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Vážení občané,
mnozí jste si jistě všimli, že s  koncem 
loňského roku došlo ke změně starosty 
a   rady města. Tato změna s sebou při-
nesla množství fám a o tázek, některé 
i úsměvné. Využiji této příležitosti pře-
devším k  tomu, abych Vás  seznámil 
pouze s  některými, neboť na všechny 
by se nedostalo:

• Nepřišel jsem na radnici, abych dělal 
čistku mezi zaměstnanci (pan ekonom 
Mrázek dal výpověď dávno před mým 
příchodem).

• Nemíním propouštět paní ředitelku 
mateřské školky, ředitele gymnázia ani 
vedoucího stavebního odboru.

• Velice rád budu spolupracovat s míst-
ními firmami i  živnostníky, kteří o  za-
kázky města projeví zájem a   bude 
v  jejich silách tyto práce v požadované 
kvalitě pro město realizovat. Nemyslím 
si přitom, že bych neměl pokračovat ve 
spolupráci s těmi, se kterými bylo měs-
to již v minulosti spokojeno.

• Nebráním se dotacím, ale zastupitelé 
musí rozhodnout, o které dotace zažá-
dat a   za jakých podmínek je lze usku-
tečnit. Ne všechny dotace jsou tak vý-
hodné, jak se na počátku zdají.

Vaše nejčastější dotazy:

Kde budou stát kolotoče?

S největší pravděpodobností na a utobu-
sovém nádraží, pokud se nenajde místo 
někde jinde (dvůr Moravské Agry).

Co zdravotnictví?

Jednání s  jednateli a   společníky firmy 
Zdravotní středisko s.r.o. v  důsledku 
krize, kterou tato firma prochází od 
poloviny roku 2013, vzbuzují mírný op-
timismus (stav k  10.2.2016). Doufám, 
že všichni zúčastnění si uvědomují váž-
nost situace, podle toho se zachovají 
a   postarají se o to, aby zdravotní péče 
pro občany města nebyla ohrožena.

Výstavba nového autobusového ná-
draží není zatím naplánována. Ne-
proběhla žádná diskuze mezi radními 

a   zastupiteli o výstavbě. K této změně 
by se měli vyjádřit nejen občané dotče-
né lokality, ale i všichni obyvatelé měs-
ta. Bývalý starosta si nedal do rozpočtu 
na tento rok ani částku na vypracování 
projektu, natož částku pro výkup po-
zemku. Také projekt výstavby nového 
náměstí je tak finančně náročný, že se 
do něj nemůže město pustit samo, ale 
pouze se silným investorem.

V  prosinci 2015 byly ukončeny kom-
plexní pozemkové úpravy v katastru 
města. Tyto pozemkové úpravy při-
nesly velké množství změn nejenom 
z pohledu vlastnictví města, ale i z po-
hledu  vlastníků pozemků. Prosím 
nové vlastníky pozemků, aby měli tolik 
slušnosti a  oznámili bývalým uživate-
lům pozemků, že jim klučí vinice nebo 
likvidují sady. Městu z důvodu pozem-
kových úprav vznikla mimo jiné povin-
nost vybudovat v některých lokalitách 
nové polní cesty. Tyto budou postup-
ně v měsíci únoru a    březnu vytyčeny 
a   vybudovány. Prosím tímto některé 

„nedočkavce“, aby stávající polní cesty 
prozatím nerozorali.

Město postupně zveřejňuje záměr o ze-
mědělském pachtu městských pozem-
ků tak, aby bylo možné tyto pozemky co 
nejdříve propachtovat. Chtěl bych po-
děkovat panu Stanislavu Prátovi, který 
pomáhal zaměstnancům  města v  této 
administrativně náročné práci. 

Jednání o prodeji pozemku v průmyslové 
zóně se zkomplikovala. Realitní společnost 
České pojišťovny, která zastupuje město 
v prodeji pozemků, nebyla seznámena s tím, 
že pozemky nejsou vyňaty ze zemědělské-
ho půdního fondu. Za vynětí ze zeměděl-
ského půdního fondu je třeba zaplatit. Část-
ka se pohybuje dle bonity půdy a ž do výše 
155,- Kč/m2. Z tohoto důvodu, někteří zá-
jemci projevili přání o menší parcely. Přesto 
by mělo dojít se dvěma zájemci k uzavření 
rezervačních smluv na pozemky o celkové 
výměře 6.000 m2.

Z  bohatého programu nejbližších kul-
turních i sportovních akcí bych Vás rád 
upozornil na historicky první Běh o vel-

kopavlovickou meruňku, který se usku-
teční dne 26. března 2016, nejen pro do-
spělé běžce, ale i pro nejmenší.

Ve dnech 8. a  9. února 2016  provedli 
pracovníci Krajského úřadu pro JMK, 
oddělení kontrolní a   právní, konečné 
přezkoumání hospodaření města za 
rok 2015. Pracovníci JMK ve zprávě 
o  kontrole hospodaření za rok 2015 
konstatovali pouze drobné pochybení 
ze strany města a   jeho příspěvkových 
organizací. Těmito chybami se bude 
zabývat rada města. Na základě písem-
né žádosti Ing. Pavla Procházky z kon-
ce loňského roku bude objednán ještě 
jeden nezávislý audit na kontrolu hos-
podaření města.

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnan-
cům města, kteří i  přes nelehký závěr 
roku 2015 a  nelehký rozjezd roku 2016 
spojený nejen s výměnou starostů, ale 
i  dalšími úkoly, toto všechno zvládli 
a  zvládají.

A závěrem, jaká je moje vize ve funkci sta-
rosty  města - spokojený občan našeho 
města. Vše ve spolupráci se zastupiteli 
a občany.

Přeji Vám příjemné prožití  blížících se 
velikonočních svátků a  pěkné jarní dny 
nejenom na polích a  vinicích.

Jiří Otřel, 
starosta města Velké Pavlovice

 

SLOVO STAROSTY
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Z jednání Rady města a  Zastupitelstva města Velké Pavlovice
Zastupitelstvo města na svém IX/2015 zasedání, které se konalo ve čtvrtek 
17. prosince 2015, projednalo a  schválilo:

Procházka, Zborovský, Melichar, Bed-
řich), zdržel se 0 

Josef Dostoupil 
hlasování: pro 11, proti 5 (Bedřich, Cr-
háková, Melichar, Benda, Procházka), 
zdržel se 0

Zastupitelstvo města na základě svého 
dalšího jednání a  po diskusi schválilo:

-  změnu příspěvku pro rok 2015 vlastním 
příspěvkovým organizacím ZŠ, zvý-
šení o  15.657,- Kč na 3.081.694,- Kč, 
Gymnázium zvýšení o  591.394,- Kč na 
3.784.568,- Kč, Ekocentrum Trkmanka 
zvýšení o 208.137,- Kč na 4.709.327,- Kč 

 hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

- rozpočtové opatření č. 9/2015, celkové 
příjmy zvýšení o  1.855 tis. Kč, celkové 
výdaje snížení o  295 tis. Kč, celkové fi-
nancování snížení o 2.150 tis. Kč

 hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

-  příspěvky vlastním příspěvkovým orga-
nizacím pro rok 2016: 

MŠ 1.050 tis. Kč hlasování pro 9, proti 5 
(Procházka, Bedřich, Benda, Crháková, 
Melichar), zdržel se 0

ZŠ 3.220 tis. Kč hlasování pro 9, proti 5 
(Procházka, Bedřich, Benda, Crháková, 
Melichar), zdržel se 0

Gymnázium 1.880 tis. Kč hlasování pro 
14, proti 0, zdržel se 0

Ekocentrum Trkmanka 1.800,- tis. Kč 

 hlasování: pro 9, proti 5 (Bedřich, Me-
lichar, Procházka, Benda, Crháková), 
zdržel se 0

-   zvýšení půjčky ZŠ Velké Pavlovice 
 o 1 mil.Kč na 1.500 tis. Kč dle smlouvy 

a návrhu dodatku

 hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

-   příspěvek na financování systému IDS JMK 
na rok 2016 v celkové výši 154.900,- Kč

  hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

- poskytnutí dotace pro rok 2016 pro TJ 

Slavoj Velké Pavlovice ve výši 450 tis. 
Kč a   uzavření veřejnoprávní smlouvy 
č. 1/2016

  hlasování: pro 9, proti 3 (Procházka, 
Melichar, Bedřich), zdržel se 1 (Hasil) 

-  poskytnutí dotace pro rok 2016 pro Řím-
skokatolickou farnost Velké Pavlovice 
ve výši 100 tis. Kč a   uzavření veřejno-
právní smlouvy č. 2/2016

  hlasování: pro 9, proti 4 (Halm, Otřel, 
Stehlík, Šmídová), držel se 0

-  rozpočet SKF pro rok 2016, tvorba 3% 
z  ročního vyměřovacího základu pojist-
ného na sociální zabezpečení tj. 345 tis. 
Kč, použití 345 tis. Kč

  hlasování: pro 12, proti 1 (Stehlík), zdr-
žel se  0

- rozpočet pro rok 2016, celkové příjmy 
58.478 tis. Kč, celkové výdaje 54.015 tis. 
Kč, celkové financování -4.463 tis. Kč 

  hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  

-    rozpočtový výhled pro roky 2017 – 2020

  hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

-  obecně závazná vyhláška města Velké 
Pavlovice č. 1/2015 o  místním poplat-
ku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a o dstraňování komunálních odpadů

   hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

- obecně závazná vyhláška města Velké 
Pavlovice č. 2/2015, kterou se mění 

 a  doplňuje OZV města Velké Pavlovice 
č. 5/2010 o místních poplatcích

  hlasování: pro 12, proti 1 (Bedřich), 
zdržel se 0

-   dodatek č. 2 ke zřizovací listině MŠ Vel-
ké Pavlovice, V sadech 48, příspěvkové 
organizace města Velké Pavlovice

   hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

-  uzavření smlouvy o  bezúplatném pře-
vodu předmětu podpory „Sběrné dvory 

– Čistý jihovýchod“ mezi Městem Velké 
Pavlovice a   DSO Čistý jihovýchod, na 
Sběrné středisko odpadu Velké Pavlo-
vice v pořizovací ceně 16.796.357,86 Kč

  hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0   

I.) Odvolání členů rady města, obou mís-
tostarostů a odvolání starosty města

Odvolání: Josef Dostoupil
hlasování: pro 10, proti 3 (Zborovský, 
Melichar, Lacina), zdržel se 2 (Benda, Cr-
háková)

Ing. Roman Halm
hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 5 
(Melichar, Crháková, Benda, Zborovský, 
Lacina) 

Ing. Dušan Bedřich
hlasování: pro 9, proti 1 (Procházka), 
zdržel se 5 (Melichar, Crháková, Benda, 
Zborovský, Lacina)

Petr Hasil
hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 5 
(Melichar, Crháková, Benda, Zborovský, 
Lacina)

Ing. Pavel Procházka
hlasování: pro 9, proti 4 (Melichar, Cr-
háková, Zborovský, Lacina) zdržel se 2 
(Procházka, Benda)

II.) Zrušení funkce neuvolněného mís-
tostarosty
hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 3 
(Melichar, Crháková, Zborovský)

III.) Volba starosty města, volba mís-
tostarosty, volba členů rady města: 
volba do funkce uvolněného starosty 
starosta - Jiří Otřel
hlasování: pro 9, zdržel se 0, proti 6 (Me-
lichar, Benda, Procházka, Crháková, La-
cina, Zborovský)

volba do funkce uvolněného místosta-
rosty místostarosta - Petr Hasil 
hlasování: pro 9, zdržel se 0, proti 6 (Me-
lichar, Benda, Procházka, Crháková, La-
cina, Zborovský)

volba členů rady města

Ing. Roman Halm 
hlasování: pro 9, proti 5 (Benda, Lacina, 
Procházka, Zborovský, Melichar), zdržel 
se 1 (Crháková)

Ing. Ladislav Hádlík 
hlasování: pro 10, proti 6 (Benda, Lacina, 

Z RAdnice
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-  podání žádosti k Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových o bezúplat-
né, případně úplatné převedení pozem-
ku parc.č. 1121/6, k.ú. Velké Pavlovice 
na Město Velké Pavlovice z  důvodu plá-
novaného a   projektovaného průtahu 
městem

  hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

- doplnění změny č. 1 územního plánu 
o jednotlivé dílčí změny na návrh Města 
V.P. spočívající: 

a) v přestavbě a reálu ZD Velké Pavlovice 
a  Drůbežářských závodů za účelem mož-
nosti přeměny území, zlepšení stavebně 
technického stavu objektů v areálu

b) v  úpravě plochy pro bytové domy za 
účelem řešení veřejných prostranství a   
dopravní infrastruktury

  hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  

-  pověření provedení kontroly finančním 
výborem skutečného čerpání SKF Měs-
ta V. Pavlovice a  příspěvkových organi-
zací za rok 2015

  hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo města na svém X/2016 
zasedání, které se konalo ve čtvrtek 
21. ledna 2016, projednalo a  schválilo:

-   rozpočtové opatření 10/2015, provede-
né radou města dne 31.12.2015, celkové 
příjmy zvýšení o  386 tis Kč, celkové vý-
daje zvýšení o 427 tis. Kč, celkové finan-
cování zvýšení o 41 tis. Kč

 hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0  

-  rozpočtové opatření č. 1/2016, celkové 
příjmy zvýšení o  404,6 tis. Kč, celkové 
výdaje beze změny, celkové financování 
snížení o 404,6 tis. Kč

  hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

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

a. prodej pozemku KN parc.č. 1896 o vý-
měře 41m2 v k.ú. Velké Pavlovice z důvo-
du dořešení vlastnických vztahů k  po-
zemku pod garáží, za cenu 250,- Kč/m2

  hlasování: pro16, proti 0, zdržel se 0

b. prodej pozemku KN parc.č. 2226/2 
o  výměře 33m2 a   parc.č. 2227 o  vý-
měře 128m2 vše v  k.ú. Velké Pavlovice 
z  důvodu dořešení vlastnických vztahů 
k zahradě u RD za cenu 250,- Kč/m2

  hlasování: pro16, proti 0, zdržel se 0 

c. prodej pozemku KN parc.č. 907/7 o vý-

měře 358m2 v  k.ú. Velké Pavlovice, dle 
geometrického plánu č. 2063-241/2015 
ze dne 16.12.2015 z důvodu úpravy pro-
stranství za prodejnou

 hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

-  záměr směny pozemků parc.č. 668 o vý-
-měře 1225m2 a   parc.č. 669 o  výměře 
1575m2, k.ú. Velké Pavlovice pod chod-
níky a   veřejným prostranstvím za po-
zemek parc.č. 727/1 o  výměře 1803m2, 
k.ú. Velké Pavlovice ve vlastnictví města 
Velké Pavlovice

  hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

-  volbu člena do již zřízeného tříčlenného 
kontrolního výboru od 1. 2. 2016 

  Ing. Antonín Schäffer

  hlasování: pro 9, proti 7 (Benda, Pro-
cházka, Melichar, Bedřich, Hanzálek, 
Lacina, Zborovský), zdržel se 0

-   výkon akcionářských práv ve společnos-
ti Hantály a  .s. Tovární 345/22, Velké 
Pavlovice

-  vykonává starosta Jiří Otřel a   místosta-
rosta Petr Hasil

  hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

-  odvolání zástupce města na jednání val-
ných hromad do společnosti VaK Břec-
lav a .s., Čechova 23, Břeclav - Ing. Pavla 
Procházky

  hlasování: pro 9, proti 5 (Lacina, Han-
zálek, Melichar, Bedřich, Zborovský), 
zdržel se 2 (Procházka, Benda)

-  zvolení zástupce města na jednání val-
ných hromad do společnosti VaK Břec-
lav a  .s., Čechova 23, Břeclav – Jiřího 
Otřela

  hlasování: pro 15, proti 1(Bedřich), zdr-
žel se 0

- odvolání zástupce města na jednání val-
ných hromad do společnosti Česká spoři-
telna, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4  
Ing. Pavla Procházky

  hlasování: pro 9, proti 6 (Procházka, 
Bedřich, Melichar, Hanzálek, Zborov-
ský, Lacina), zdržel se 1 (Benda) 

- zvolení zástupce města na jednání val-
ných hromad do společnosti Česká spo-
řitelna, a  .s. Olbrachtova 1929/62, Pra-
ha 4 – Jiřího Otřela

  hlasování: pro 14, proti 1 (Bedřich), 
zdržel se 1(Melichar)

- výkon akcionářských práv ve společnos-

ti Vinné sklepy Františka Lotrinského, 
a.s., Nádražní 1, Velké Pavlovice vyko-
nává starosta Jiří Otřel a  místostarosta 
Petr Hasil

 hlasování: pro16, proti 0, zdržel se 0

-  všichni členové zastupitelstva města 
mají stejné právo zveřejňovat své názory 
ve zpravodaji a   na internetových strán-
kách Města Velké Pavlovice

 hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1 
(Šmídová)

Zastupitelstvo města na základě svého 
jednání a  po diskusi neschválilo:

-   odvolání člena finančního výboru
 Ing. Petra Halma 

 hlasování: pro 7, proti 9, (Hádlík, Rilák, 
Schäffer, Halm, Otřel, Hasil, Šmídová, 
Dostoupil, Stehlík), zdržel se 0

- zvolení člena kontrolního výboru Ing. 
Dušana Bedřicha

 hlasování: pro 7, proti 9 (Hádlík, Rilák, 
Schäffer, Halm, Otřel, Hasil, Šmídová, 
Dostoupil, Stehlík), zdržel se 0

Rada města se za období od vydání 
minulého zpravodaje sešla celkem 7x 
a  mimo jiné řešila následující proble-
matiku:

-  opravu místních komunikací ve městě a  
přípravu PD na rekonstrukci ulice To-
vární a  U Zastávky 

-  přípravu informačního systému ve měs-
tě, informace o  jednáních s  občany ve 
věci odkupování pozemků pro vybudo-
vání silnice u Trkmanky

-  budování nového VO ve městě, umísťo-
vání stožárů, typem svítidel

-   jednání o multifunkčním stacionáři, kte-
rý má být vystavěn u bytů pro seniory

- bytové hospodářství a   prodlužování 
smluv na jednotlivé byty

-  informace o  přípravě nájemních smluv 
pozemků po KPÚ

-  připomínky a   náměty občanů předklá-
dané zastupiteli za SNK Pro rozvoj Vel-
kých Pavlovic, uplatněné dne 19. ledna 
2016

Rada města projednala a  schválila:

-  jmenování pana Romana Pláteníka ve-
doucím Stavebního úřadu MěÚ Velké 
Pavlovice 

-  jmenování Mgr. Miroslavy Poštolkové 
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vedoucí ekonomického oddělení

-  jmenování členů hodnotící komise pro 
posouzení a   hodnocení nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu „Vel-
ké Pavlovice – bezbariérová úprava 
chodníků, ulice Nádražní“ a   následně 
po ukončení výběrového řízení schvá-
lila nejvýhodnější nabídku společnosti 
Strabag a.s., 1.872.200 Kč bez DPH 
a  uzavření smlouvy

-   na rok 2016 pro sběr a  svoz netříděného 
KO stávající poplatek ve výši 500,- Kč na 
osobu

-  uzavření smlouvy o  dílo mezi městem 
V.P. a   spol. Atregia s.r.o., Šebrov 215 
na vypracování PD pro a kci „Založení 
krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice 
I“, ve výši 122.210,-Kč s DPH 

- ceny pozemků v  k. ú. Velké Pavlovice 
v mimo zastavěné části města za účelem 
zavedení pozemků do majetku po KPÚ:  

-  zemědělské pozemky: orná, vinice, sady    
15,- Kč/m2

-  nezemědělské pozemky: travní porosty – 
meze   10,- Kč/m2

-  ostatní plochy polní cesty (bez příslušen-
ství – zpevnění)  10,- Kč/m2

-   cenu za nájem orné půdy a  to 4.500,-Kč/
ha/rok; za nájem půdy s trvalým poros-
tem 7.500,-Kč/ha/rok 

-  schválila smlouvy o zřízení věcných bře-
men pro inženýrské sítě v  pozemcích 
města 

- umístění stavby garáže na pozemku 
parc. č. 2258/3, k.ú. Velké Pavlovice 
a   vybudování vjezdu na pozemku měs-
ta parc. č. 2258/1, k.ú. Velké Pavlovice, 
bude vybudován z  rozebíratelného ma-
teriálu

- zadání rozparcelování pozemků města 
v  podnikatelské zóně za účelem snad-
nějšího prodeje, navrhuje rozparcelová-
ní po 2000 m2

-  vnitřní směrnici upravující tvorbu a  po-
užití prostředků SKF a  plnění příspěvků 
a  nepeněžního plnění z rozpočtu Města 
Velké Pavlovice od 1. 1. 2016

-  uhrazení nákladů na kulturní akci „Vá-
noční jarmark“ do výše 25 tis. Kč a   na 
silvestrovský ohňostroj a ozvučení u rad-
nice do celkové výše 12 tis. Kč

- smlouvu o  právu provedení stavby s  fir-
mou Berendsen Textil Servis s.r.o., Ho-
donínská, smlouva se týká oplocení 

pozemku parc. č. 4524/41 v  k. ú. Velké 
Pavlovice – konec účelové komunikace

-  výjimku z nevyššího počtu žáků ZŠ Vel-
ké Pavlovice stanoveného prováděcím 
právním předpisem. V  8. A  . bude od 
4. ledna 2016 31 žáků.

