi. Konkrétní podmínky, kte-
ré musí škola splňovat, aby získala status 
„školy spolupracující s Mensou“, najdete  
http://deti.mensa.cz/index.php?p-
g=spolupracujici-skoly

Prázdniny tedy nebyly a nejsou v naší 
škole o prázdných dnech, ale o pilné prá-
ci. Proto bychom chtěli poděkovat paním 
uklízečkám, panu školníkovi a pracov-
níkům města Velké Pavlovice za práci na 
stavebních úpravách našeho gymnázia. 

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovic

V září 2015 zahájí ZUŠ 20. školní rok 
svého samostatného působení. Škola 
byla sice založena již v roce 1949 velko-
pavlovickým rodákem panem Karlem 
Francem, od roku 1962 však byla připo-
jena jako pouhá pobočka k hustopečské 
LŠU a teprve od 1. září 1996 se na žá-
dost Města Velké Pavlovice opět osamo-
statnila, aby se mohlo pro velký zájem 
veřejnosti rozvíjet a rozšiřovat vyučová-
ní zpěvu a hře na hudební nástroje.

ZUŠ je příspěvkovou organizací Jihomo-
ravského kraje, který jako zřizovatel za-

20. VÝROČÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ PAVLOVICE
jišťuje škole finanční prostředky na platy 
zaměstnanců. Veškerý provoz je hrazen ze 
školného. Hospodaření ZUŠ je zřizovate-
lem pravidelně několikrát ročně kontrolo-
váno.

V uplynulém školním roce navštěvovalo 
školu 126 žáků hudebního oboru, což je 
maximální povolená kapacita školy. Zá-
jemců je mnohem více a musí tedy i něko-
lik let čekat na uvolněné místo. 

Pedagogický sbor v současnosti tvoří 14 uči-
telů s aprobací pro vyučovaní zpěvu a hře na 

téměř všechny hudební nástroje – klavír, 
elektrické klávesy, akordeon, housle, ky-
tara, cimbál, zobcové flétny, příčná flétna, 
trubka, baskřídlovka, trombon, tuba a kla-
rinet. 

Žáci mají možnost navštěvovat hudební 
školu celkem 13 let – 2 roky přípravného 
studia, 7 let studia I. stupně a 4 roky studia 
II. stupně. Každým rokem žáci vystoupí na 
téměř 40 akcích a kromě třídních besídek 
a koncertů jsou to absolventské koncerty, 
na kterých žáci završují určitou etapu své-
ho studia v ZUŠ. 
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V loňském školním roce absolvovali I. stu-
peň studia klavíristé Martin Horák ze tří-
dy MgA. Zbyňka Bílka, Iva Janošková ze 
třídy Boženy Dobrovolné, Beáta Bláhová, 
Terezie Hiclová a Kristýna Machačová ze 
třídy Mileny Karberové a dále klarinetistka 
Martina Sadílková ze třídy Václava Steh- 
líka. II. stupeň studia ukončili Veronika 
Listová a Jaroslav Hicl - zobcové flétny - ze 
třídy Mgr. Jana Míchala a Zdeňka Bálková 
- příčná flétna - ze třídy Václava Stehlíka.

Absolventské koncerty bývají vždy krás-
nými a svátečními akcemi, na kterých se 
sejdou celé rodiny a žáci mají možnost 
předvést své dovednosti poctivě nabyté 
za mnoho let intenzivní práce. Vyučování 
zpěvu a hře na hudební nástroje nepodlé-
há momentálním společenským trendům 
a může probíhat bez technických vymože-
ností ve své podstatě stejně jako v období 

baroka, klasicismu a romantismu. Žáci se 
seznamují s vysoce prověřenými hodnot-
nými hudebními díly J. S. Bacha, L.v. 
Beethovena, V.A. Mozarta, F. Chopina, R. 
Schumanna, C. Debussyho, B. Smetany, 
A. Dvořáka a L. Janáčka.

Pro ZUŠ je velmi potěšující a příznivá sku-
tečnost, že bývalí žáci se do školy vracejí 
jako aprobovaní pedagogové. Na připoje-
ném snímku jsou před budovou ZUŠ pod 
vlajkou Jihomoravského kraje zachyceni 
spolu s ředitelkou školy Milenou Karbero-
vou  mladí učitelé Eliška Vomáčková, Bar-
bora Grůzová a Jakub Kostrhun.
Ředitelka školy děkuje všem zaměstnan-
cům, žákům a jejich rodinám za spoluprá-
ci a těší se na další školní rok.

Milena Karberová, ředitelka Základní 
umělecké školy Velké Pavlovice

Ke zdárnému průběhu přispělo velmi 
teplé a slunné počasí, které i na Moráv-
ce bylo extrémní. Tábora se zúčastnilo 
38 dětí, 8 vedoucích a instruktorů a 4 ma-
-teriálně techničtí pracovníci.

Během 13 dnů osvědčili táborníci velkou 
šikovnost a rozhodnost při zvládání ná-
strah celotáborové hry i dalších aktivit 
programu. Po příjezdu a ubytování se roz-
dělili do tří oddílů a šesti družinek, zvolili 
si své názvy, barvy, loga a zhotovili tábo-
rové tričko.