-   nové odpisové plány 2015 příspěvkových 
organizací města MŠ, ZŠ, Gymnázium 
a  Ekocentrum Trkmanka 

-  užití znaku Města Velké Pavlovice ve vě-
decké publikaci „Klíč ke znakům měst 
České republiky“, která bude vydána ve 
druhé části roku 2016

-  smlouvu s  fy. Aspira Invest,s.r.o., Mla-
dá Boleslav, za účelem poradenství 
a   přípravy žádosti o poskytnutí dotace 
z MPMR (Byty pro seniory II. etapa)

-  bezúplatné odstranění polámaných stro-
mů v  trati „Bedříšky“ soukromou oso-
bou

-   nájem pozemků, které jsou využívané ze-
mědělskými podniky. Cena je stanovena 
4500,-Kč/ha/rok. Smlouvy s Moravská 
Agra a .s. Velké Pavlovice, a GRA, spol. 
s r.o., Vrbice, Syfany spol. s r.o.  Vrbice, 
ZEMOS a.s. Velké Němčice, smlouvy 
se uzavírají na dobu neurčitou.

-    provedení rozpočtové opatření č. 10/2015, 
celkové příjmy zvýšení o  386 tis. Kč, cel-
kové výdaje zvýšení o 427 tis. Kč, celkové 
financování zvýšení o 41 tis. Kč.

- uzavření smlouvy o  nájmu pozemku 
mezi Městem Velké Pavlovice a   Letec-
kým klubem Nad krajem André z.s., 
Velké Pavlovice. Předmětem nájmu jsou 
pozemky parc. č. 7985,7989,7991,7992 
o  celkové výměře 54.072m2, na nichž 
se nachází plocha pro vzlety, přistání 
a  pohyb sportovních létajících zařízení 
a  letadel

- prodloužení nájmu části pozemku p. č. 
665 v k. ú. Velké Pavlovice (autobusové 
nádraží) pod prodejními stánky ovoce 
a  zeleniny do 30. 6. 2016, sýrů a  uzenin 
do 31. 3. 2016, ukončení nájemní smlou-
vy části pozemku p. č. 665 v k. ú. Velké 
Pavlovice pod prodejním stánkem cuk-
rovinek k 30. 6. 2016

-  vnitřní směrnici k  uplatnění reálné hod-
noty u majetku určeného k prodeji s účin-
ností od 1.1.2016

-  finanční dary v souvislosti s pořádáním 
plesů v  roce 2016 – Krojovaný ples, 
Myslivecký ples, Ples Gymnázia, Ples 
Modrých Hor, Dětský maškarní

-  plán kulturních, společenských a   spor-
tovních akcí - 2016

-  konání a  zajištění plánované akce „Běh 
o  velkopavlovickou meruňku“, (26. 3. 
2016 sobota před Velikonoce) hlasová-
ní o konání akce v r. 2016 pro 4, proti 1 
(Dostoupil), zdržel se 0

- provedení exekuce dlužníků, zajistí 
soudní exekutor

-  zpracování PD pro VO v  ulicích Horní, 
Sokolská, část ul. Hlavní, a   Bálkové 
uličky za cenu 97.300,- Kč bez DPH, 
(záměr položit vedení VO k  plánované 
kabelizaci NN v této lokalitě)

-  uzavření smlouvy s  Mgr. Janem Tejka-
lem na zajištění legalizace znaku a  vlaj-
ky města (návrh, zařazení do Registru 
komunálních symbolů ČR a   schválení 
Parlamentem ČR) za cenu 9.990,- Kč

-  vypracování PD na opravy hřbitovní brá-
ny, rotund a o plocení hřbitova za 39 tis. 
Kč bez DPH 

-  uzavření smlouvy o dílo se spol. DERA-
TEX, spol. s r.o. na provedení deratizace 
města v r. 2016 

-  finanční dary pro Domovinku Němčičky 
o.p.s., Malovaný kraj, Český svaz chova-
telů V.P., Dámský klub, Klub důchodců, 
SDH Velké Pavlovice, P. Š., L.B.,V. Š., 
Mgr. J. K.

-  vybudování dočasného stavebního otvo-
ru v pozemku parc.č.1448/5, k.ú. Velké 
Pavlovice za účelem opravy havarijního 
stavu sklepa (portálu a  sklepní klenby) 
pod pozemkem města, RMě požaduje 
vybudování pevného oplocení - dětské 
hřiště v těsné blízkosti

-  záměr prodeje - odkoupení části pozem-
ku parc.č. 1448/5, k.ú. Velké Pavlovice 
cca 20m2 za účelem vybudování nouzo-
vého východu ze sklepa namísto stáva-
jícího schodiště. Nové schodiště bude 
posunuto o 4m a  bude vybudováno sta-
vebníkem

-  finanční dar na Masopust 2016 a  pro TJ 
Sokol Velké Pavlovice 

- smlouvu o  bezúplatném převodu ma-
jetku – Meteorologická stanice 2 ks od 
DSO Modré Hory pro Město Velké Pav-
lovice k 1. 1. 2016

- poskytnutí autobusu Sboru dobrovol-
ných hasičů Velké Pavlovice zdarma 
Brna a  zpět (naučný výlet do zábavného 
vědeckého parku VIDA, pro členy sboru 
do 18 let + doprovod)
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-  poskytnutí autobusu Klubu důchodců 
V. Pavlovice zdarma - jednodenní výlet 
do Břeclavi, jednodenní výlet do Stráž-
nice, Petrova a  Buchlovic, jednodenní 
výlet do Znojma a   1x v r. 2016 do dru-
žebního města Ždírec nad Doubravou 
a  1 x do družebního města Senice

- poskytnutí autobusu Klubu důchodců 
V. Pavlovice za zvýhodněnou cenu na 
výlet do Kroměříže

- vodorovné značení „zákaz zastavení“ 
a  umístění sloupků u RD na ul. Hlavní 
100, VP

- zpracování metodiky postupu revize do-
tačních titulů Města Velké Pavlovice

Rada města neschválila:

- umístění dřevostavby na pozemku za 
kostelem se záměrem provozovat míst-
nost (klubovnu) pro maminky s malými 
dětmi a   propagaci zdravé výživy – na 
těchto pozemcích není možné stavbu 
(ani dočasnou stavbu) realizovat, v územ-
ním plánu je plocha vedena jako plocha 
veřejné zeleně  

- výstavbu sklepa na pozemku parc.č. 
6030 v  k. ú. Velké Pavlovice. Na dopo-

ručení pořizovatele územního plánu 
a  stavební komise nelze dle ÚPD povolit 
a  postavit. 

- žádost o připojení se k mezinárodní kam-
pani „Vlajka pro Tibet“.

- poskytnutí a  utobusu Klubu důchodců 
V. Pavlovice zdarma (jednodenní výlet 
do Velkého Mederu)

Podrobný výpis ze zasedání rad města 
a   zastupitelstva města včetně bodu dis-
kuze je zveřejněn na stránkách www.velke-

-pavlovice.cz.

Před dvěma měsíci jsme se rozloučili s ro-
kem 2015. Ukončení roku 2015 bylo pro 
někoho veselé, pro jiného smutné, pro 
dalšího třeba i bolestivé.

Několik let se velkopavlovičtí občané 
schází o  silvestrovské půlnoci na náměs-
tí u  radnice. Několik let je na tomto mís-
tě odpalován ohňostroj. Ne vždy je však 
u radnice pouze veselo.

Před dvěma lety létala zábavná pyrotech-
nika některého z návštěvníků mezi slavící 
lid, před rokem jsme „zápasili“ ještě ho-
dinu před silvestrovskou půlnocí s opilým 
cizincem, který (ne)ovládal psí spřežení.

Na oslavy příchodu roku 2016 jsem zkusil 
objednat zábavnou pyrotechniku u  jiné-
ho dodavatele, než bývalo zvykem. Hasiči 
už nezapalovali pouze jeden knot od po-
spojovaných pyrotechnických kompaktů 
v  jedné velké krabici, ale každý „efekt“ 
byl odpalován zvlášť v dohodnutém čase. 
Přiblížili jsme se tak trošku větším oh-
ňostrojům, které jsou odpalovány z  více 
míst najednou.

Pár minut po půlnoci, kdy už většina ra-
chejtlí utichla, byli místní hasiči požádáni 
o ošetření děvčete. Rozřízla si ruku o roz-
bitou láhev. Odborným okem laika, hasiči 
společně s Martinou Forejtovou usoudili, 
že musí být děvčeti přivolán lékař nebo 
musí být odvezena na šití na chirurgii. 
Bylo to bolestivé.

Když jsme čekali v  břeclavské nemoc-
nici na ošetření, začalo být veselo. Zá-
chranná služba s  policejním doprovo-
dem přivezla agresivního kluka, který 
házel do placu všechna vyjmenovaná 
slova. Byl přivázaný na lehátku a  dou-

fám, že pokud byl hospitalizován, zů-
stal tak až do rána.

Další dovezený nebo spíše dovedený jedi-
nec už agresivní nebyl. Naopak se odmí-
tal hýbat. Pobídnutí, aby si sedl, pochopil 
špatně a  místo na židli se usadil na zem. 
Lépe řečeno – sjel po zdi na zem. Po ošet-
ření vyjel z  ordinace na vozíku s  „jistící“ 
miskou pod bradou. Asi něco špatného 
snědl. I takový může být začátek nového 
roku. Pro někoho veselý, pro jiného smut-
ný.

Člověk nemůže očekávat, že se přelomem 
roku všechno změní, že bude naráz líp, 
že se všechno opraví, že se člověk naráz 
uzdraví. Člověka budou následovat vzpo-
mínky z  předchozího roku. Také sliby, 
které v  předchozím roce učinil, by měly 
být splněny. I na zdraví bude mít vliv živo-
tospráva z roku minulého.

V  únoru ještě stále „žijeme“ z  minulého 
roku, alespoň co se větších „věcí“ týče. 
Dovolená na horách se řeší většinou ně-
kolik měsíců dopředu, větší rodinné osla-
vy také a  rekonstrukce koupelny asi rov-
něž nebyla rozhodnutá během týdne.

Ale třeba slavnostní oběd, odklízení sně-
hu, výměna svítidla, nákup obutí, vy-
malování chodby, to všechno už je zále-
žitostí jen a  jen roku nového. A  ne jinak 
tomu bylo a je v budově městského úřadu 
a v ulicích našeho města.

V  roce 2015 byla objednána projektová 
dokumentace na rekonstrukci ul. U  Za-
stávky (od ul. Hlavní po můstek přes 
Trkmanku) a  ul. Tovární (ke sběrnému 
dvoru).

(Ne)jedeme od znovu

Plánované menší akce na rok 2016 
financované z rozpočtu města bez 
dotační podpory:

- výměna vodovodního řádu v  ul. V  Sa-
dech ve spolupráci s VaK, a.s.

 (dokončení)
- výměna vodovodního řádu v  ul. Pod 

Břehy ve spolupráci s  VaK, a.s. (do-
končení)

- zřízení veřejného osvětlení u cihelny

- zřízení WC u autobusového nádraží

Plánované akce na rok 2016 finan-
cované z rozpočtu města a dotací:

- rekonstrukce chodníku v ul. Nádražní 
(dotace získána v roce 2015)

- rekonstrukce chodníku na Náměstí 9. 
května, ul. Hlavní (o dotaci požádáno, 
projekt zpracován v roce 2015)

- přesunutí autobusové zastávky od ško-
ly ke kostelu

- výstavba osmi bytů pro seniory v  ul. 
Bří Mrštíků (o  dotaci požádáno, pro-
jekt zpracován v roce 2015)

- rekonstrukce veřejného osvětlení 

Projektová dokumentace k  ul. Tovární 
ještě není hotová. Komunikace (silnice, 
chodník) na ulici U  Zastávky je mož-
né dle předběžně vyčíslených nákladů 
zrekonstruovat/zhotovit za 4.000 tis. Kč. 
V projektu je počítáno samozřejmě s „do-
davatelskou cenou“. Pokud by se na re-
konstrukci podíleli pracovníci města, ná-
klady budou klesat.
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Dále je nutné zvažovat rekonstrukci ová-
lu venkovního hřiště gymnázia, komplet-
ní rekonstrukci kuchyně mateřské školy, 
rozvodů el. energie celé mateřské školy, 
opravu rotund na místním hřbitově (stře-
cha, statika), výměnu kůlů rozhledny.

E.ON bude provádět v  polovině roku 
2016 kabelizaci nízkého napětí do 
země v  ul. Horní, Sokolská, části ul. 

Hlavní a v Bálkové uličce. Zpracovává se 
tedy projekt, abychom si mohli připoložit 
kabel veřejného osvětlení, protože veš-
kerá svítidla nám E.ON z  jejich zařízení 
(sloupů, konzolí) sundá. V  ul. Hlavní je 
kabeláž veřejného osvětlení v  zemi, ov-
šem na hraně životnosti. 

Nejen z  tohoto důvodu bylo požádáno 
o  zpracování projektu a  energetic-

kého auditu dvou okruhů veřejného 
osvětlení (cca 150 svítidel). Dotace 
je zaměřena na výměnu svítidel s  ná-
vazností na úsporu spotřeby el. ener-
gie a  snížení nákladů na údržbu svíti-
del. Z  těchto úspor bude moci město 
rekonstruovat veřejné osvětlení dále.  

Petr Hasil, 
místostarosta města Velké Pavlovice

17. prosince 2015 byl z funkce starosty 
města odVolán paN INg. pavel  procházka
Tato událost vnesla do našich domácností mnohé emoce. Tak či onak zůstane zapsána v historii města. 
Mimořádný prostor tohoto vydání zpravodaje poskytujeme reakcím, které nám byly do uzávěrky čísla doručeny.

Vážení občané, 
naše společnost ke své existenci užívá 
psaná a  nepsaná pravidla. Těmi psaný-
mi jsou zákony, nepsanými např. zvyky, 
obyčeje a tradice.

Dne 17.12.2015 byli na jednání Zastupi-
telstva města Velké Pavlovice odvoláni 
ze svých funkcí dva členové rady města, 
kandidující za ODS, z  minuty na minu-
tu, tiše, bez uvedení důvodů. Následně 
bylo zvoleno nové vedení. Pro občana 
města, který ctí, jak jsem výše uvedl, „psa-
ná i nepsaná pravidla“, nepochopitelný to 
způsob jednání a chování, prostě šok. Tato 
záležitost však proběhla v  souladu s  naši-
mi zákony, a proto ji musíme respektovat.

Koaliční dohoda byla po komunálních 
volbách v  roce 2014 uzavřena, na ná-
vrh pana Josefa Dostoupila, podáním 
ruky a pohledem do očí. Toto gesto bylo 
beze slova varování, upozornění či pro-
jednání, bez výpovědi zrušeno – prostě 

Vážení občané, 
17. prosinec 2015 se zapsal tučným pís-
mem do dějin našeho města. Změna dvou 
jmen v radě nabývá několik rozměrů:

1) POLITOLOGICKÝ - svobodná vůle 
občana byla demokraticky potlačena

1 kandidátka se ziskem 15,42% hlasů ve 
volbách (=3 mandáty) získala většinu 
v  radě. 84,58% občanů, kteří přišli k  vol-
bám, dnes nemají své zastoupení ve větši-
ně výkonné moci!!! Nedivím se, že si pak 
volič připadá jako „vůlič“ a ztrácí chuť jít 
k volbám.

Doposud jsem měl za to, že máme de-
mokracii jako prostředek k  naplnění 
svobodné vůle. Jenže v  našem městě za-

podraz.  Bez ohledu na vůli, kterou v ko-
munálních volbách svými hlasy vyslovili 
občané - voliči.

Příčiny důvodů, které pro tento způsob 
jednání obhajují „Velkopavlovičtí nezá-
vislí“ nebyly dříve, nikde a nikým prezen-
továny či protokolovány, ani v zápisech 
z jednání rady a zastupitelstva města.

Co se týká autoritativního stylu říze-
ní, jak je nazývána jedna z  příčin, pak 
v  radě města byli zastoupeni tři zástup-
ci současné koalice. Pokud nebyla vůle 
táhnout v zájmu města a  jeho občanů za 
jeden provaz, při složení 3+2 mohli vždy 
a  vše jednoznačně „přehlasovat“. Každý 
se mohl vyjádřit i k záležitostem sestavo-
vání rozpočtu, což nikdo z lidí, kteří toto 
uvádějí, jako důvod pro svoje hanebné 
jednání, neučinil. Pokud je mi známo, 
pan Dostoupil, se k této věci oficiálně do-
sud nevyjádřil. Proč taky?!

Pan Pavel Procházka získal v  posled-
ních komunálních volbách 764 hlasy od 

stupitelská demokracie posloužila jako 
prostředek k  pokřivení svobodné vůle 
občanů projevené ve volbách. Myslím, že 
pro každého študáka politologie máme 
výživné téma k diplomové práci.

2) VÁŽENÝ – neumíme si vážit dobrých 
starostů

V  novodobé historii jsme měli 2 dobré 
starosty, z  jejichž práce jsme těžili, těží-
me a budeme těžit ještě dlouho. Cítím, že 
dodnes je nedoceněný starosta ing. Mar-
tin Bálka. Měl lví podíl např. na založení 
Hantálů, ze kterých do našeho města do-
dnes každým rokem přitékají pěkné pení-
ze. Pan starosta ing. Pavel Procházka se 
pak uměl těchto „extra“ příjmů v rozpočtu 
zhostit k financování dluhů a financování 

1 532 voličů, tedy jednoznačně nejvíce ze 
všech kandidátů. Už proto se jedná o jas-
nou neúctu k občanům - voličům a jejich 
svobodné vůli.