Celotáborová hra začala hned druhý den 
ráno. Táborníci v družinkách postupně na-
vštívili tajemnou svatyni se starým pous-
tevníkem, kde získali sošku svého boha 
ochránce a božské amulety, které je měly  
v jejich dalších výpravách ochraňovat. 
Jednotlivé etapy hry byly rovnoměrně roz-
loženy do jednotlivých táborových dnů. 
Za splnění získávaly družinky body, podle 
kterých se posunovaly v herní mapě k vy-
touženému cíli – pokladu ztracené Atlan-
tidy. 

Kromě etapových her mohly družinky 
získat pomocné body v drobných doplň-
kových hrách, které jsme do programu 
zařazovali podle vývoje počasí. Ve velkých 
vedrech navštívily děti Morávku a koupá-
ní u splavu horského potoka Velký Lipový 
nebo hrály hry u vody, případně s vodou. 
Zajímavým úkolem bylo i pěstování farao-

MORÁVKA 2015 – HLEDÁNÍ ZTRACENÉ ATLANTIDY
nových hadů z mletého cukru a jedlé sody.

Součástí táborového programu byla i olym- 
piáda v netradičních disciplínách, diskoté-
ka, promítání filmu a turnaj v přehazované. 
Nechyběla ani stezka odvahy. Vítaný a ús- 
pěšný byl den naruby, kdy denní program 
řídili táborníci, organizovali program pro 
vedoucí a připravili pro ně i stezku odvahy. 
Ani těm nejmenším táborníkům najednou 
nevadilo, že je tma a na strašení vedoucích 
se důkladně připravili.

V době osobního volna a poledního kli-
du mohli chlapci skládat a programovat 
roboty. Rozdělili se do pěti skupin a vylo-
sovali si své legosoupravy. Jejich úkolem 
bylo složit a naprogramovat robota tak, 
aby v co nejrychlejším čase splnil dva za-
dané požadavky. To zvládli především 
členové robotického kroužku. Mladší 
kluci pak mohli soutěžit ve stavbě robota,  
u kterého se hodnotil především design. 
Na vyhodnocení této soutěže se podíleli  
táborníci. 

Děvčata se zabývala hlavně gumičková-
ním a korálkováním. V druhé části tábo-
ra, po rozběhnutí celotáborové hry, se již 
začala projevovat taktika jednotlivých 
družinek a touha po vítězství. Děti začaly 
směňovat své nalezené diamanty a draho-
kamy za žetony a navštěvovaly táborové 
herny, ve kterých při troše štěstí mohly 
získat prostředky na zakoupení jednotli-

vých dílků mapy, podle které by se mohly 
dříve vydat na cestu za pokladem.

A najednou byl před námi poslední poby-
tový den tábora. Všechno zdárně dospělo 
ke svému konci, celotáborová hra byla 
dohrána, všechny družiny složily mapu, 
vyluštily tajemnou listinu a našly svůj po-
klad. V pozdním odpoledni si táborníci ba- 
lili svá zavazadla, uklízeli tábořiště a chys-
tali se na závěrečný táborák s opékáním 
špekáčků. Po nich pak už jen několik pís-
niček na dobrou noc a poslední spaní ve 
stanech.

Poslední dopoledne v pátek 31. 7. bylo 
smutné i radostné. Všichni táborníci se tě-
šili domů na své příbuzné a současně jim 
bylo líto, že už tábor končí. Na slavnost-
ním nástupu byly vyhlášeny výsledky celo-

Paní ředitelka Milena Karberová se svými 
bývalými žáky, kteří se do školy vrátili co 
by vyučující – Eliška Vomáčková, Barbora 
Grůzová a Jakub Kostrhun.

Morávka 2015 je už minulostí. A už se těšíme, 
jak příští rok oslavíme jubileum, náš tábor 
opustí řady náctiletých!
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Porážku s hlavou vztyčenou nesoucí tým hráčů Hustopečska s bojovným odhodláním příště 
to soupeři řádně „natřít“ :-)!

Nadějná plavkyně Lucka se svou sestrou 
Annou opět na zlatém stupínku „bedny“, 
blahopřejeme a jen tak dál!

»

táborové hry. Táborníci obdrželi pamětní 
listy, drobné dárky od sponzorů i sladké 
odměny. Na úplný závěr byla sňata tábo-
rová vlajka a všichni zúčastnění provolali 
končící i nové Morávce třikrát hurá.

Na závěr chci poděkovat všem rodičům, 
hasičům i přátelům Morávky za sponzor-

ské dary. Všem instruktorům i dospělým 
pracovníkům za odvedenou práci na tá-
boře a všem, kteří nám pomohli přepravit 
nejen dětí, ale i zavazadla, potraviny a dal-
ší materiál na Morávku. 

Vaší práce si nesmírně vážím. Bez Vás by 
Morávka nebyla.

První tábor se uskutečnil na Morávce  
v roce 1997. Příští rok je pro nás jubilejní. 
Čeká nás dvacátá Morávka. Doufám, že se 
nám ji podaří uskutečnit.