Obyčejný člověk by již ráno druhého dne 
očekával tiskovou zprávu, v  níž se nové 
vedení města vysloví, proč se tak stalo, 
co ho k tomuto činu vedlo, jakým progra-
mem a plány se bude v budoucnu zabývat, 
jakým směrem bude město řídit lépe a co 
více jeho občanům může nabídnout. 

Laťka je totiž postavena hodně vysoko. 
Bohužel se tak nestalo! Proč si mají obča-
né myslet, že právě tito pánové, kteří do-
kázali tímto způsobem zničit rok starou 
koaliční dohodu, aniž by za tu dobu stači-
li přiložit svou ruku k dílu, se budou obra-
tem ruky chovat lépe právě k občanům?!

S úctou a pokorou

ing. Zdeněk Hicl, Ph.d.,  předseda MS 
OdS V. Pavlovice, 2. února 2016

dotačních projektů. Nepromarnil histo-
rickou příležitost, kterou dotační tituly 
představovaly pro rozvoj obce. K  tomu 
měl dar přesvědčit investory, aby investo-
vali právě v našem městě. Namísto vděku, 
za to co tito lidé vykonali pro naše město, 
jsou výsledky jejich práce často nazývány 

„pomníčky“. K  tomu lynč na sociálních 
sítích a odvolání do půl hodiny bez udání 
důvodu. Asi za to, že z cca 50 milionového 
rozpočtu (bez dotací) uměl vytvořit roz-
počty vyšší; v  jednom roce dokonce přes 
100 milionů!!! A  k  tomu ještě snižovat 
zadlužení obce. Zkrátka dáte někomu pe-
níze na nákup jednoho mléka a on vám za 
ty peníze přinese mléka dvě. V prostředí 
firmy by takový manažer neodešel, proto-
že by byl dobře zaplacen majitelem. U nás 
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otevřený dopis bývalého starosty ing. pavla procházky

Vážení spoluobčané,
předvánoční změny, k  nimž došlo na 
radnici, a  události posledních týdnů pro 
mne byly velmi nečekané a po pravdě mi 
byly i novou zkušeností.  Nikoliv dobrou 
zkušeností, neboť být odvolán z  funkce 
starosty, v  průběhu volebního období 
a navíc v adventním čase, je dosti nezvyk-
lé a  má trpkou příchuť. Na radnici jsem 
pracoval 21 let, znám každý kout našeho 
městečka, většinu našich občanů. Za ta 
léta jsem měl možnost poznat spoustu 
životních příběhů a  byl jsem připraven 
i na to, že jednou v čele radnice skončím. 
Není mi líto ztráty funkce, která na mne 
přenášela každodenní problémy a  udá-
losti týkající se chodu města i starosti na-
šich občanů. Mnohem více jsem zklamán 
lidmi, kterými jsem byl obklopen a kteří 
místo nadšení pro práci a snahu pomoci, 
měli jiné cíle. Již 12 let jsem pracoval jako 
místostarosta města, ani po tak dlouhé 

době jsem si nebyl jistý, zda funkci staros-
ty mohu přijmout a zda ji zvládnu. Nové 
vedení tuto zkušenost nepotřebuje, a nej-
sem si jistý, zda je vůči voličům tato změ-
na zodpovědná.

Dne 17. 12. 2015 se výrazně změnilo po-
litické složení vedení města, z rady města 
byla odstavena vítězná pravicová strana 
ODS. Je proto mou povinností složit účet 
za období, kdy jsem měl možnost, z pozi-
ce své funkce a ve spolupráci s našimi ko-
aličními partnery, podílet se na budování 
města.  Shrnutí investičních akcí může 
být námětem pro zamyšlení, zda naše čin-
nost byla směrována správným směrem 
a  zda jsou za námi vidět výsledky práce, 
které občané ocení. Jednak připomenu 
období od října 2014, tedy od posledních 
komunálních voleb do současnosti. Jed-
nak se vrátím do minulosti, k  období po-
čátku mého působení ve funkci starosty 
města, tj. od října 2006.

Od komunálních voleb (říjen 2014) 
do současnosti:

- Vysoká volební účast, volební výsledek 
a  velká podpora našich voličů po velmi 
negativní kampani byla odměnou za 
osm let práce na radnici. Výsledek de-
mokratické volby našich občanů nám 
dával naději na dokončení připravených 
projektů. Jen díky rychlému vytvoření 
koalice s  KDU-ČSL a  „skupinou nezá-
vislých“ nám bylo umožněno zahájení 
dvou velkých investičních akcí: Přístav-
ba Ekocentra Trkmanka a Zateplení ob-
jektu Gymnázia a sportovní haly ZŠ.

- Obě akce byly zařazeny do zásobníku 
projektů a na jejich realizaci byl dán jen 
velmi krátký časový termín. Přesto se je 
podařilo dokončit v  plánovaném termí-
nu, byly realizovány v  plném rozsahu 
a  byly předány provozovatelům do uží-
vání. I  přes korekci, která byla městu 
udělena ve výši 10 % na přístavbu Eko-

však je takový manažer během půlhodiny 
odvolán. Starosta byl v dobách minulých 
v  obci tou nejváženější osobou; stejně 
jako byli pan učitel a pan farář. Krize hod-
not společnosti? Jinak si plivanec namís-
to vděku vysvětlit neumím…

3) SMĚROVÝ - otazníky nad změnou 
kurzu

Pavel Procházka od roku 2006 celkem 3x 
vzešel z voleb jako starosta. Chápu, že třetí 
řízek se už může mnohým zajídat. I tak Pa-
vel Procházka jako starosta byl budovatel 
s  jasnou vizí rozvoje našeho města. Jako 
takový se osvědčil, i  když nikdo nejsme 
bez chyby a čím více toho děláte, tím více 
chyb také můžete nasekat. Naše město má 
všechno, co by moderní městečko mělo 
mít. Jen snad jedno/dvě pořádná dětská 
hřiště stále zůstávají dluhem našim dětem. 
Nebo také náměstí s koncentrací takových 
služeb, které mu zajistí život. V době, kdy 
se naše město zdálo turisticky nedostateč-
ně atraktivní (chybí významné památky 
atd.), vsadili jsme na budování infrastruk-
tury, která dnes našemu městu zajišťuje 
desítky tisíc turistů ročně. To a  mnoho 
dalších podporují ekonomický rozvoj obce. 
Naše město se navíc stalo tahounem regio-
nu a respektovaným partnerem. 

Naproti tomu nová vláda na radnici za-
tím jasnější vizi nesdělila. Už i  samotné 
mlčení spíše svědčí o  neexistenci vize. 
Sdělení typu „budeme tu především pro 
občany a  také budeme využívat dotací“, 
mně nestačí. Udržování stávajícího je věc 
nutná, nikoli ale postačující. Například 
za krátkou dobu „drůbežárny“ propustí 
cca 65 zaměstnanců. Je třeba podporo-
vat tvorbu nových pracovních míst. Před 
několika měsíci začaly přicházet první 
výzvy k  žádostem v  dotačním v  období 
2014-2020. Stojíme tváří v  tvář zřejmě 
poslední štědré historické příležitosti 
k  rozvoji obce. Ano, po skončení tohoto 
období pak můžeme udržovat, protože 
nám zřejmě opravdu nic jiného nezbyde. 
Proto mě neuklidňují pěkná slova o  tom, 
že „jsme tady pro občany“ apod. Jirko-
vi Otřelovi po dobu starostování přeji 
úspěch. Vidím snahu. A budu mu pomá-
hat. I tak, pokud ale budu mít příležitost 
v tomto historickém období vrátit Pavlovi 
Procházkovi klíčky od radnice, udělám to.

4) BLBONÁLADOVSKÝ – blbá nálada 
mezi občany

Havlovo okřídlené pojmenování „blbá ná-
lada“ se v našem městě zabydlelo již dříve. 
Vzrostl však počet osob, které se cítí být 

politikou ve městě unaveni. Už je to pro-
stě nebaví. K tomu se objevila velká část 
občanů, kteří byli podvedeni. A cítí se tak 
právem. Blbá nálada panuje i  na radnici. 
Lidé ztrácejí motivaci/chuť; začíná chy-
bět radost z práce.

Apel

Všem občanům a  především zastupite-
lům by mělo jít o dobro našeho městečka. 
Všichni přece chceme, aby dále vzkvétalo, 
bylo čisté, zdravé a  rozvíjelo se. Ve Vel-
kých Bílovicích se po volbách dohodli, že 
v  koalici budou vlastně všichni, protože 
stejně mají jeden společný cíl. Táhnou za 
jeden provaz. A to je silná věc.

U  každého, zdůrazňuji každého zastupi-
tele v našem městě, najdu důvod, proč si 
ho/jí vážit. Můžeme se lišit ve vizích, ale 
to by nemělo bránit tomu, abychom se ne-
mohli všichni scházet i neformálně třeba 
u  skleničky vína. Pokud by zastupitelé 
k  sobě našli cestu, hodně by to pomohlo 
zklidnit atmosféru nejen v zastupitelstvu, 
ale i v ulicích našeho městečka.

ing. Pavel Lacina, 20. ledna 2016

Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i  když se střídavými nezdary, než se řadit k  těm ubohým 
duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek.

Theodore Roosevelt
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centra Trkmanka a ve výši 5 % na zatep-
lení gymnázia a  sportovní haly, jsme 
na první akci získali 80 %, na druhou 
85 % dotace, tj., celkem 15,9 mil. Kč. 
A  na tomto místě musím zdůraznit, že 
jsme měli možnost realizaci obou akcí 
po oznámení udělení korekce zrušit. 
Problém byl v  tom, že nový dotační 
titul pro environmentální vzdělávání 
již nebude vypsán a  na přístavbu eko-
centra bychom již nezískali ani korunu.  
V sousedství ekocentra by tedy stála ne-
vzhledná stará budova bez koncepčního 
využití. Na zateplení gymnázia a  spor-
tovní haly nové dotační tituly průběžně 
vypisují, výše dotace však bývají nižší. 
Rozhodnutí zastupitelstva města o  po-
kračování a  realizaci těchto projektů 
tedy považuji jednoznačně za správné 
a pro budoucnost města přínosné. 

- Dalším projektem realizovaným za pod-
pory SFŽP byla výsadba zeleně. Projekt 
řešil ozelenění sportovního areálu TJ 
Slavoj, podnikatelské zóny, výsadby ze-
leně ve městě, údržbu lip v ulici Hlavní. 
Možná se někomu zdá, že máme zeleně 
až příliš, její údržba je velmi náročná, 
ale právě zeleň vytváří úžasné klima pro 
spokojený život. V období letních veder 
poskytuje stín, pohlcuje prach, tlumí 
hluk, poskytuje útočiště mnoha ptáč-
kům a živočichům. Zeleň dokáže dokon-
ce zmírnit pohled na bohužel ne vždy 
šťastně vzhledově řešené stavby. Zeleň 
jednoznačně působí velmi příznivě na 
spokojený život občanů.  Dotace na vý-
sadbu zeleně byla poskytnuta ze SFŽP 
ve výši 749 tis. K tj. 70 % z uznatelných 
nákladů města.

- Koncem roku 2015 byla realizována re-
konstrukce školního hřiště. Havarijní 
stav povrchu vznikl sedáním podloží. 
Celkové náklady na položení nového 
umělého trávníku 4. generace ve výši 
900 tis. Kč byly částečně pokryty z  do-
tace JmK (450 tis. Kč). Naše poděko-
vání za velmi ochotné, vstřícné jednání 
a pomoc patří náměstku hejtmana JmK 
panu Stanislavu Juránkovi. Starý kobe-
rec byl využit na zkvalitnění povrchu 
hřiště za kostelem. 

- Až 25 pracovníků v  průběhu roku pra-
covalo ve službách města. Jejich každo-
denní práce je v  mnoha případech ne-
doceněna.  Osobně si jejich práce velmi 
vážím a věřím, že se mnou tak činí i vět-
šina našich občanů. Služby města mají 
velmi pestrou, různorodou činnost. Za-
jišťují čistotu a  pořádek ve městě, svoz 
separovaného odpadu, údržbu zeleně, 

podílejí se na investičních akcích, po-
máhají při organizaci a zajištění mnoha 
kulturních a  společenských akcí. V  ob-
dobí od minulých komunálních voleb do 
konce roku 2015 se podílely například 
na těchto akcích:

• Ve spolupráci se společností VAK 
Břeclav, a.s., provedly rekonstrukci 
více než 1 000 metrů vodovodu v  uli-
ci V  sadech a  v  ulici Nádražní. Starý 
vodovodní řád, včetně přípojek k RD, 
byl nahrazen novým potrubím z PVC. 
Dalších 200 metrů nového vodovodu 
bylo vybudováno ve stavební lokalitě 
Padělky-Kopečky.

• Rekonstrukce chodníků – v ulici V sa-
dech byl vybudován nový chodník 
o  délce více než 500 bm, rekonstruo-
vány byly vjezdy k  RD a  vybudována 
byla nová parkovací místa. Celkem 
bylo položeno více než 2 000 m2. Dal-
ší chodníky byly budovány v  ulicích 
Kopečky, Náměstí 9. května, Zelnice. 
Současně s  rekonstrukcí jsou poklá-
dány i  chráničky pro veřejné osvětle-
ní a  položení optických kabelů, které 
v budoucnu umožní příjem velmi kva-
litního signálu pro internet a  progra-
my TV vysílání.

• Dokončení úprav interiéru sokolov-
ny. Stavební úpravy šaten, sociálního 
zařízení pro účinkující, úpravy baru 
a  okolí sokolovny, to vše přispělo 
k  tomu, že je sokolovna opět důstoj-
ným stánkem pro pořádání kultur-
ních a společenských akcí.

• Rozsáhlá oprava knihovny a TIC – vý-
měna oken, výměna PVC a dlažeb.

• Rekonstrukce sociálního zařízení na 
gymnáziu, terénní úpravy, stavba 
opěrné stěny a  zemní práce před ob-
jekty ZŠ a G.

• Rozsáhlé terénní a  zahradnické úpra-
vy v areálu Ekocentra Trkmanka reali-
zované pod vedením zahradnické fir-
my manželů Marciánových. Díky této 
úspěšné spolupráci a  zahradní zeleni 
získalo ekocentrum oázu příjemného 
prostředí.

• Zemní práce při rekonstrukci spor-
tovního školního hřiště, rozebrání 
a  přemístění starého koberce na hřiš-
tě za kostelem.

Výčet akcí, zejména těch drobnějších, by 
popsal hned několik stránek. Ještě jednou 
tímto velmi děkuji celému kolektivu slu-
žeb města za velmi dobrou dlouholetou 
spolupráci. Mimořádné poděkování patří 

Jendovi Herzánovi, Jendovi Havránkovi 
a  Františku Procingerovi, kteří činnost 
služeb města řídili. Bylo mi ctí a  radostí 
s  tímto kolektivem a  s  těmito vedoucími 
pracovat. 

Za 14 měsíců od komunálních voleb se 
rozvíjel i  kulturní a  společenský život. 
Na mnoha pořádaných akcích se aktivně 
podílely zájmové spolky, které jsou ve své 
činnosti městem významně podporová-
ny. Velmi dobrá byla např. vždy obětavá 
pomoc a  bohatá aktivita našich seniorů. 
I když v jejich věku mají již spoustu práce 
za sebou a  mohli by jenom užívat dobré 
zábavy. Ve městě je organizováno kolem 
dvaceti různých spolků. Velký zájem ná-
vštěvníků zaznamenává např. nejmladší 
akce, kterou je Velkopavlovické meruň-
kobraní. Hosty láká i  Velkopavlovické 
vinobraní, turistické „šlapky“, návštěvy 
otevřených sklepů a  jiné. Koncem roku 
2014 se podařilo vydat zdařilou publi-
kaci „Velké Pavlovice v  obrazech“, která 
zachycuje město v  jeho současnosti. Vel-
kými tahouny mnoha aktivit, kulturních 
a  společenských akcí byli i  pracovníci 
městského úřadu.

Období od října 2006 až současnost
Nebudu Vám připomínat aktivity města 
od roku 2006 až po současnost. Byl by to 
dlouhý seznam akcí…, ale není to podstat-
né. Mnohem důležitější je, že Velké Pav-
lovice udělaly ve svém rozvoji velký krok 
kupředu a staly se zajímavým místem pro 
spokojený život, místem pro podnikání, 
místem pro navštívení, místem, kam se 
rádi vracíme. Ve velkém rozměru se po-
dařilo podpořit rozvoj vinařství, turistiky 
a  vytvoření podmínek pro investo-
ry. V  roce 2006, kdy jsem nastupoval 
do funkce starosty, jsme byli v  neleh-
ké situaci. Měli jsme novou ČOV, nově 
opravené budovy základních škol, 
ale také poměrně velké úvěry a  ne-
zaplacené faktury téměř ve výši 28 
mil. Kč. A  při tomto jsme chtěli město 
dále budovat, rozvíjet a  vytvořit snad 
i něco navíc, jako důkaz toho, že jsme zde 
jednou žili a něco zanecháme i generacím 
budoucím. Stejně jako, nám zanechali 
naši předkové. 

V mysli se mi vybavují vzpomínky na naši 
první akci, která se zrodila z myšlenky re-
alizovat stavbu kříže u silnice či kapličky, 
jako připomínky generace našich vinařů. 
Byl to nevšední zážitek, když jsme dne 
8. května roku 2008 kapličku sv. Urbana 
slavnostně světili. Přesně o  rok později 
9. května 2009 jsme široké veřejnosti 
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představili rozhlednu Slunečnou, která 
nastartovala velký rozvoj turistiky a  ces-
tovního ruchu v okolí. O nějaký rok pozdě-
ji se podařilo realizovat koupi a přestavbu 
bývalého zámku na Ekocentrum Trkman-
ka, vystavět Vinné sklepy Františka Lot-
rinského. Tyto stavby nás určitě přežijí 
a budou sloužit mnoha dalším generacím.  
Staly se i terčem pochybností a spekulací. 
Osobně jsem přesvědčen, že teprve v  bu-
doucnu bude doceněna odvaha zastupi-
telstva města tyto akce realizovat. 

Tvář města v  následujících desetiletích 
ovlivní i  další realizované akce. Biocen-
trum Zahájka s  3,5 ha vodní plochou, 
výsadba parku u  zastávky ČD, alejové 
výsadby podél polních cest. Vytvoření 
nové podnikatelské zóny přivedlo do 
města prvního zahraničního investora, 
firmu Berendsen, která v  současné době 
zaměstnává zhruba 70 pracovníků. Její 
další obsazení však bylo následně nega-
tivně ovlivněno ekonomickou krizí, která 
postihla ČR. V současné době se prodeje 
znovu rozbíhají a  věřím, že přivedou do 
města další investory a  pracovní příleži-
tosti. Atraktivita města a  dobrý přístup 
k  investorům podpořil vznik nových 

projektů, jako jsou tzv. „Opilé sklepy“, 
Rodinné vinařství Poliakovi, či právě pro-
bíhající rekonstrukce památkově chráně-
ného objektu sýpky. Kdyby nic jiného, už 
jenom skutečnost, že tyto úspěšné pro-
jekty mohly být realizovány právě u  nás, 
městu pomáhá k jeho popularitě a dobré-
mu jménu. 

Nastartována byla rozsáhlá bytová vý-
stavba, jen v  lokalitě Padělky bylo vytvo-
řeno 70 stavebních parcel pro cca 100 
bytových jednotek. V současné době jsou 
téměř všechny parcely zastavěny nebo 
jsou připraveny k budoucí zástavbě. Měs-
to zde v  uplynulých letech vybudovalo 
kompletní inženýrské sítě, tj. kanalizace, 
vodovod, elektřina, plynovod, veřejné 
osvětlení i  komunikace. Další pozem-
ky připravilo v  lokalitách U  Trkmanky 
a  v  ulici Tovární. Z  větších investičních 
akcí lze připomenout stavbu 9 bytů pro 
seniory (cca 10,0 mil. Kč), zateplení a re-
konstrukci mateřské školy (6,0 mil. Kč) 
a  úpravy zahrady, rekonstrukci sokolov-
ny (cca 6,0 mil. Kč) a výstavbu sběrného 
dvora v  lokalitě Špitálek (cca 15,0 mil. 
Kč). Velká podpora byla věnována spor-
tovcům a zájmovým spolkům. V areálu TJ 

Slavoj bylo vybudováno náhradní travna-
té fotbalové hřiště, tři nové tenisové kurty, 
u odbahněného rybníka DZ byla vystavě-
na unikátní rybářská klubovna. 

Není pravdou, že by byla opomíjena údrž-
ba chodníků a inženýrských sítí. V rámci 
projektu Čistá Dyje byla rekonstruována 
kanalizace v  ulicích Hlavní, Pod Břehy, 
V  Údolí. Rekonstruována byla polovina 
plynovodu ve městě, postupně jsou po-
kládány kabely NN do země, budováno 
je veřejné osvětlení. V  minulých číslech 
zpravodaje jsem připomenul i  význam 
komplexních pozemkových úprav či 
změny územního plánu. Jde o  velmi ná-
ročné a významné akce pro rozvoj města. 
Vykoupeno bylo i  několik strategických 
nemovitostí. V roce 2014 to byl např. RD 
Pod Školou – Pekaříkovo, koupeny byly 
pozemky pod komunikacemi na Tovární, 
Za Dvorem a v ul. Dlouhá.   

Každým rokem byly budovány kilometry 
nových chodníků, připomenu jen ulici 
Dlouhou, Hlavní, Pod Břehy, Bří Mrštíků, 
Střední, V Údolí a mnoho dalších. Připra-
veny jsou další rekonstrukce, dotace je za-
jištěna na rekonstrukci chodníku Nádraž-
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Vážení spoluobčané,
dne 17. prosince 2015 se konalo pravidel-
né jednání zastupitelstva města. Přítom-
ní účastníci tohoto jednání se stali svědky 
situace, kam až mohou vést politické am-
bice některých členů zastupitelstva města 
a  jak jednoduché je narušit smysl demo-
kratických voleb. Stačí dát dohromady 
potřebné hlasy, vše pečlivě utajit a najed-
nou je systém velké politiky úspěšně pre-
zentován i na malém městě. A nemusí být 
uvedeny ani důvody pro odvolání. Je to 
regulérní, vše dle zákona, ale o morálním 
aktu tohoto činu lze velmi pochybovat.  

Původně jsem se k  celé situaci nechtěl 
vyjadřovat a  snažil jsem se zdržet se ko-
mentáře.  Musím však reagovat a ohradit 
se vůči důvodům, které byly našim obča-
nům předloženy na letácích doručených 
do domovních schránek.

Ve společném prohlášení „Velkopavlovic-
kých nezávislých“, které bylo sestaveno 
ze 17 kandidátů, především sportovců, 
členů TJ Slavoj, se uvádí:   

- problematická až nemožná komunikace 
   s bývalým starostou města

- autoritativní styl vedení při jednání 
   v radě města

- naprostá ignorace koaličních partnerů 
při sestavování rozpočtu na rok 2016

K  tomuto mohu pouze uvést, že dle 
mého názoru jde o  záminku. Velkopav-

lovičtí nezávislí ani jednou nevyjádřili 
nespokojenost s  naší spoluprací, neměli 
zájem o  společné řešení problémů. Ani 
jednou nepožádali o  společnou schůz-
ku, kde by se případné problémy moh-
ly vyřešit. Proč takové tajnosti? Ano, 
připravil jsem návrh rozpočtu, ale 
jen základní návrh, který řešil pokry-
tí mandatorních výdajů. Veškeré volné 
prostředky a  budoucí investice měly být 
projednány v  radě města. Pravdivé je 
tvrzení, že rada příliš nespolupracovala. 
S tím souhlasím, necítil jsem podporu čle-
nů rady města. Oproti minulým volebním 
obdobím, se tato rada od počátku připra-
vovala na realizaci změny, kterou nako-
nec v prosinci 2015 uskutečnila. Dovolím 
si ještě jednu poznámku. Nechci věřit, že 
všech 17 osob z jejich kandidátky souhla-
silo se změnou, kterou 3 jejich zástupci 
v ZMě zrealizovali…, možná se mýlím.

V prohlášení MO ČSSD předloženém La-
dislavem Hádlíkem se občanům podsou-
vá spousta nepravd a účelově zaměřeným 
dezinformací. Vzhledem k  tomu, že při-
pomínek bylo mnoho, vyjádřím se pouze 
k  záležitostem období od komunálních 
voleb 2014:

- ZŠ Velké Pavlovice - zpronevěra 3,5 mil. Kč 
– velmi nepříjemná událost, při které se-
lhalo několik osob, zejména pak účetní, 
která několik měsíců celou zpronevěru 
tajila. Stížnosti, které na ředitele školy 
byly, se nikdy netýkaly náznaků zprone-
věry, ale jiných záležitostí a byly řešeny 

standartním způsobem. Škoda, že pan 
Hádlík nenapsal, že byl v  období zpro-
nevěry členem finančního výboru města 
a  pan Stehlík jeho předsedou, pozdě-
ji od roku 2014 jeho členem. Kontrola 
příspěvkových organizací patří do nápl-
ně tohoto finančního výboru. Pokud se 
týká zpronevěry finančních prostředků 
určených na mzdy, jsou to prostředky, 
které jdou zcela mimo naši kontrolu.

- Zadávání veřejných zakázek – vždy bylo 
postupováno v  souladu se zákonem 
a  schváleno orgánem, v  jehož kompe-
tenci toto rozhodnutí bylo. U schvalova-
ných projektů např. v  kompetenci rady 
a zastupitelstvo města bylo o těchto ak-
cích předem informováno.

- Černá stavba – úprava polní cesty Sta-
rá Hora – ano, úprava byla provedena 
v jiném rozsahu, než je v souladu se zá-
konnými normami. Jako omluvu pouze 
uvádím, že tato úprava byla dle mého 
názoru provedena ve veřejném zájmu 
většiny našich spoluobčanů.          

- Služební cesty do zahraničí – v  tom-
to volebním období jsem byl na jedné 
4 denní pracovní cestě v Německu. Ces-
ta byla schválena radou města, pořízena 
je pracovní zpráva, náklady nepřevýšily 
částku 14 tis. Kč.

K  záležitostem, jako je arogance moci, 
špatná komunikace se zastupiteli, žádná 
sebereflexe, k těm se nebudu vyjadřovat. 
Další zaručené fámy z  našich ulic, re-
staurací a  diskusních kroužků šířených 

reakce na prohlášení k odvolání starosty města

ní o  délce cca 2,5 km, připraveny jsou 
projekty na rekonstrukci chodníku v ulici 
Hlavní II, na rekonstrukci silnice a chod-
níku v tzv. Vrbově uličce. Rekonstruovány 
byly všechny chodníky na hřbitově, vybu-
dováno bylo nové kolumbárium, které vý-
razně odlehčilo místu na hřbitově. Pomá-
hali jsme rovněž při rekonstrukci kostela, 
nejen zpracováním žádosti o  dotace na 
opravu střechy kostela, rovněž finanční-
mi příspěvky. Jsem rád, že z mnoha akcí 
jsou pořízeny fotodokumentace a  přede-
vším díky nadšení a  práci Mirka Grégra 
i  úžasné video dokumentace. Pro kroni-
ku města jsou to velmi vzácné dokumenty, 
které časem získají na své hodnotě.

Vážení spoluobčané, tolik z  mé strany 
shrnutí aspoň části akcí, které se nám po-
dařilo v uplynulých devíti letech, v rámci 
dobré spolupráce s  většinou členů zastu-

pitelstva města, zvládnout. Jak již jsem 
napsal úvodem, moje odvolání pro mě 
bylo nečekané. Proto cítím potřebu, as-
poň ve zkratce, dokladovat to, že jsem 
9 let v  čele města a  radnice nebyl zbyteč-
ným. Realizované akce jsou tomu svěd-
kem. Proto jsem Vás těmito řádky oslovil.
 I když jsem byl odvolán, cítím hrdost nad 
vším, co se nám podařilo společným úsi-
lím dokázat. Nikdy by se tomu nestalo bez 
Vaší pomoci a podpory. Do voleb jsem šel 
s  velkými plány především na zahájení 
stavby nového náměstí, vytvoření přírod-
ního parku a několika dalšími odvážnými 
projekty. Bez Vaší podpory v  komu-
nálních volbách bych funkci starosty 
nepřijal. Těsná nadpoloviční většina 
zastupitelstva města má o  vedení měs-
ta jinou představu. Jejich rozhodnutí 
respektuji.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat 
všem svým zaměstnancům za spolupráci, 
za věrné služby a jejich mnohdy i osobní čas 
věnovaný životu a  dění ve městě. Velmi si 
jejich práce a jejich postoje vážím, bez jejich 
pomoci by výše uvedené akce nemohly být 
zdaleka realizovány.

Vážení spoluobčané, poděkování patří 
i  Vám – všem občanům města. Přeji Vám 
dobré zdraví, štěstí a spokojený život u nás 
doma….

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

Pavel Procházka

Ps.: 
Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít. 
Neuspět není ostuda. Ostuda je bát se vstát 
a zkusit to znovu. 

Benjamin Barber
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Vážení občané,
k  vyhledání časem zavátého textu, je-
hož autorem je Karel Čapek, mě při-
vedlo zamyšlení, kudy se v  této „choré 
době“ ubírá náš rozum, náš cit, náš ži-
vot, naše společnost. Text je stár 89 let, 
svým obsahem však věrohodně sahá až 
do naší současnosti…

„Od člověka k člověku“ - Cit v politice
V  těchto dnech napsal jeden list – ná-
hodou to byl list klerikální, ale citovaly 
si to s  gustem také jiné noviny, že prý 

„v  politice sentimentalita neplatí.“ V  da-
ném případě tím bylo ovšem míněno, že 
v  politice neplatí respekt k  nějaké osobě 
ani vděčnost za něčí zásluhy ani podobné 
citové krámy, kterým v nepolitickém živo-
tě říkáme slušnost.

„Jaképak ohledy na Masaryka“-to byl smy-
sl oné pozoruhodné věty, s  čímž ovšem 
nebudeme polemizovat, neboť tato věc se 
doufejme, nebude vyřizovat nějakým há-
dáním v  novinách. Ale u  té neblahé věty, 
u  toho prasečího zachrochtání, že „v  po-
litice sentimentalita neplatí,“ se musíme 
zarazit. Je-li to pravda, pak běda politice, 
pak je jí dovoleno už docela všecko, neboť 
vše slušné a  spravedlivé, všechno volání 
po právu a  čestnosti lze odbýt tím zpup-
ným slovem, že je to „sentimentalita.“ 
Ještě jsme snad nezapomněli, jak se za vá-
lečných masakrů v srbských vesnicích ří-
kalo, že „ve válce sentimentalita neplatí.“ 
Naši salónní bolševici omlouvali krutosti 
a  hromadné popravy ruské revoluce tím, 
že „v  revoluci sentimentalita neplatí.“ Ti, 
kdo chodí rozbíjet schůze býkovci a noži, 
mohou také říci, že „v  politice sentimen-
talita neplatí.“ Konec konců by byl mohl 
prohlásit i  Šoupal, že „v  politice senti-
mentalita neplatí.“ Cynismus toho výro-
ku je přímo nevyčerpatelný.

Tak tedy, že v  politice sentimentalita 
neplatí? Copak to kázali a  vrkali ti páni 
nám občanům všech stran před volbami? 
O čem pak to tak vřele a nadšeně řečňova-
li? Tihle o nacionalismu, o staletém útisku 
národa, o  Bílé Hoře, o  milovaném vůdci, 
o  národních ideálech, tam ti druzí o  ma-
tičce církvi, ti třetí o  svojskosti a  mateř-
štině, čtvrtí o tradici a půdě. Ze všech to 
zrovna kapalo a zurčelo samým citem, sa-
mou morálkou, samými ohledy k  nejvyš-
ším hodnotám národa. A  teď nám říkají, 
že v  politice sentimentalita neplatí. Proč-
pak jste tedy před půldruhým rokem chy-
tali své voliče na samé city? Tedy v politi-
ce sentimentalita neplatí, pak ovšem v ní 
neplatí čest, slušnost, obětavost, ochota 
ani úcta, pak neplatí ani víra, národnost, 
spravedlnost a  svoboda, pak jsou lží 
všechny programy, neboť větší polovička 
toho, co politické programy žádají a slibu-
jí, je povahy sentimentální. 

Když se blíží volby, je zrovna děsivé, ja-
kými citovými argumenty se u  nás z  vět-
šiny politicky pracuje, tehdy by každý 
rozumný občan chtěl na ty pány křičet: 

„Dejte nám pokoj s  národními ideály, ví-
rou a  podobnými velkými slovy, řekněte 
nám něco o  zlevnění potravin, o  zlep-
šení silnic, o  zjednodušení byrokracie 
a tak dále!“ Ale tehdy nás ti pánové krmili 
obecnými pravdami a  nejvyššími ideály, 
za půldruhého roku pak přijdou a  suše 
povídají, že „v  politice sentimentalita ne-
platí.“ Což má patrně znamenat, že jsou-li 
ti páni u moci, neplatí pro ně žádné ohle-
dy, které by je jakkoliv vázaly. Nějak jim 
narostl hřebínek, takový žurnalista, který 
jim přisluhuje, divže nenosí meč, aby jím 
denně bouchl do svého redakčního stolu 
provolávající „Vae victis!“

Že sentimentalita v  politice neplatí? 
Z hlediska občanů bychom si přáli, aby se 

v  politice méně sentimentálně řečňovalo 
a  balamutilo, ale aby v  ní nějaká senti-
mentalita mlčky platila. Aspoň ta senti-
mentalita, bez níž není mravného a  sluš-
ného života mezi lidmi. Přáli bychom si, 
aby platily tiché povinnosti loajality, dob-
ré vůle, uznalosti a jiných ohledů, kterými 
se regulují styky mezi lidmi. Přáli bychom 
si, aby i politikové občas řekli, že něco se 
příčí jejich citu nebo že něco nemohou 
přenést přes srdce. Přáli bychom si vidě-
ti v  politice slušnou lidskou úroveň. Ale 
ovšem nade vše jiné platí v politice rozum, 
a byli bychom šťastni, kdyby se v ní všech-
no dálo a  rozhodovalo podle rozumu 
a  praxe, ale rozum má cit regulovat a  ni-
koliv jej vykopnout ze dveří. Rozum rea-
lizuje, citové důvody dávají podnět. Je to 
sentimentalita, co nás nutí pomoci bližní-
mu, rozum to musí zaplatit. Bylo by dobře, 
kdyby naši politici na veřejných schůzích 
vyráběli méně citů, a za to byli cituplnější 
v parlamentě nebo v klubech. Jak se zdá, 
city jsou dobré pro lid, ale pro poslance 
a strany jsou přítěží, které se hledí zbavit, 
aby se jim lépe panovalo. 

Nevím, kterému žurnalistovi, ta věta 
ukápla z pera, a také na jeho jméně nezá-
leží, je to typický výrok polického pový-
šence, takového rádoby diktátorka, který 
dává najevo aspoň moc svých chlebodár-
ců. V politice sentimentalita neplatí, v po-
litice je dovoleno cokoliv. Tak si představ-
te, že by za nějaký čásek třeba pan Haken 
po vás opakoval, že v  politice sentimen-
talita neplatí a  nechal jednat podle toho. 
Nebo že by se lidé zřekli jakékoliv senti-
mentality v  přeplněné tramvaji. Nebo že 
by se to stalo jednou praktickou životní 
zásadou. Pozor na hubu, pánové, někdy je 
špatné slovo horší než veřejné násilí. Není 
přece úkolem politiky, aby kazila mravy 
občanů. Nad to se to může po čase velmi 

členkami nejmenované levicové strany, 
hovoří o  zadluženosti města, o  špatném 
hospodaření. Ani tyto informace nejsou 
pravdivé. Sám jsem po odvolání z funkce 
požádal radu města o provedení nezávis-
lého ekonomického auditu, aby se pře-
dešlo těmto diskuzím a  pochybnostem. 
V těchto dnech proběhl audit hospodaře-
ní města prováděný JmK a nebylo shledá-
no závažnějších chyb. Naše město je v nej-
lepší ekonomické situaci za uplynulých 
10 let. I  přes velké investice jsme téměř 
bez úvěrů, uhrazeny jsou veškeré faktu-

ry, finanční prostředky pro další investi-
ce jsou na cestě. Možná i tato skutečnost 
byla důvodem pro změnu! 

Komunální volby v roce 2014 výrazně ob-
měnily strukturu vedení města. Respek-
tovali jsme výsledky voleb, vytvořili jsme 
širší koalici s  KDU-ČSL. Očekával jsem 
nové impulsy do naší činnosti. Místo toho 
však přišlo velké zklamání. Porovnám-li 
práci zastupitelstva města v  uplynulých 
dvou volebních období a současnost, pra-
covalo se mi mnohem lépe, měl jsem dů-
věru rady, podporu členů zastupitelstva, 

pracovali jsme jako tým. Koalice se sdru-
žením Velkopavlovičtí nezávislí (sportov-
ci) a panem Dostoupilem byla od počátku 
špatná volba a  změna ve vedení musela 
tedy zákonitě přijít. Když Vás přestane 
práce těšit, není její ztráta tak bolestná.

 Práce v zastupitelstvu města by měla být 
především prací pro naše občany, pro 
naše město a  povinností vedení města je 
zabezpečit jeho celkový rozvoj. Úkolem 
nového vedení je dokázat, že to tak sku-
tečně myslí.

Pavel Procházka
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Srdce zimovzdorného sportovce zajá-
salo. Konečně sníh! A s ním mráz a led 
a  skvělí pracovníci Služeb města Velké 
Pavlovice. Bez nich by totiž kluziště, 
operativně vytvořené a  navíc bezpeč-
né ledové plochy, na hřišti za kostelem 
nebylo. Největší radost udělal led přiro-
zeně dětem, ale nenechali se příliš pře-
mlouvat ani dospělí. Je jen velká škoda, 
že u nás na teplém jihu Moravy led dlou-
ho nevydrží. V roce 2016 se za kostelem 
ledovalo pouze dvakrát. Poprvé začát-
kem měsíce ledna, znovu pak koncem 
druhé lednové dekády. Ani v  jednom 
případě bohužel neměly potřebné celo-
denní mrazy dlouhého trvání.

Ulice V Údolí průjezdnější 
(15. 12. 2015)

Ulice Pod Břehy – budování nových 
podélných parkovacích ploch. 

Ulice V Údolí patřila v minulosti dlouho-
době k  obtížněji průjezdným. To se však 
během prosince 2015 změnilo. Služby 
města Velké Pavlovice zde vybudovaly 
podélná odstavná stání pro osobní auto-
mobily, které zde do té doby parkovaly na 
okraji silnice a  velmi často způsobovaly 
doslova zácpy. Z  důvodu vybudování od-
stavných stání bylo třeba náročného kro-
ku a to odbagrování části břehu. Poté byl 
na tyto plochy položen zpevňující povrch 
z betonového recyklátu.