Ing. Marie Šmídová, hlavní vedoucí letní-
ho dětského tábora Morávka

Sobota s datem 20. června 2015 pat-
řila v regionech Hustopečska a Židlo-
chovicka fotbalu. Přátelské derby výše 
jmenovaných týmů zahájila čestným 
výkopem starostka Hustopečí Hanka 
Potměšilová. Po velmi náročném zápa-
se a ostrých soubojích nakonec zápas, 
bohužel, skončil pro tým Hustopečska 
lehce nepříznivě. Konečné skóre se 
zastavilo na 4:3 pro mužstvo Židlocho-
vicka. 

Na naší straně bodoval M. Zich z penalty 
(penaltu vybojoval Fr. Petrásek), P. Pálka, 
třetí branka byla vlastní (k tomu soupe-
ře dotlačil B. Barek). Z našich borců se 
zranil pouze A. Kadlec. Kapitánem byl 
velkopavlovický starosta Pavel Procház-
ka, který zajistil i velkopavlovické dresy.  
Z povzdálí zápas dále sledovali a mohutně 
fandili starostové okolních obcí J. Hasilíko-
vá, R. Valenta a A. Lengál. Favorizovaný  
a soupeřem nejvíce obávaný L. Veverka 
se nakonec nedostavil.

I přes tvrdé souboje nevznikla mezi sou-
peři ani po utkání rivalita, ba naopak!  
Zasedli spolu k jednomu stolu, pojedli a po- 

SPORT

MIKROREGIONÁLNÍ DERBY
HUSTOPEČSKO VERSUS ŽIDLOCHOVICKO
pili, ale hlavně naplánovali další pokračo-
vání těchto mezimikroregionálních akcí. 

Příště v září, na domácí půdě, určitě vy-
hrajeme my!

Za tým Hustopečska Ing. Přemysl Pálka

Letní pohár ČR jedenáctiletého žac-
tva – Morava, který je nejvyšší soutěží 
sezóny, se konal 13. a 14. června 2015 
v Prostějově. Z krajského přeboru se 
na tento závod nominovala v šesti dis-
ciplínách Lucie Varmužová z Velkých 
Pavlovic, která plave za Fakultní klub 
Brno.

Lucka si vyplavala dvě medailová umís-
tění. Ze 400 m volný způsob (kraul) si 

LUCCE OPĚT CINKLY CENNÉ KOVY, VYPLAVALA SI ZLATO A STŘÍBRO
dovezla zlato a na 200 m volný způsob 
získala 2. místo. U sportovců neoblíbené 
bramborové umístění si vyplavala na 200 m 
polohový závod.

Jitka Varmužová
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•	 Snížení	splátek	stávajících	úvěrů	
	 a	půjček	
•	 Koupě	RD	nebo	bytu	
•	Modernizace	RD	nebo	bytu	
•	 Výstavba	RD	nebo	bytu	
•	 Vypořádání	po	rozvodu	nebo	
	 po	dědictví
Všechny	nabídky	jsou	připravovány	
na	míru	pro	Vás	a	ZDARMA!

Igor Kahánek, tel.: 608 776 618 
www.uver-na-bydleni.cz

Úvěry	na	bydlení	

VELKÁ NABÍDKA JÍZDNÍCH KOL
koloběžek a odrážedel

náhradní díly, doplňky a sluneční brýle

JÍZDNÍ 
KOLA

Otevřeno: po - pá  8.00 - 12.00   13.00 - 17.00   sobota: 8:00 - 11:00
Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel.: 776 820 690, www.zaf.cz, velo@zaf.cz

Koupím	rodinný	dům	
ve	Velkých	Pavlovicích

se	zahrádkou,	menší	opravy	nevadí

tel.: 605 982 553
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V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz

* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 5/2015 – 14. října 2015
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 5/2015 – 30. října 2015

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2015

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!

MÁTE ZÁJEM O INZERCI V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ
VELKOPAVLOVICKÉHO ZPRAVODAJE?

Čejkovické
 bylinkové slavnosti

Více informací na www.sonnentor.cz

Čejkovice u Hodonína, areál SONNENTORU

6. září 2015 od 10.30 hodin

Sonnentor 
Čejkovice

Přijďte do království bylinek a koření zlédnout zrození nálevového sáčku biočaje od výkupu bylin, až po samotnou výrobu.

Slavnosti bylin, čajů a koření spojené 
s bohatým doprovodným programem:

10.30 – Zahájení slavností

11.00 – Divadlo Víti Marčíka

12.30 – Slavnostní otevření čajového 
              salonu s kavárnou Čas na čaj

14.00 – Divadlo Víti Marčíka

15.00 – Sluneční příběh Sonnentoru

16.00 – Dětské folklorní vystoupení

17.30 – Tombola

18.30 – Zakončení slavností

Biojarmark a pestré ochutnávky 
čajů, koření a dalších biospecialit.

Hraje Varmužova cimbálová muzika.

Občerstvení s biorestaurací REBIO.

Bohatý program pro děti.

Přednášky a prezentace bioproduktů 
a zdravého životního stylu.

Vstupné zdarma.