I letos si bruslaři užili, 
aspoň pár dnů… 
(5. 1. 2016)

TeLegRAfickY

zle vyplatit právě těm, kdo dali špatný pří-
klad a špatné heslo v době, kdy měli moc 
i možnost volit své prostředky.

(Lidové noviny 15.5.1927)

Vážení občané,
17. prosince jsem byla přítomna na jed-
nání zastupitelstva města. Můj rozum se 
v  jediné chvíli podivil, jak jednoduché je 
zbavit starostu města jeho funkce a  člo-
věka jeho práce. Jak rychle, jak tiše, bez 
uvedení jediného důvodu, jediného slova, 
nebylo vysloveno žádné proč.  

Můj cit v té chvíli okamžitě vzpomněl na 
občany, kteří bydlí za temnými okny rad-
nice, tam v ulicích… Co tomu jen řeknou 
naši občané, vždyť bylo právě rozhodnuto 

„o nás, bez nás!“

Můj život je 31 let spojen s prací pro měs-
to a jeho občany. Za tu dobu se ve vedení 
města vystřídali čtyři pánové.

Na MěNV jsem nastoupila v  roce 1985. 
První den mě přivítal tehdejší předseda 
pan Jan Štambachr, který dnes žije v Do-
mově seniorů v Břeclavi, slovy: „Děvčico, 
co tady chceš. V  družstvu se sklízí řepa, 
zejtra půjdeš tam.“   

Jeho nástupce, pan František Halm, který 
již není mezi námi, byl člověk pracovitý, 
měl tolik plánů, všude ho bylo plno a stá-
le „hulákal“, ale to tak nějak patřilo k jeho 
osobnosti. Když odcházel, měla jsem slzy 
v očích.

Šestnáct dlouhých let byl starostou měs-
ta pan Martin Bálka. Člověk s  velkým 
charisma, kterého si nesmírně vážím 
a bylo mi ctí s ním spolupracovat. Když ho 
vidím s paní Květou na vycházce v ulicích 
města, mám vždy radost. Když odcházel, 
měla jsem slzy v očích.

Když byl starostou města zvolen pan 
Pavel Procházka, psal se rok 2006. Přes-
ně věděl, co chce a  rozhodně si nekladl 
skromné cíle. Někdy říkával, že je jeho 
působení na radnici prostým omylem, že 
je povoláním vinařem. Post starosty Vel-
kých Pavlovic byl však jeho posláním.

Proč se o tom zmiňuji?

Všichni tito pánové byli velkými osobnost-
mi, měli velkou autoritu, nesli na svých 
bedrech zodpovědnost za realizaci jednot-
livých aktivit, za jejich výsledky i  dopady. 
Tato funkce není limitována pracovní do-
bou, žijete neustále v pohotovosti, ztrácíte 
své soukromí. Životní etapy naší společ-
nosti za ta léta procházely nejrůznějšími 
změnami, ve směru politickém, hospodář-
ském i společenském. Každý z těchto pánů 
však „ve své době“ pro Velké Pavlovice 
mnohé dokázal. To jsem tvrdila vždy, za 
tím si pevně stojím. Nikdy bych si nedovo-
lila říci, že se v té, či oné době pro občany 
města nic nedělalo. Tato slova jsou uráž-
kou práce starosty, práce zaměstnanců 
města, konečně i členů zastupitelstva. Sle-
pý člověk má vzácný dar vnímat své okolí. 
Komu však zrak slouží a přesto si práce lidí 
kolem a celkového rozvoje města nevšímá 
či neváží, pak je to „chudý“ člověk.  

Vzhledem k  tomu, že jsem s  panem Pav-
lem Procházkou na radnici působila od 
jeho prvopočátku, cítím se být povinna 
splatit jeden velký dluh… vyslovit prosté 
poděkování. Poděkování, které na osudo-
vém jednání zastupitelstva nikdo z přebí-
rajících vedení města nevyslovil. Nestalo 
se tak ani písemně do uzávěrky zpravoda-
je. Tak zle je na tom naše společnost! 

Dovolím si proto pozdě, ale přece jen po-
děkovat veřejně aspoň na řádcích zpravo-
daje za všechny občany (sami se nejlépe 
poznáte), kteří mu byli po celou dobu 
jeho působení ve funkci starosty Velkých 
Pavlovic příznivě nakloněni, kteří mu po-
máhali a  stáli při něm v  časech dobrých 
i  zlých. Ano, i  takové byly, vždyť jinak 
tomu ani v životě není a nemůže být.

Děkuji za vše, co za léta svého působení 
na radnici vykonal pro rozvoj města a pro 
spokojený život jeho občanů. Za jeho pra-
covní nasazení, obětavou práci, za jeho 
věčný optimismus, i  díky němuž ožily 
mnohé „velké vize“. Stopy jeho dlouhole-
té práce zůstanou zapsány v naší historii. 
Za ta léta toho bylo vskutku mnoho a slov 
se nedostává…, neboť i  tentokráte mám 
slzy v očích, jsem jenom obyčejná žena.

„Pavle, děkujeme Ti! Předal jsi veslo pře-
vozníku. Užívej tedy svobody, brzy opět 
najdi svou cestu, po které Tě kroky pove-
dou dál, kupředu. Přejeme Ti hodně štěstí 
a hodně zdaru!“

dagmar Švástová
(15. února 2016)
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Bílá ledová a sněhová nadílka, 
u nás pohled veskrze vzácný.

Krojovaní zahájili 
plesovou sezónu 
(9. 1. 2016)

V souladu s tradicí zahájil i letos plesovou 
sezónu ve Velkých Pavlovicích Krojovaný 
ples. Stalo se tak v  sobotu podvečer dne 
9. ledna 2016. Již dlouho před začátkem 
se sál plnil návštěvníky, kteří se přišli ne-
jen pokochat krásou velkopavlovického 
kroje, podívat se na vystoupení folklórní-
ho souboru Sadováček pod vedením paní 
učitelek mateřské školy, na Českou bese-
du v podání místní chasy, ale především si 
zatančit s dechovou hudbou Sokolka.

Myslivecký ples přilákal 
nejen milovníky zvěřiny 
(16. 1. 2016)

Stálicí mezi plesy ve Velkých Pavlovi-
cích je již dlouhá léta Myslivecký ples. 
Návštěvníky tradičně přiláká výbor-
ná dechová hudba, bohatá tombola se 
spoustou zvěřiny a  v  neposlední řadě 
i  možnost pochutnat si rovnou na plese 
na vynikajících zvěřinových specialitách.

Letošní Myslivecký ples se uskutečnil 
v sobotu 16. ledna. Návštěvníky v krás-

Chasa zatančila na Krojovaném 
plese roku 2016 Českou besedu.

Zvěřinová tombola, velké lákadlo 
pro návštěvníky Mysliveckého plesu.

ně vyzdobeném sále přivítal a ples zahájil 
předseda velkopavlovických myslivců Ing. 
Jaroslav Benda , Ph. D., k tanci a poslechu 
hrála dechová hudba Vacenovjáci.

Mladí hasiči uzlovali 
v Bořeticích a v Perné  
(16. 1. a 6. 2. 2016)
Mladí hasiči se v  sobotu 16. ledna 2016 
zúčastnili uzlovací štafety v  sousedních 
Bořeticích. Cílem nebylo ani tak útočit na 
stupně vítězů, ale spíše nabrat zkušenosti 
do dalších štafet. Naše hasičská omladina 

se totiž vydala soutěži s  velkým počtem 
nováčků, pro které byla uzlovací štafeta 
úplnou novinkou. I  tak si mladí hasiči 
z  Velkých Pavlovic nevedli špatně a  roz-
hodně se na soutěži neztratili.
Další závod v  uzlování se konal 6. úno-
ra 2016 v  Perné. Zde po výhře v  prvním 
kole následovala prohra s týmem Bořetic. 
Mladí hasiči se tak dostali do opravné čás-
ti turnaje, kde si vedli výtečně a nakonec 
skončili na krásném čtvrtém místě!

Přestože sbírali první zkušenosti, 
v Bořeticích se mladí hasiči 
nezasukovali!

Z vánočních stromků 
štěpka  
(18. 1. 2016)

S  vánočními stromečky bylo letos ve 
Velkých Pavlovicích naloženo více než 
ekologicky. Staly se vítaným a dál vyu-

žitelným recyklátem. Město Velké Pav-
lovice vyhlásilo sběrný den ostrojených 
stromků, pracovníci služeb města je po 
ulicích posbírali a následně z nich vyro-
bili štěpku. Ta byla složena na parkovi-
šti pod fotbalovým stadionem, kde si ji 
v libovolném množství mohli naši obča-
né ke své potřebě rozebrat. 

Naši senioři už vědí jak se 
nestat obětí trestného činu  
(19. 1. 2016)

Senioři jsou jedna z nejvíce ohrožených 
částí populace. Stávají se oběťmi trest-
ných činů – podvodů, majetkové trestné 
činnosti i násilné trestné činnosti. Spolek 
Presafe z.s. ve spolupráci s Městskou po-
licií Velké Pavlovice právě z  těchto dů-
vodů uspořádal pro seniory přednášku 
s  názvem Prevence kriminality aneb 
Jak se nestat obětí trestného činu. 
Naši senioři se na přednášce dozvěděli, 
jak mohou přispět ke zvýšení svého bez-
pečí a nenaletět podvodníkům.

O promrzlém víkendu po-
trápila Velké Pavlovice voda  
(23. a 24. 1. 2016)

Mrzlo, až praštělo… O víkendu ve dnech 
23. a  24. ledna 2016 ve Velkých Pavlo-
vicích spíše praskalo a  to potrubí vo-
dovodního řadu. Na čas si tak museli 
ukrojit ze svého pohodlí a  komfortu 
jindy tekoucí vody z kohoutku v ulicích 
Ořechová, Kopečky a Pod Břehy. Rych-
lou a  kvalitní práci odvedli zaměstnan-
ci pohotovostní složky firmy VaK, a.s. 
Břeclav, závady neprodleně odstranili 
a sjednali nápravu. 

Havárie vodovodního řadu na ulici 
Ořechová, před prodejnou Vinař-
ské potřeby Bureš.
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prodejny Ištvánek, na ulici Růžová – 
nové bytové domy, na ulici Tovární na-
proti bytového domu Tovární 2 (parko-
viště u drůbežářských závodů).

Rekonstrukce zábradlí 
na ulici Starohorská   
(9. 2. 2016)
V  úterý 9. února 2016 se pracovníci 
služeb města pustili do rekonstrukce 
zábradlí na ulici Starohorská. Původní 
zábradlí bylo v havarijním stavu a svou 
funkci již prakticky neplnilo. Po odstra-
nění starého, nefunkčního zábradlí pra-
covníci osadili a  zabetonovali sloupky 
k  novému zábradlí. V  následujících 
dnech bylo zábradlí dohotoveno.

karolína Bártová 
& Věra Procingerová

Další kontejnery usnadní 
třídění odpadu   
(8. 2. 2016)
V  pondělí 8. února 2016 rozmístnily 
služby města do ulic Velkých Pavlovic 
další kontejnery na tříděný odpad. Cel-
kem je v ulicích města rozmístěno 5 žlu-
tých kontejnerů na plast a 5 modrých na 

papír. Kontejnery jsou na vytipovaných 
místech rozděleny tak, aby na každém 
z  pěti stanovišť byl jak kontejner na 
plasty, tak i na papír.
Kontejnery najdete na ulici Hlavní 
u autobusové zastávky naproti prodejny 
ZAF, na ulici Bří Mrštíků – pod zahra-
dou MŠ, na ulici Bezručova – naproti 

Ženy nejen z Klubu dů-
chodců nasmažily boží 
milosti  
(5. 2. 2016)

Den před zahájením znovuobnovených 
oslav Velkopavlovických ostatků provo-
něly Ekocentrum Trkmanka boží milos-
ti, tradiční smažené a  cukrem obalené 
masopustní pečivo. Do jeho výroby se 
zde daly spolu s  kuchařkami ekocentra 
velmi šikovné, vždy ochotné a dobře na-
laděné členky velkopavlovického Klu-
bu důchodců. Lahodný výsledek jejich 
práce byl k  ochutnání hned den na to, 
v  sobotu 6. února na II. ročníku Velko-
pavlovických ostatků.

Bez božích milostí by ostatky neby-
ly ostatky! Ty velkopavlovické byly 
vynikající, jen se po nich zaprášilo, 
nezbyl ani drobeček.

Nové kontejnery na třídění odpa-
du, křižovatka ulic Bří Mrštíků 
a Herbenova.

Demolice starého nefunkčního 
zábradlí na ulici Starohorská.

SpolečeNSká rubrIka v roce 2015
Posledního dne roku 2015 žilo 
ve městě 3063 obyvatel.
Průměrný věk obyvatel je 42 let.
Věkové rozložení obyvatel: 
ženy 43 %, muži 40 %, děti 17 %
Obyvatelé dle pohlaví: ženy 51 %, muži 49 %
Věkové rozložení dětí: do 7 let 41 % 
od 7 do 15 let 43 %, od 15 do 18 let 16 %

Nejstarší občankou žijící ve městě je paní 
Marie Gregorová (roč. 1921).
Nejstarším mužem je pan 
Jaroslav Buchta (roč. 1926).

Narodilo se 20 dětí, 
z toho 9 děvčat a 11 chlapců.

Zdeněk Prát, Hlavní 47
Martin Linda, Herbenova 16
Eliška Rožnovská, Ostrovecká 14
Anna Uvírová, Padělky 4
Prokop Petr Mikmek, Nová 56
Jakub Karkoška, Vinařská 2
Šimon Petr, Lidická 5
Anna Mokrá, Bří Mrštíků 25
Dominik Pastva, Ořechová 6
Anna Šťavíková, V Sadech 47

Antonín Procházka, Hlavní 98
Štěpán Vondra, Dlouhá 21
Julie Cedivodová, Pod Břehy 10
Sebastian Daněk, Zahradní 52
Alex Hlávka, Trávníky 5
Jakub Lacina, Dlouhá 32
Vanesa Holásková, Nám. 9. května 40
Lucie Kamenská, Zahradní 23
Viktorie Hiclová, Bří Mrštíků 16
Michaela Procházková, Ořechová 30

Zemřelo 32 spoluobčanů. 
Z toho 18 žen (prům. věk 79 let) 
a 14 mužů (prům. věk 76 let).

Drahomíra Veverková, Růžová 15, ve věku 82 let
Jindřiška Kolaříková, Pod Břehy 65, ve věku 89 let
Jaromír Hercog, Zelnice 18, ve věku 86 let
Mikuláš Kralovič, Pod Břehy 42, ve věku 77 let

Ludmila Kunická, Nádražní 9, ve věku 74 let
Jakub Komosný, Hlavní 31, ve věku 78 let
Dagmar Nováková, Zelnice 65, ve věku 52 let
Věra Forejtníková, Střední 23, ve věku 88 let
Marta Smutná, Horní 12, ve věku 83 let
Jan Veverka, Dlouhá 7, ve věku 78 let
Milada Pláteníková, Tábor 10, ve věku 89 let
Zdeňka Hájková, Zelnice 13, ve věku 80 let
Michal Kunštek, Ořechová 10, ve věku 90 let
Antonín Bálka, Hlavní 106, ve věku 86 let
Jaroslav Veverka, Starohorská 29, ve věku 82 let
Jiří Chládek, Starohorská 18, ve věku 80 let
Božena Hrabalová, Nám. 9. května 22, 
ve věku 87 let
Libuše Popovská, Brněnská 13, ve věku 73 let
Zdenka Hinštová, Nám. 9. května 40, 
ve věku 71 let
David Horáček, Padělky 3, ve věku 36 let
Zdeněk Karber, Zahradní 30, ve věku 58 let
František Šmíd, Hlavní 39, ve věku 86 let
Jana Hercogová, Starohorská 19, ve věku 53 let
Marie Konečná, Nádražní 58, ve věku 79 let
Marie Buchtová, V Sadech 28, ve věku 94 let
Antonín Nesvadba, V Sadech 46, ve věku 66 let
Věroslava Mikulicová, Tábor 13, ve věku 82 let
Jaroslav Dofek, Růžová 17, ve věku 66 let
Petr Zemánek, Herbenova 19, ve věku 89 let
Anděla Dostoupilová, Hlavní 71, ve věku 87 let
Marta Škodová, Dlouhá 30, ve věku 81 let
Margita Šťavíková, Hlavní 72, ve věku 75 let

dagmar Švástová
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veLKÝ JArNÍ ÚKLID
aneb za NaŠe MĚSTečko čISTĚJŠÍ a kráSNĚJŠÍ…

Web městA stáLe popuLárNěJšÍ.
loNI SI přIpSal Nový rekord.

Velký jarní úklid se uskuteční 
v sobotu 19. března 2016.

Město Velké Pavlovice vyzývá občany, 
aby se zapojili do ekologické akce, jejímž 
cílem je vyčistit veřejná prostranství ve 
městě a  přírodu v  jeho okolí. Již několik 
úspěšných ročníků jarního úklidu se v mi-
nulosti díky pomoci obětavých občanů 
úspěšně vydařilo. Proto si tímto dovolu-
jeme opět požádat Vás občany, zájmové 
spolky a občanská sdružení o Vaši pomoc. 
Velký jarní úklid se uskuteční v  sobotu 
19. března 2016.

Rok 2015 je již minulostí. Jaký byl? Někte-
ré ukazatele je možné hodnotit pouze na 
základě vnitřních emocí, některé však lze 
vyjádřit zcela přesně, čísly. A proto jako už 
několik předchozích let přicházíme začát-
kem nového roku se statistikou návštěv-
nosti webu města Velké Pavlovice. 

Dle optimistického očekávání, vycháze-
jícího z  průběžného sledování, rok 2015 
nezklamal. Počet přístupů se opět výrazně 
zvýšil a padl i jeden rekord. Jak si tedy naše 
město na virtuálně vlně internetu vedlo? 

• Rostlinný odpad v ulicích bude svážen 
pracovníky Služeb města.

• Kontejnery na rostlinný odpad budou 
umístěny u  sýpky, u  radnice, v  ul. Pod 

Břehy - u bývalé cihelny.
• Pokud máte možnost odvézt odpad 
vlastními dopravními prostředky do 
velkoobjemových kontejnerů přímo na 
sběrný dvůr, ten bude otevřen od 8.00 
do 15.00 hodin. 

• Zapojte se do jarního úklidu předza-
hrádek, zahrad, veřejných prostranství. 
Úklid bude zaměřen na sběr odpadků, 
ořez dřevin, vyhrabávání staré trávy a lis-
tí, likvidaci černých skládek, apod. 

Vždyť to nejmenší, co může každý z nás 
udělat pro životní prostředí, je uklidit 
přírodu právě ve svém okolí. Každá po-
mocná ruka bude proto vítána a  všem, 
kteří se zapojí, patří náš dík.

dagmar Švástová

V roce 2015 jsme uklízeli se sluníčkem nad 
hlavou, úsměvem na rtu a dobrou náladou. 
Doufáme pevně, že tomu tak bude i letos!

Rok 2015 v číslech...
Celoroční návštěvnost webu města 
Velké Pavlovice * 332.872 přístupů

* Oproti předchozímu roku 2014 
nárůst o 13,67 %

Průměrná měsíční návštěvnost webu 
města Velké Pavlovice 

* 27.739,33 přístupů

Průměrná denní návštěvnost webu 
města Velké Pavlovice * 911,98 přístupů

Nejvyšší měsíční návštěvnost 
* srpen 2015 * 41.099 přístupů
* Absolutní rekord v  historii sledování 

návštěvnosti webu města od roku 2007!
Nejvyšší denní návštěvnost

* 28. srpen 2015 * 1.980 přístupů
* Zde se rekord pokořit nepodařilo, stále 

si jej drží 28. říjen 2011 s 2.961 přístupy.
Návštěvnost stránek se tehdy skokově 
zvýšila po zveřejnění informace o  zmize-
ní známého starovičského občana pana 
Jiřího Melichara.

tabulka denních návštěv webu - srovnání roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015

Měsíc Počet návštěv
webu 2007

Počet návštěv
webu 2007

Počet návštěv
webu 2007

Počet návštěv
webu 2007

Počet návštěv
webu 2007

Počet návštěv
webu 2007

Počet návštěv
webu 2007

Počet návštěv
webu 2007

Počet návštěv
webu 2007

Nejvyšší denní návštěvnost 
v daném měsíci - rok 2015

LEDEN 4.605 8.988 10.903 16.365 23.727 22.732 24.133 21.395 23.297 1.117 (12.1.)

ÚNOR 4.679 8.016 11.211 17.823 20.134 20.627 21.600 18.425 21.290 1.066 (16.2.)

BŘEZEN 5.601 8.628 14.379 20.127 20.438 22.636 24.698 21.614 25.907 1.287 (2.3.)

DUBEN 5.568 9.233 13.838 20.176 19.961 21.766 23.689 22.792 25.142 1.269 (7.4.)

KVĚTEN 5.922 9.646 18.335 21.470 21.788 23.336 25.355 24.275 28.609 1.588 (25.5.)

ČERVEN 6.820 9.417 16.233 20.681 19.645 23.710 23.169 25.130 29.655 1.494 (29.6.)

ČERVENEC 7.688 11.466 16.944 18.953 21.527 22.878 26.882 29.695 35.380 1.548 (13.7.)

SRPEN 9.092 13.020 19.538 24.523 25.247 29.004 32.568 29.181 41.099 1.980 (28.8.)

ZÁŘÍ 8.378 12.647 21.311 23.849 25.175 26.018 26.066 29.810 31.268 1.564 (1.9.)

ŘÍJEN 7.987 11.925 15.215 20.778 26.473 24.700 22.491 26.760 24.083 1.109 (5.10.)

LISTOPAD 7.922 9.612 15.644 20.417 21.390 23.227 21.641 24.186 23.451 1.097 (9.11.)

PROSINEC     6.354 8.894 13.720 17.484 19.113 21.155 18.121 19.570 23.691 1.706 (18.12.)
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celkové a průměrné hodnoty návštěvnosti webu - srovnání roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015

Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015

CELKOVÝ POČET NÁVŠTĚV 
webu za rok

80.616 121.492 187.271 242.646 264.618 281.789 290.413 292.833 332.872

Průměrná MĚSÍČNÍ
návštěvnost webu

6.718 10.124,33 15.605,92 20.220,5 22.051,50 23.482,4 24.201,1 24.402,75 27.739,33

Průměrná DENNÍ
návštěvnost webu

220,86 331,94 513,07 666,61 726,97 769,9 795,7 802,28 911,98

Všem našim příznivcům a spokojeným návštěvníkům velmi děkujeme za přízeň a těšíme se na další virtuální setkávání i v roce 2016!
        karolína Bártová, správce webu města Velké Pavlovice

* www.velke-pavlovice.cz 

PUBLiciSTikA

vÍme, co trápÍ NAše občANy…
Např. parkováNÍ vozIdel Na chodNÍku

LoňsKÝ reKorD z TřÍkrálovÉ SbÍrkY padl

V  poslední době se v  ulicích města vel-
mi rozšířilo parkování automobilů na 
chodnících. Ohroženi jsou tak chodci - 
děti, maminky s  kočárky, senioři, prostě 
všichni občané, kteří musí při obcházení 
vozidel vstupovat do vozovky, a pohyb na 
chodníku je pro ně doslova překážkovou 
dráhou. Jedná se rovněž o chodníky, kte-
ré jsou červeným pruhem odděleny pro 
možné parkování aut. Řidiči ovšem vů-
bec nerespektují červený pruh a své auto 
v  klidu parkují na celé šířce chodníku. 
V  mnoha ulicích jsou tak chodníky na-
prosto neschůdné, neboť slouží po celé 
délce ulice jako odstavná plocha pro auta.

Jednání řidičů, kteří svá vozidla parkují 
na chodnících, kde to není povoleno, vede 
k  jejich špatné schůdnosti, v  horším pří-
padě může vést i ke zranění chodce a čas-
to i ke zničení chodníků, na jejichž opravy 

jsou každoročně vynakládány nemalé 
prostředky.

Co říká o této problematice zákon?

Řidič parkující na chodníku se podle 
zákona č. 361/2000 Sb., o  provozu na 
pozemních komunikacích (zákon o  sil-
ničním provozu) dopouští přestupku. 
Jiní účastníci provozu na pozemních ko-
munikacích, než chodci, nesmějí chodní-
ku nebo stezky pro chodce užívat, pokud 
není v tomto zákoně stanoveno jinak. Ne-
respektování ustanovení může řešit stráž-
ník městské policie blokovou pokutou.

Tento problém za nás nikdo nevyřeší, ani 
strážník městské policie. Ulice nejsou 
nafukovací a  počet automobilů v  našich 
domácnostech narůstá. Zamysleme se 
proto, zda také děláme něco, co by mohlo 
jiným lidem škodit. Proč se k sobě necho-

váme ohleduplněji? Protože pokud nám 
něco vážně chybí, je to kromě upřímnosti 
především právě ona ohleduplnost! Stačí 
tak málo, a mohou být všichni spokojeni!

dagmar Švástová

Požehnání K+M+B+2016 zdobí od druhé-
ho lednového víkendu letošního roku dve-
ře valné většiny velkopavlovických do-
mácností. V návaznosti na starou lidovou 
tradici, a za zpěvu známé a krásné koledy, 
obcházeli v oněch dnech malí koledníčci 
domy občanů našeho města a vybírali do 

zapečetěných pokladniček příspěvky pro 
charitativní Tříkrálovou sbírku. Ta se 
v naší zemi uskutečnila už pošestnácté.
V úterý dne 12. ledna 2016 byly na Měst-
ském úřadě ve Velkých Pavlovicích odpe-
četěny pokladničky této sbírky a finanční 
obnos sečten. V našem městě se v rámci 

Tříkrálové sbírky 2016 podařilo vybrat re-
kordních 82.847,- Kč, o  celých 2.525,- Kč 
více než vloni.
Stalo se tak díky Vám, štědrým dárcům, 
kteří jste neváhali, otevřeli malým koled-
níčkům dveře svých domů, dobrá srdce 
a v neposlední řadě také peněženky. 
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rozhovor břecLAvsKého DeNÍKu S NovýM 
STaroSTou MĚSTa velkÉ pavlovIce paNeM JIřÍM oTřeleM

MIlÍ dárcI a koledNÍcI TřÍkrálovÉ SbÍrkY,

Pořádající Charita České republiky Vám 
všem velmi děkuje a  garantuje, že bude 
veškerý vybraný finanční obnos použit 
výhradně na pomoc potřebným, dle pře-
dem odsouhlasených projektů.

Všem, kteří jste malé koledníčky vlídně 
přijali a přispěli, ještě jednou za potřebné 
velmi děkujeme!

Více o sbírce najdete na 
* http://www.trikralovasbirka.cz/

Karolína Bártová 
& Věra Procingerová

je mi milou povinností a radostí jménem 
Oblastní charity Břeclav Vám všem podě-
kovat za vynaložené úsilí a  nasazení pro 
Tříkrálovou sbírku v letošním roce.

Letošní výsledek Tříkrálové sbírky ve Vel-
kých Pavlovicích, který byl 82.847,- Kč, 
překonal všechna očekávání  s nimiž jsme 
do ní vstupovali.  Děkuji za organizaci 

paní Věrce Ševčíkové, která se každoroč-
ně ujímá starosti o tuto největší sbírkovou 
dobrovolnickou akci.

Jsem vděčná všem za ochotu, vstřícnost 
i trpělivost, i za každý tón koledy „My tři 
králové jdeme k vám…“ jejíž slova se ne-
sčetněkrát nesla městem. Jsem ráda, že 
se kolem nás stále najdou lidé, kteří jsou 

ochotni nezištně pomáhat druhým.

Poděkování patří i  pracovnici MěÚ, paní 
Janě Prokešové, která vypomohla s odvo-
dem výtěžku sbírky.

S díky a přáním všeho dobrého 
Jana Studýnková, koordinátor sbírky

Každá korunka se počítá! Letos jich velkopavlovičtí do kasiček Charity České republiky nasypali 
neuvěřitelných 82.847! Zasloužíte si obdiv a poděkování!

Do čela Velkých Pavlovic nastoupil 
v  závěru minulého roku, kdy se zastu-
pitelstvo shodlo, že chce změnu. Tou 
se nakonec stal jednapadesátiletý Jiří 
Otřel ze sdružení Velkopavlovičtí nezá-
vislí. S kolegy plánuje zejména opravy, 
které mají zlepšit podmínky pro život 
tamních obyvatel. Otřel dosud pracoval 
na Celní správě jako referent následné 
kontroly.

Už jste se stihl ve funkci takzvaně za-
bydlet?

Stihl. Navíc na nějaké dlouhé zabydlování 
není čas. Město musí fungovat. Napláno-

vané projekty nelze zastavit. Jsou ale slo-
žitější věci, do kterých je třeba se zabrat 
více. U běžného provozu a řešení běžných 
problémů není na rozkoukávání prostor. 
Až na výjimku zaměstnanci města zůsta-
li. Odešel pouze ekonom.

To je ovšem důležitá pozice, ne?

Je. Nemá to ale žádnou spojitost s tím, že 
se změnil starosta. Pan ekonom měl dlou-
hodobě nalezené zaměstnání jinde. Kon-
kurz se konal ještě za minulého vedení. 
Máme novou paní ekonomku.

Z čeho budete při práci čerpat?

Mám trochu výhodu, že vycházím 
z úřednického prostředí. Lze říct, že ad-
ministrativní zatížení je ještě větší, než 
tam, kde jsem pracoval. Lidé na městě 
musí být v  kontaktu se značným množ-
stvím organizací. Je to papír, papír, pa-
pír…Úředničina.

Z  dostupných zdrojů je patrné, že jste 
v komunálních volbách v roce 2014 kan-
didoval vůbec poprvé. Navíc z desátého 
místa. Najednou jste starostou města. 
Jste sám překvapený?

Nechal jsem se napsat na desáté místo 
s tím, že jsem vůbec nepočítal, že se sta-
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nu zastupitelem. Souběh dalších věcí se 
odvíjí od toho, že když už se zastupitelem 
stanete, jde o funkci, při které se přísahá po-
dle zákona o obcích. Přichází odpovědnost.

Pokračujte, prosím...

Nemyslím si, že města a obce našich roz-
měrů, by se měly dělit na strany či sdru-
žení. Měli by se sejít lidé, kteří chtějí pro 
město pracovat a je jedno, v jaké jsou stra-
ně. Hlavní role města je, aby poskytovalo 
servis obyvatelům, kteří tam žiji a kteří to 
koneckonců platí.

Po změně ve složení velkopavlovické 
koalice (nyní Velkopavlovičtí nezávislí, 
ČSSD, KSČM a  KDU–ČSL) prohlásil 
pan Hádlík z  ČSSD, že nyní je vedení 
názorové jednotné a  že je potřeba se 
více zaměřit na práci pro obyvatele. Co 
si pod tím představit?

Vše je otázka peněz. Na to, na co chceme 
zaměřit, tolik dotačních možností zase 
není. Když třeba stavíte čističku odpad-
ních vod, dotaci dostane. Ovšem v  oka-
mžiku, kdy chcete opravit zastaralou ka-
nalizační síť, je možností minimum. Naše 
město má jednu nevýhodu. Zhruba před 
čtyřiceti lety mělo jako jedno z  prvních 
kompletní kanalizaci, vodovod a  plyno-
vod. Až na některá místa je to dnes na hra-
ně životnosti. Toto je pro obyvatele velmi 
důležité. Chceme tlačit na opravu a údržbu 
obecního majetku. Projekty jako cyklo-
stezky a osazení zeleně mají své podmínky. 
Jsme v zemědělské krajině, kde lidé potře-
bují jezdit s traktory a další technikou. Pak 
vznikají problémy, jak cyklostezky udržet, 
protože právě to je jednou z podmínek do-
tací, díky nimž stezky vznikají.

Co vás teď nejvíce zaměstnává?

Do patnáctého ledna jsme kvůli žádostem 
o dotace museli dodat podklady ke dvěma 
projektům na ministerstva. To nám zpra-
covávali lidé, kteří v tom umí chodit. Ad-
ministrativa je obrovská. Města, kde na to 
mají speciálně vyškolené zaměstnance, to 
mohou zvládnout sami. U nás je to jinak.

Na co peníze žádáte?

Jde o  bezbariérové chodníky v  místě, 
kde u nás sídlí pekařství Pešák až k vla-
kovému nádraží. Druhý projekt se týká 
domu pro důchodce, chceme přistavo-
vat dvanáct bytů. Řešíme také provoz-
ní věci, jako je elektřina ve školce. Ta 

je v  havarijním stavu. Dodělalo se také 
zateplení gymnázia a  tělocvičny. Díky 
tomu se zvýšila teplota, která v tělocvič-
ně nebyla posledních třicet let. Objevil 
se nám ale problém s  kondenzací vody 
a následným zatékáním po stěnách. I to 
je nutné řešit. Největší množství práce 
nyní čeká zaměstnance města. Skon-
čily pozemkové úpravy, tím pádem se 
narovnávají pozemkové vztahy v  celém 
katastru. Budeme vystavovat nové ná-
jemní smlouvy, zastupitelstvo rozhodlo 
o nových cenách.

Autor: Lukáš ivánek 
* Břeclavský deník - 20.1.2016

Jiří Otřel, starosta města Velké Pavlovice

Penzion Pod Slunečnou ve Velkých Pav-
lovicích srdečně zve všechnu sportovně 
aktivní veřejnost do nově otevřeného 
RELAXAČNÍHO CENTRA.
Nabízíme  
RICOCHET & INDOORCYCLING.
Veškeré podrobné informace včetně on-

-line rezervace naleznete na webových 
stránkách penzionu

* www.podslunecnou.eu

K  rezervaci postačí pár jednoduchých 
kroků – po otevření stránek kliknete na 
odkaz Relax centrum, poté na červený 
banner Vytvořit rezervaci a můžete se 

NovINKy!
pod SluNečNou Na rIcocheT & INdoorcYclINg

prostřednictvím formuláře objednat. 

Provozní hodiny RELAX CENTRA 
Penzionu Pod Slunečnou – pondělí, stře-
da a pátek od 17:00 do 20:00 hodin.
Adresa: U Zastávky 1143/10, 
691 06 Velké Pavlovice.

na ekocentrum Trkmanka na 
doušek BiO čaje Sonnentor
Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pav-
lovicích navázalo spolupráci s proslulým 
čejkovickým Bylinkovým rájem Sonne-
ntor * www.sonnentor.cz, firmy, která 

se zabývá výrobou čajů, koření a  kávy, 
vždy v jedinečné kvalitě se značkou BIO.

Nyní si můžete čaje nepřeberné škály 
lahodných chutí, bylinné i ovocné, por-
cované i  sypané, zakoupit na recepci 
Ekocentra Trkmanka (Nádražní 1/1, 
691 06 Velké Pavlovice)!

Otevírací doba je od pondělí do pátku 
vždy od 7:00 do 15:30 hodin.

Přijďte si vybrat a  vychutnat si požitek 
z  opravdového čaje, pěstovaného a  zpraco-
vaného s  láskou. Vězte, v  každém doušku 
ucítíte, že není čaj jako čaj…
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„Chcete zmoudřet? Můj ty světe - otevřete knížku - čtěte!“  Jiří Žáček

kULTURA

městsKá KNIhovNA velkÉ pavlovIce v roce 2015
Městská knihovna Velké Pavlovice půso-
bí ve městě jako kulturní zařízení společ-
ně s  Ekocentrem Trkmanka a  některými 
spolky, především s  Dámským klubem 
a  Klubem seniorů. Podíl knihovny na 
kulturním a  společenském životě města 
považujeme za nejdůležitější kritérium 
dobré práce knihovnice.

Přesto v  roce 2015 zareagovala knihovna 
na změněné podmínky činnosti ve měs-
tě. Díky velkému počtu akcí pro veřejnost 
v  roce 2014, kdy se již jednotliví organizá-
toři dostávali vzájemně do konkurence, za-
měřila se knihovnice v roce 2015 mnohem 
více na aktivity přímo související s činností 
knihovny. Z  celkového počtu 77 akcí bylo 
47 vzdělávacích akcí, především pro základ-
ní školu a gymnázium, a 30 kulturních akcí.  
Přitom zůstaly zachovány tradiční větší 
kulturní akce zajišťované knihovnou, jako 
jsou besedy se spisovateli (beseda se spiso-
vatelkami Petrou Hůlovou a Evou Staschou), 
Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na 
čtenáře, návštěvy divadelních představení 
nebo Pohádková odpoledne ke Dni dětí, 
v Měsíci čtenářů nebo před Vánocemi, před-
stavení z cyklu Listování. Právě díky změně-
nému poměru mezi kulturními a  vzděláva-
cími akcemi se poněkud snížil celkový počet 
návštěvníků využívajících služeb knihovny 
na 12.120 (v roce 2014 to bylo 14.460).

Městská knihovna pravidelně spolupracuje 
s  mateřskou i  základní školou, gymnázi-
em, s  Dámským klubem, Klubem důchod-
ců, spolky Přátelé country, Víno z  Velkých 
Pavlovic a  dalšími. Ze základní školy se 
během roku v knihovně vystřídají nejméně 
jednou všechny třídy od 1. do 8. ročníku. 
Všechny 4 třídy mateřské školky přijdou 
během roku do knihovny nejméně čtyři-
krát. Kulturních akcí knihovny ve městě 
se v  průměru účastní kolem 50 návštěvní-
ků. Vzdělávací programy jsou zaměřeny 
především na dětské čtenáře a jejich rodiče, 
na výchovu k  četbě (Čeští básníci pro děti, 
Rudyard Kipling, Jan Drda, Zvířecí hrdi-
nové, K. J. Erben, Krtek Zdeňka Millera, 
Chaloupka na vršku, Logopedické hádanky, 
Stephen Leacoch, Karel Čapek, Povídání 
o pejskovi a kočičce a další).

Z  finančních prostředků poskytnutých 
zřizovatelem ve výši 150.000,- Kč získala 

knihovna 1.051 nových knih. Počet odebí-
raných titulů periodik jsme rozšířili o velmi 
žádaný časopis d´Test. Ve spolupráci se ZŠ 
a  Gymnáziem Velké Pavlovice dokoupila 
knihovna všechny knihy, které obě školy 
stanoví jako doporučenou četbu.

Výsledkem většího zaměření knihovnice 
a  každodenního důrazu na práci se čtená-
řem je v roce 2015 zvýšení počtu zaregistro-
vaných čtenářů a vyšší počet výpůjček – 555 
evidovaných čtenářů (v  roce 2014 to bylo 
389) a 17.772 výpůjček (rok předtím 15.982).

Ceněným darem pro čtenáře knihovny bylo 
zakoupení 2 elektronických čteček knih, 
které v lednu 2015 schválila Rada města Vel-
ké Pavlovice. Čtečky pomohly zajistit chy-
bějící a nejžádanější tituly studijní literatury, 
neboť první čtečka byla zaplněna veškerými 
knihami doporučené četby, kdežto druhou 
využije knihovna pro zpřístupnění titulů ci-
zojazyčné literatury.

V  březnu 2015 byla v  knihovně provedena 
částečná vnitřní rekonstrukce: výměna oken 
a  podlahové krytiny, drobné stavební opra-
vy, nové osvětlení a  vymalování knihovny. 
Město Velké Pavlovice by však velmi nutně 
potřebovalo pro městskou knihovnu nové 

(především podstatně větší) prostory, které 
by odpovídaly současným standardům. Bez 
tohoto předpokladu již není možno činnost 
knihovny dále rozvíjet a zdokonalovat.

V prvních měsících letošního roku se čtenáři 
i ostatní občané mohou těšit na řadu zajíma-
vých aktivit pro děti i  dospělé. Dětské čte-
náře a jejich kamarády uvítáme v knihovně 
v pátek 11. března na pohádkovém odpoled-
ni a také na již tradiční Noci s Andersenem 
na téma „Pohádkové bytosti a strašidla“, le-
tos v pátek 1. dubna a v sobotu 2. dubna.

Širokou veřejnost srdečně zveme na ver-
nisáž fotografií členů Fotoklubu při ZOS 
v Senici s názvem „Slovenské pohledy 2015“ 
ve výstavním sále Městského úřadu Velké 
Pavlovice. Její vernisáž proběhne v  pátek 
18. března v 18 hodin. 

Do stejných prostor srdečně zveme na se-
tkání se známým spisovatelem a záhado-
logem dr. Arnoštem Vašíčkem, který po 
úspěšném předminulém turné přijíždí 
s  novým vyprávěním a  v  našem městě 
bude ve středu 13. dubna v 18 hodin.

Mgr. dana Růžičková, knihovnice 
Městské knihovny Velké Pavlovice
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veLKé pAvLovIce zpÍvALy KoLeDy,
preMIÉrovĚ S celýM čeSkeM
Půlkulatý pátý ročník celonárodní adventní 
akce ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, oslavili dne 
9. prosince 2015 také ve Velkých Pavlovi-
cích. Zcela poprvé se sešli občané města, 
aby si spolu s dalšími 721 místy napříč celou 
naší vlastí zazpívali organizátory a redakto-
ry deníku Rovnost šest předem vybraných 
koled a  vánočních písní. Při té příležitosti 
pomyslně pokřtili zbrusu novou vánoční 
výzdobu místního Náměstí 9. května.

Jakmile se na kostelní věži rozhoupal 
zvon a  do dáli nepřeslechnutelně ohlašo-
val svým pronikavým vyzváněním šestou 
hodinu večerní, rozsvítila se do temného 
nebe hvězda na špičce vzrostlého smrku 
u radnice, světelné řetězy po plášti celého 
vánočního stromu, také ochoz na budově 
radnice i  větvoví opadaných kulatých ko-
run zdejších listnáčů. 

Kochající se lidé, včetně dětí s neskrývaným 
úžasem zrcadlícím se v  jejich rozzářených 
očích, se pustli do zpěvu. První tóny zněly 
tichounce, nesměle a možná i trošku rozpa-
čitě, ale poté hlavní tahouni akce, tedy mno-
zí členové chrámového sboru Laudamus, 
mužáckého Presúzního sboru, za vydatné 
pomoci členek Klubu důchodců a všudypří-
tomných dětí, náměstí až dojemně rozezpí-
vali.

Podařilo se!

Velké Pavlovice se díky odhadem stopade-
sáti našich aktivních občanů, kterým ani 
déšť nezhatil plány vyrazit do studených 
ulic města, staly součástí ohromného pě-
veckého chóru. Byl to krásný pocit uvědo-
mit si, že třeba tam a tam, i stovky kilometrů 

daleko, si s vámi zpívá někdo známý, někdo 
z  rodiny a  tisíce a  tisíce dalších nadšenců 
milujících pravé české Vánoce…

Nostalgii silné chvíle umocnilo a  zkřehlé 
dlaně tisknoucí rukojetě deštníků roze-
hřálo sladké kořeněné svařené víno. Jeho 
lahodná chuť a  vůně mnohé doprovázela 
celou cestu adventním městem, až do tepla 
svých domovů.
Všem, kteří se prvního velkopavlovického 
ročníku akce deníku Rovnost ČESKO ZPÍ-
VÁ KOLEDY, zúčastnili, děkujeme. Byli 
jste báječní! Doufáme, že se i letos sejdeme, 
ještě v hojnějším počtu.

karolína Bártová

Ohlédnutí za časem Vánoc
Ani v roce 2015 nebylo naše město ochu-
zeno o  příjemné vánoční ladění na jar-
marku u  radnice. Ten se jako obvykle 
uskutečnil o  poslední „zlaté“ adventní 
neděli, která loni připadla na 20. prosinec. 

Přestože se počasí nejevilo příliš vánoč-
ně, zasněžená ladovská zima se opět 
nekonala, nechybělo nic, co se od vánoč-
ního jarmarku očekává. Lidé si mohli 
pochutnat na teplém voňavém svařáč-
ku, povidlových přesňácích či zabíjačce, 
nakoupit si originální ručně vyráběné 
dárečky pod stromeček, vyslechnout si 
díky četným vystoupením malých i  vel-
kých zpěváčků koledy a vánoční písničky, 
zajít si do podkroví radnice prohlédnout 
výstavu obrazů, pro děti byla otevřena 
Ježíškova dílna. 

Nejen pro nejmenší ratolesti, ale pro 
všechny, kteří nikdy nepřestali věřit 
v  kouzla Vánoc a  splněných přání, bylo 
připraveno oblíbené pouštění dopisů 
Ježíškovi na barevných létajících balón-
cích. Ty mají za úkol vznést se vstříc ob-
lakům a  tato psaníčka doručit nejkratší 
a nejrychlejší cestou rovnou do nebíčka, 
přímo do Ježíškovy dílny. A  právě tento 
bod programu byl strůjcem jedné velmi 
kuriózní situace. Zrodil se příběh hodný 
hollywoodského trháku. Takový scénář 
umí napsat jen život sám…

Velkopavlovičtí zpívají koledy s celým Českem, zároveň se kochají pohledem na novou světelnou 
výzdobu vánočního stromu u radnice. Advent s těšením na kouzelné svátky Vánoc začíná…

Velkopavlovický Jarmark u radnice je stále populárnější. Najde se jen hrstka těch, 
kteří si jej nechají ujít.
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tANec poD šAbLe, ščegLIvé pÍsNIčKy,
čerTI a dalŠÍ MaŠkarY po leTech ve velkých pavlovIcÍch

Malému Toníčkovi můžeme jen závidět, jemu totiž vánoční dáreček přinesl 
opravdový Ježíšek. Hledejte ho mezi svými sousedy, je totiž z Velkých Pavlovic.

Velkopavlovická chasa nezklamala a aktivně se zapojila do oslav 
Velkopavlovických ostatků. Hoši nacvičili tradiční tanec pod šable.

„Tož na zdraví, čertisko!“ … jen tak tušit, kdo 
se pod maškarou ukrývá.

Pár dnů po Novém roce přišel správcům 
oficiálních webových stránek města Vel-
ké Pavlovice následující e-mail s prosbou 
o zveřejnění. Rádi a s nadšením jsme pi-
satelce vyhověli, obratem ruky prostřed-
nictvím webu a  nyní také prostřednic-
tvím Velkopavlovického zpravodaje.

A pak že se zázraky nedějí… 

Děkujeme Ježíšku! 
Rádi bychom touto cestou poděkovali na-
šemu „Ježíšku“, který obdaroval našeho 
ročního syna Toníčka. 

Když jsme na Vánočním jarmarku u  rad-
nice ve Velkých Pavlovicích vypouštěli 
balónky s přáním pro Ježíška tak nás ani 
ve snu nenapadlo, že by ho někdo našel, 
přečetl, ale co víc, dané přání i splnil. Věř-
te nebo ne, ale u  nás na štědrý večer za-
zvonil Ježíšek a nechal dárek za vraty.

Bylo úžasné sledovat rozzářené oči všech 
našich dětí, a pro nás dospělé to bylo pří-

Ve Velkých Pavlovicích je opravdový Ježíšek! Nevěříte? Čtěte...

jemné ujištění, že láska mezi lidmi pořád 
je a  rozdávat radost je stále důležité pro 
spoustu lidí.

Proto milý Ježíšku mockrát děkujeme 
a  přejeme do nového roku hodně zdraví, 

štěstí a spoustu lásky nejen Vám, ale všem 
lidem. 

Toníček Osička z nových Mlýnů s rodinou

karolína Bártová

V  sobotu dne 6. února 2016 se úspěš-
ně vrátila do Velkých Pavlovic tradiční 
ostatková zábava s  průvodem maškar. 
Po svolení starosty města Jiřího Otřela 
se vydal průvod Velkými Pavlovicemi.

Koně, kteří měli přepravovat muzikan-
ty, rozdivočili obrovští čerti. I když jeden 
měl snahu vykračovat do rytmu, druhý 

nás donutil k  rozhodnu-
tí, že v  rámci zachování 
života muzikantů cimbá-
lové muziky Lašár a  basy 
půjdou bohužel pěšky. 
A cesta byla daleká.

První zastavení proběhlo 
ve Vinařství u  Krejčiříků. 
Stoly se prohýbaly dobro-
tami, hospodář s  hospo-
dyní nebyli skoupí a dobře 
se na nás připravili. Také 
se průvodu moc pokračo-
vat nechtělo. Cestou na 
Penzion André nás docela 
profoukl nepříjemný vítr, 
ale na kopci nás zahřá-
la slivovička a  chleba se 
škvarkama. Sluníčko se 
pomalu chystalo do peřin 
a  tak jsme vyrazili na ces-
tu zpět po ulicí Dlouhá. Ve 
Vinařství u  Lacinů, v  zá-
větří na dvoře, nás krás-
ně zahřál svařáček a  děti 
čajík. Všem hospodářům 
a  hospodyním ještě touto 
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cestou děkujeme za pohoštění a  přejeme 
jim bohatou úrodu nejen v tomto roce.

V sokolovně byl průvod ukončen tancem 
pod šable a zpěvem vybraných ščeglivých 
písniček od šikovných zpěvaček. Děti 
z  naší mateřské školy pod vedením paní 
učitelek Procházkové a  Forejtové zahá-
jily tanečky oficiální program. Ten byl 
opravdu pestrý – soubor Jarabinky s har-
monikou, Přátelé country, tentokrát  jako 
čarodějnice, Presúzní sbor v  tradičních 
krojích, zpěvačky a  zpěváci v  průvodu. 
Zkrátka bylo krásně veselo až do večera.

Nezapomnělo se ani na děti, v dílničkách 
malovaly na kameny nebo dřevo, zdobily 
perníčky, tvořily maškarní masky, nebo 
vymalovávaly omalovánky s  masopust-
ní tématikou. Doplňkem programu bylo 
malování na obličej.

Na závěr programu se truchlící buditelé 
tradic a  ostatkový průvod pod vedením 
otce Školastika rozloučili s  basou velko-
pavlovickou a na dobu půstu ji pochovali.

Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení 

– zabijačkové speciali-
ty od T.J. Sokol, nápoje 
a  tradiční Boží milosti 
pracovníci Ekocentra 
Trkmanka.

Děkujeme touto cestou 
všem, kteří na akci přišli, 
všem, kteří se zúčastnili 
ostatkového průvodu, 
všem co nacvičili tradič-
ní ostatkové tance a zpě-
vy, děvčatům z  Klubu 
důchodců za pomoc při 
výrobě Božích milostí, 
za pokladnu a šatnu, Ma-
teřské škole, Přátelům 
country, Jarabinkám, 
Presúznímu sboru za odpolední program, 
Štěpánovi a Ivaně za koňský doprovod.

Děkujeme sponzorům a  podporovate-
lům naší akce – Město Velké Pavlovice, 
Martínkovi, domoeko, Víno z  Velkých 
Pavlovic, Pekařství Pešák/křivka, Vinař-
ství Baloun, Vinařství krejčiříkovi, Šlech-
titelská stanice, Vinařství Lacinovi.

Speciální poděkování patří Zuzaně 
Martínkové, Janu Melicharovi, Jirkovi 
Hanzálkovi a karlovi Vymazalovi za vyni-
kající spolupráci.  

Příští rok se na Vás zase těšíme!

Za pořadatele Zita dvořáková, ekocent-
rum Trkmanka Velké Pavlovice

Co by to bylo za ostatky, kdyby byla nouze o jídlo! A toho byl 
u nás dostatek. Nechyběly ani tradiční boží milosti, koblihy, 
klobásy, uzené… 

Vernisáž výstavy v podkrovním sále velkopavlovické radnice. K příjemné atmosféře a prohlížení 
snímků autora výstavy pana Oldřicha Otáhala přispělo vystoupení Presúzního sboru.

KLub DůchoDců se trefIL „přÍMo do čerNÉho“
… a to uspořádáním výstavy fotografií z historie i současnosti Velkých Pavlovic, 
 jejíž vernisáž proběhla v našem městě v pátek 12. února 2016.

Za svůj vznik vděčí výstava především panu 
Oldřichu Otáhalovi, který dovedl do konce 
dlouholetou myšlenku takovouto výstavu 
ve městě uspořádat a  vymyslel pro ni po-
etický název „Nostalgické Velké Pavlovice 
aneb Tvář města v proměnách času“. 

Za představenou výstavou jsou schová-
ny desítky hodin práce při vyhledávání 
pamětních fotografií, jejich zapůjčení od 
majitelů, práce na zvýšení kvality fotek 
a  především pak mnoho nachozených ki-
lometrů po ulicích města při pořizování 

současných záběrů, které kopírují místa 
z  původních snímků. S  láskou a  pečlivos-
tí uchovávané fotografie zachycují tvá-
ře, místa a  okamžiky, které již z  Velkých 
Pavlovic zmizely nebo se postupem času 
proměnily tak, že zachycené záběry již de-
finitivně patří minulosti. Přesto jistě byla 
na vernisáži řada pamětníků, kteří si před-
stavené záběry ještě uchovávají ve vzpo-
mínkách. Současný objektiv fotoaparátu 
Oldřicha Otáhala nás pak provádí nynější 
podobou města. 

Poděkování patří všem, kteří dobové fo-
tografie pro výstavu poskytli, společně 
s  omluvou, pokud se už některé pamá-
teční záběry na výstavní panely již neveš-
ly. Víme, že nevšední sbírku dokumentů 
o historii Velkých Pavlovic vlastní také pan 
Stanislav Prát, a  doufáme, že by se nepo-
chybně u dalších občanů města našlo ještě 
bohatství starých fotografií, které snad 
dovolí zpřístupnit v  některém dalším kul-
turním počinu.

Poděkování si organizátoři zasloužili již 
v  úvodu podvečera od starosty města, Ji-
řího Otřela, který byl jistě potěšen zájmem 
velkopavlovické veřejnosti a  její účastí na 
vernisáži, významně podpořené městem 
Velké Pavlovice.

K příjemné atmosféře večera jistě přispěla 
i perfektně zvolená skladba písní v podání 
nám všem velmi dobře známého Presúzní-
ho sboru, který již delší dobu vede Mgr. Jan 
Kosík.

Výstava byla široké veřejnosti otevřena po 
celé dva týdny, tedy až do posledního dne 
měsíce února 2016.

Mgr. dana Růžičková, knihovnice
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Novopečená Královna plesu Růžena Šubíková 
po boku Jožky Konečného.

Swing, tanec, který baví!

Karolína Osičková si zazpívala už potřetí 
v řadě v Senátu ČR, při příležitosti ochutnávky 
vín s prestižní značkou Svatomartinské.

Dvě žeNy, Dvě KráLovNy pLesu. couNTrY JÍzda SlavÍ!

vÍNo & sWINg! Trefa do čerNÉho 
vINNých Sklepů fraNTIŠka loTrINSkÉho

KAroLÍNA sI zAzpÍvALA v SeNáTu čr

Jsou čtyři. Dvě ženy a dva muži. Zdenka, 
Růža, Franta a  Jožka, tanečníci mini 
country skupiny Country jízda. A  obě 
ženy se po sobotním večeru s  datem 
6. února 2016 mohou po právu pyšnit ti-
tulem „Královna plesu“. Zdenka jej získa-
la na moravskožižkovském Country bále 
v roce 2014, Růža letos. Nyní se obě dvě 
dámy mohou pospolu ozdobit diamanto-
vou čelenkou, cennou královskou trofejí. 
Přednostně Růži k čerstvému úspěchu 
velmi blahopřejeme!

Zmíněná malá taneční skupina Country 
jízda má za sebou již dva roky existence 
a  vězte, krom stoprocentního zastoupe-
ní královen, si nevede vůbec špatně. Na-
opak! Jde z  akce do akce, o  předtančení 

„komorního kvarteta“ je obrovský zájem. 
Nejen v tuzemsku, ale dokonce projevilo 

vážný zájem i zahraničí. A tak si Country 
jízda zanedlouho vystřihne několik ta-
nečků u rakouských sousedů. 

Máte-li zájem se o činnosti Country jíz-
dy dovědět více a  současně si prohléd-
nout řadu pěkných fotografií že života 

skupiny, navštivte jejich webové strán-
ky pod adresou http://countryjizda.
blogspot.cz/  a nebo facebookový profil 
na linku https://www.facebook.com/
franta.kobsa. 

Hlavně však zavítejte na některou z akcí, 
kde vystupují nebo jen tak pro vlastní 
radost tancují. Česká vás nejen skvělý 
zážitek okořeněný nábojem divokého 
západu, ale také potěcha pro oko. Poko-
chat se totiž můžete pohledem na velmi 
vkusné a  pečlivě vypracované wester-
nové kostýmy, které si tato čtveřice šije 
přímo na míru.

neváhejte tedy a  nechejte se stáhnout do 
smyčky lasa tanečního temperamentu 
country jízdy. Ručíme, že nebudete litovat!

karolína Bártová

Vinné sklepy Františka Lotrinského 
ožily o  prvním únorovém pátku roku 
2016 tancem první poloviny 20. století, 
swingem. Naučit se ho přišlo pod vede-
ním zkušených lektorů brněnské skupi-
ny Swing Wings na patnáct tanečních 
párů. Intenzivní výuka probíhala po půl 
hodinových blocích ve čtyřech vstupech 
a tak je nasnadě, že měli i ti nejnáruživěj-
ší a  nejodhodlanější tanečníci v  závěru 
večera temperamentního tance doslova 
plné nohy :-)!

Taneční mistři své svěřence sice ani v nej-
menším nešetřili, ale zároveň museli 
uznat, že měli skutečně nadané a  pilné 
žáky. Každý z  účastníků prvního kurzu 

Karolína Osičková, rodačka z  Velkých 
Pavlovic, je nejenom výbornou student-
kou, ale i nadanou zpěvačkou. Již potřetí 
se jí dostalo cti vystoupit spolu s  věhlas-
ným zpěvákem lidových písní panem 
Josefem Šmukařem a  cimbálovou muzi-
kou na zahájení ochutnávky Svatomar-
tinských vín v  pražské historiské budově 
sídla Senátu České republiky.

Jak můžete vidět na fotografii, účastnili 
se nejen zástupci Jihomoravského kraje 
– senátor Zdeněk Škromach a senátor Jan 

swingu se naučil základním krokům, nej-
šikovnější pak zvládli i jednoduché taneč-
ní kreace.

Příjemnou atmosféru večera podtrhlo 
stylové občerstvení v podobě vynikajících 
velkopavlovických vín z archivu Vinných 
sklepů Františka Lotrinského.

Toho času bylo připraveno pro milovníky 
tance ještě jedno další pokračování toho-
to výjimečného tanečního kurzu. Pokud 
o  něj bude stejný zájem jako o  úvodní, 
budeme rádi v  obdobných počinech rádi 
pokračovat.

ing. Ondřej Bukovský, 
Vinné sklepy františka Lotrinského, a.s.

Hajda, ale ochutnávku Svatomartinských 
vín si tentokrát nenechal ujít ani premiér 
Bohuslav Sobotka.

Karolínu si bylo možné poslechnout také 
prostřednictvím vln Českého rozhlasu  2 
Praha dne 10. ledna 2016, kde vystoupi-
la v  pořadu Sklípek. Zábavnou talkshow 
z  moravského vinného sklípku s  lidový-
mi písněmi provázel Václav Postránecký 
a  Jožka Šmukař, hostem pořadu byl hu-
dební kritik Jiří Černý.

Věra Procingerová
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PRAkTickÉ RAdY PRO kAŽdÉHO

JAK přIprAvIt DÍtě NA vstup do MaTeřSkÉ ŠkolY?

NAbIJte se posItIvIsmem, budeTe zdravÍ

Jako je dítě nezralé na vstup do základ-
ní školy, stejně tak může být nezralé i na 
vstup do školy mateřské. Mezi dětmi jsou 
také vždy individuální rozdíly.

Přesto je možné dítěti v  mnoha ohle-
dech pomoci:

- především by mělo zvládat hygienické 
návyky (chodit na WC, umývat si ruce, 
vědět na co je kapesník – umět se vysmr-
kat, vytřít se po toaletě nebo požádat do-
spělého, když jsou malé) 

- naučte dítě, že po obědě se odpočívá 
(nemusí zrovna spát, ale ležet alespoň 
30 minut v klidu, vydržet poslouchat po-
hádku)

- berte dítě mezi děti, aby se naučilo pra-
vidlům sociálního kontaktu, vnímalo, že 
je v kolektivu

- naučte dítě reagovat na pokyny
- učte ho pravidlům vhodného projevu 

chování (říkat děkuji, prosím, omlou-
vám se apod.)

- učte ho poznávat jeho oblečení a věci
- trénujte s ním oblékání a svlékání, i for-

mou her (kdo bude dřív, kdo to lépe 

zvládne, než napočítám do 10 apod.)
- ponechte ho chvíli u  kamarádky, zná-

mých, aby si zvykalo na odloučení od vás
- bavte se s  ním a  povídejte, aby bylo 

 schopno vyjádřit, co potřebuje
- seznamte ho s  prostředím, kam po 

  prázdninách bude chodit, motivujte ho

Tyto a mnohé další dovednosti, které se Vám 
i  Vašeho dítěte podaří vybudovat, se pak 
osvědčí v jeho lepším fungování a zvládání 
prostředí školky. Vhodné je také nechat si 
poradit od zkušených pedagogů v MŠ, kteří 
mnohdy za rodiče odvedou velký kus práce.

Mgr. et Bc. Jana Pláteníková

Školka? Ráj na zemi… u nás na ulici V Sadech :-).

Rádi bychom Vám představili osobnost, 
která se zabývá lidskou duší a  harmo-
nizováním energií v těle. Jejím životním 
mottem, kterým se celý život řídí a jež se 
snaží předávat dál, je „Pozitivní energie 
v těle = zdravá duše, zdravý člověk“.

Řeč bude o  paní Jaroslavě Hudečkové, 
velmi elegantní dámě, která se narodi-
la v  roce 1960 v  Praze ve znamení lva 
a  s  ascendentem štíra. Jak sama říká: 

„Obě tato znamení jsou pro mou povahu 
velmi charakteristická.“ Jaroslava po-
chází z  rodiny ekonomů, takže pro oba 
její rodiče bylo samozřejmostí, že i jejich 
dcera půjde ve stejných stopách.

Přestože ekonomickou školu ukončila 
s velmi dobrými výsledky, již od samého 
začátku studií se zajímala o psychologii 
a problematiku mezilidských vztahů. Již 
v  tomto období se také začala věnovat 
zkoumání vlivu čísel na člověka na zá-

kladě numerologie a  v  tomto směru se 
zaměřuje právě na pochopení mezilid-
ských vztahů.

Krátce po absolvování ekonomické školy 
se vdala a  začala pracovat jako ekonom 
v jedné pražské firmě, kde potkala i své-
ho budoucího manžela, vášnivého eko-
noma. „Vojtěch asi v  té době netušil, že 
se protiklady přitahují a tak jsem se sta-
la jeho ženou“. Dodává se smíchem paní 
Jaroslava a  poznamenává, že i  po těch 
letech spolu mají krásný, harmonický 
vztah. Po mateřské dovolené ukončila 
kariéru ekonomky a  její pracovní cesta 
se nasměrovala ke zcela jinému cíli „mě-
nit lidi v usměvavé a šťastné bytosti“.

Když toto oznámila doma rodině a svým 
známým s  moc velkou podporou se ne-
setkala. Sama přiznává, že často slýcha-
la názor, že „když má někdo psychický 
problém, radši zajde za doktorem, aby 

mu dal léky.“ O to větší bylo její nasazení, 
aby přesvědčila své okolí o opaku.

Začala se věnovat vzdělávacím kurzům, 
které se zabývaly problematikou lidské 
psychiky, a  také vrátila ke studiím, pro-
tože cítila potřebu doplnit si potřebné 
vzdělání v oboru. To se jí podařilo na Vy-
soké škole psychosociálních věd. 

V  roce 2000 se sen stal skutečností 
a  paní Hudečková otevřela svoji vlastní  
psychoterapeutickou poradnu STUDIO 
H v Praze.

O úspěšnosti Studia H není pochyb. Její 
odměnou a satisfakcí jsou spokojení kli-
enti, kteří vyměnili léky za terapii u paní 
Hudečkové a  své pozitivní zkušenosti 
posílají dál. Díky tomu je diář paní Jaro-
slavy stále plný. V současné době rozšíři-
la paní Jaroslava svoje působiště ještě na 
jižní Moravu.
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Z fARnOSTi

NAhLéDNutÍ zA Dveře fAry a NITra koSTela…

Její oblíbenou metodou, která lidem vel-
mi pomáhá je terapie SRT (Spiritual Re-
sponse Therapy). Pomocí této metody 
může každý člověk nahlédnout do svého 

„Já“ a vykročit na pozitivní cestu k sebe-
poznání. Díky SRT je možné vyčistit svo-

ji minulost, uklidnit svou duši a celkově 
si vylepšit svůj život. SRT odstraňuje 
psychické bloky duchovním způsobem, 
prostřednictvím Vyššího Já.

Paní Jaroslava Hudečková sama říká 
„SRT je pro mě největším darem, učil 

mě ji sám Robert Detzler.“ Robert E. 
Detzler, bývalý reverend, je autorem 
metody SRT a  zakladatel asociace SRT. 
Jeho metoda si velmi rychle našla cestu 
do celého světa a stala se velmi účinnou 
metodou, která je hojně používaná v  te-
rapeutických centrech.

SRT je prospěšná pro každého. Princip 
práce SRT je velmi jednoduchý. Pomocí 
kyvadla terapeut, naladěný na své Vyšší 
Já, testuje, jaké negativní energie, bloky, 
programy atp. způsobují problémy kli-
enta. Objevují se zde stovky negativních 
záležitostí, možná jsou to také prokletí, 
přísahy a  sliby z  minulých životů nebo 
programy v duši, které vznikly ještě před 
jejím stvořením.

Jaroslava Hudečková

„My jako terapeuti nemůžeme změnit 
Vaši vědomou mysl nebo zaběhlé návyky. 
Změna vědomých návyků, negativního 
myšlení a jednání je Vaší zodpovědností. 
Pokud se Vám to podaří, můžete ve svém 
životě prožít zázraky. Naší prací je očis-
tit Vás, a na Vás osobně zůstává starost 
o to, abyste byli co nejpozitivnější“.

Paní Jaroslava ještě uvádí: „Je třeba, aby-
chom se my, lidé, znovu rozpomněli na 
své vlastnictví, a na náš duchovní poten-
ciál, naši intuici a naše neomezené vnitř-
ní poznání. Zdokonalování a rozšiřování 
našeho intuitivního vnímání je v  tomto 
směru prvním důležitým krokem.“

Paní Jaroslava Hudečková na mne bě-
hem rozhovoru působila jako velmi sym-
patická, atraktivní dáma, každým mo-
mentem z ní sálala její ženskost a citlivý 
přístup. Je zjevné, že miluje svůj život 
a život jí to stejnou měrou vrací.

Lucie Lukešová

Kurz spiritual response therapy - srt
Metoda, která pomáhá odstranit bloky, nežádoucí programy, příčiny neúspěchůa nemocí skrze vyššÍ Já.

seminář je  vedený certifikovaným lektorem.
Termín konání – březeN 2016.

více informací na * www.studioh.cz
Telefon: 603 772 162

S  radostí nad tím, že oprava fary po-
kročila již natolik, že ji lze využívat pro 
veřejnost, bych chtěl oplatit pomoc pod-
porovatelům i  brigádníkům pozváním 
na sérii biblických hodin během března 
(v sobotu v 19 hodin na faře o knize Zje-
vení) a  únorovou přednášku o  restitu-
cích (na tuto besedu v neděli 28. února 
2016 18 hodin zvu speciálně starého ko-
munistu, který mě pravidelně píše, aby 
získal představu o  vině tehdejší moci - 
jelikož ho nemohu pozvat přímo, když 
neuvede adresu :-( ).

Další opravy (než se vyřídí dotace na 
dokončení fasády kostela) budou po-
kračovat na farním dvoře, po zasypání 

nebezpečných septiků, a zároveň dojde 
na tolik potřebný bezbariérový přístup 
do fary.

Hlavní těžiště však bude stále v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie, protože po-
třebujeme vyčleněný posvátný prostor 
jako místo, které neslouží pro obyčejné 
lidské potřeby, ale bylo učiněné místem 
pro setkávání s Bohem.

Pravidelně pokračují různé formy mod-
litby - farní mše v neděli v 11 hodin, po-
božnosti křížové cesty v  úterý a  pátek 
přede mší v  17:30 hodin, adorace, atd. 
Zvláště připomenutí Kristova utrpení 
před smrtí na kříži během postní doby 

je nesmírnou duchovní motivací. Před-
stavit si, co Ježíš je pro mě ochoten 
obětovat a proč bych měl já reptat proti 
svému „kříži“... Proto je tradičně dáván 
veliký důraz na kajícné prožití postního 
období.

Je nepopiratelné, že za generace se ne-
smírně proměnilo prostředí člověka 
technickými vynálezy a  sociálními pro-
středky, ale ne člověk sám (ten zůstává 
pořád bezelstný anebo protřelý podle 
sebe) a ke změně má jedinou příležitost 
ve svém vlastním životě, jelikož za něj se 
nikdo v lepší osobnost nevyvine.

kněz Marek Slatinský
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kdy za námi? na faru nebo do kostela?
Přijměte naše srdečné pozvání!
• V neděli 28. února 2016 v 18 hodin – 

BESEDA O RESTITUCÍCH na faře

• Od úterý 1. března do pátku 4. března 
2016 od 8 do 14 hodin – PRÁZDNI-
NOVÁ FARNÍ DRUŽINA na faře

• Na Zelený čtvrtek 24. března 2016 v 18 
hodin – MŠE NA PAMÁTKU PO-
SLEDNÍ VEČEŘE KRISTA v kostele

• Na Velký pátek 25. března 2016 v  18 
hodin – OBŘADY NA PAMÁTKU 
UMUČENÍ KRISTA v kostele

• V sobotu 26. března 2016 ve 21 hodin 
– VELIKONOČNÍ VIRGÍLIE v kostele

• V  neděli 24. dubna 2016 v  15 hodin 
– VELKÁ PAVLOVICKÁ PŘEKÁŽ-
KOVÁ SOUTĚŽ na farním dvoře

Z VinnÉHO SkLÍPkU

sLAvNostNÍ otevřeNÍ STálÉ expozIce 
vÍN Modrých hor budeTe zdravÍ

Dne 9. prosince 2015 byla ve Vinných 
sklepech Františka Lotrinského ve Vel-
kých Pavlovicích slavnostně otevřena stá-
lá prodejní expozice vítězných vín, která 
získala ocenění TOP 30 vín Modrých Hor 
ve stejnojmenné soutěži.

První ročník této certifikované soutěžní 
přehlídky proběhl v květnu roku 2015, ve 
které se utkalo 131 bílých, červených a rů-

žových vín z pětice modrohorských obcí. 
Hodnoceno bylo kvalifikovanými degus-
tátory pod vedením Ing. Pavla Vajčnera, 
ředitele společnosti Znovín Znojmo, a.s..

Slavnostního otevření a  úvodního slova 
se ujal tehdejší starosta města Velké Pav-
lovice Ing. Pavel Procházka, který hosty 
seznámil s  prvními krůčky tohoto histo-
ricky prvního modrohorského klání. Po-

zvání k  příležitosti této slavnostní chvíle 
přijali jak samotní vinaři, tak zástupci 
obcí, spolků a sdružení.

Neváhejte a  přijměte pozvání i  Vy a  na-
vštivte Vinné sklepy Františka Lotrinské-
ho ve Velkých Pavlovicích. Určitě budete 
příjemně překvapeni!

Za dobrovolný svazek obcí Modré Hory 
eva Bauerová, diS.

Expozice vín Modrých Hor otevřena... vítá své první návštěvníky.
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SPOLkY A kOnÍČkY

čINNost DobrovoLNÝch hAsIčů v roce 2015
Ke dni 31. prosince 2015 měl Sbor dob-
rovolných hasičů ve Velkých Pavlovi-
cích 54 členů, z toho 17 dětí. Po celý rok 
vykazoval obsáhlou činnost, ostatně ne 
jinak tomu bylo v letech minulých.

Začátek roku 2015 začali hasiči odpá-
lením ohňostroje na náměstí u  radnice. 

Se samotným odpálením souvisí přede-
vším dohled nad dodržováním bezpeč-
nosti v okolí odpaliště.

Dne 3. února vyjeli k  prvnímu zásahu. 
Zahoření pojistky v  lampě veřejného 
osvětlení na ul. Hlavní nezpůsobilo žád-
nou škodu.

Dne 10. března se jednotka zúčastnila 
nejdéle trvajícího zásahu – požáru sto-
hu v Kobylí. Výjezd jednotky byl v 15.41 
hod, příjezd zpět na základnu ve 21.32 
hod. Téměř stejnou dobu strávili naši 
hasiči u  požáru ubytovny v  Němčič-
kách. Obě naše vozidla vyjížděla do 
Němčiček ve 22.09 hod. a  do Velkých 

Pavlovic se vrátila pět minut před čtvr-
tou hodinou ranní.

Dne 21. března se hasiči zapojili do 
jarního úklidu města. Jejich „revírem“ 
byla komunikace a  především škarpy 
u  silnice směrem na Němčičky. Také 
zlikvidovali jednu větší skládku v  trati 

„Růženy“.

Dne 30. dubna jsme spolupořádali „pá-
lení čarodějnic“. Na „čepu“ bylo šest 
druhů piva, zbytek občerstvení zajistili 
rybáři. V této tradici se bude pokračovat.

Dne 10. května byla uspořádána dětská 
soutěž v požárním útoku, při které pro-
běhla i malá oslava 125. výročí založení 
sboru.

Noční soutěž v  požárním útoku se 
konala v  mírně posunutém termínu – 
18. července. Soutěž se vydařila, přes-
tože zaznamenáváme mírný úbytek 
diváků i  soutěžících. V  roce 2015 se 
soutěže zúčastnilo pouze 14 družstev. 
10 mužských, čtyři družstva děvčat. 
Soutěž vyhráli kluci z  Pasohlávek s  ča-
sem 18,18s, děvčata z  Lanžhota na 3B 
s časem 22,79s. Pohár si odvezli i kluci 
z  družebních Voderad. Na třetí místo 
jim postačil čas 19,36s.

V první polovině loňské roku bylo velmi 
pravděpodobné, že Město Velké Pavlo-
vice získá dotaci z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje na výměnu vrat hasičské 
zbrojnice. Schválení dotace proběhlo 
zastupitelstvem kraje celkem rych-
le, ovšem k  podpisu smlouvy došlo až 

Finanční náklady Města Velké Pavlovice na jednotku SDH:
mzdy * 345 tis. Kč (rok 2014 – 380 tis. Kč, rok 2013 – 431 tis. Kč, rok 2012 – 426 tis. Kč) 
spotřeba PHM * 47 tis. Kč (rok 2014 – 62 tis. Kč) 
investice do oprav a údržby * 146 tis. Kč (většinou jde o náklady na výměnu vrat za rok 2015)
výstroj a výzbroj téměř pořizována nebyla
spotřeba el. energie * 69 tis. Kč (64 tis. Kč rok 2014). 
Město Velké Pavlovice investovalo do JSDH celkem 662 tis. Kč. (858 tis. Kč rok 2014).
Jedná se náklady včetně dotací (PHM 16 tis. Kč, 120 tis. Kč mzdy, část dotace na vrata).

v  září loňského roku. Z  tohoto důvodu 
byly započaty práce související s  výmě-
nou vrat celkem pozdě.

Na hasičské zbrojnici bylo potřeba 
„rozlousknout“ několik oříšků, které po-
stupně vznikaly. Nejprve šlo o vyřešení 
otevírání prostředních vrat. Tedy od-
bourání části zdi, ve které byl zasazen 
rozvaděč el. energie. Ten bylo potřeba 
přeinstalovat na druhou zeď a  uložit 
kovové profily (překlady), aby podržely 
strop zbrojnice. S  výměnou rozvaděče 
samozřejmě souvisela výměna někte-
rých el. kabelů. Aby se měla vrata kam 
rolovat, byla přesunuta i svítidla, alarm, 
rozvod vzduchu a  topidla. Také došlo 
ke zbourání zídky u  toalet, která byla 
v těsném sousedství plánovaných kolej-
nic vrat. Tímto pro hasiče rok 2015 – co 
se týče vrat, skončil.

Červenec - jednotka SDH Velké Pavlo-
vice zasahovala u  18 zásahů z  celkové-
ho počtu 41. Z těchto 41 zásahů bylo 32 
mimo hasební obvod, tedy mimo katas-
tr města Velké Pavlovice.

Když vkládá Město Velké Pavlovice 
do požární ochrany finance, snaží se 
hasiči vracet náklonost alespoň prací. 
Můžeme zmínit umývání komunikací 
a  cyklostezek, dovoz vody k  rozhledně 
pro sociální zařízení, čištění a  propla-
chování kanalizací nebo odtokových 
rour, aj. 

Petr Hasil, velitel JSdH 
Velké Pavlovice
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přáteLé couNtry hodNoTIlI

KLub DůchoDců Na MIkuláŠSkÉM večÍrku v SeNIcI

chovAteLsKou hALu zaplNIlI holubI

Dne 12. února 2016 se sešli Přátelé count-
ry v zasedací místnosti městského úřadu, 
aby zhodnotili uplynulý rok 2015 a nastí-
nili si plány do roku nového.

V  průběhu loňského roku jsme se zú-
častnili celkem 35 akcí, ať už to byly 
taneční semináře, přehlídky count-
ry tanců, vystoupení pro město nebo 
předtančení na akcích pro jiné orga-
nizace a  spolky. V  neposlední řadě 
jsme se prezentovali na country bálech 
v blízkém i dalekém okolí.

Scházíme se stále dvakrát týdně v tělocvič-
ně základní školy, pilujeme k  dokonalosti 
tance stávající, učíme se tance nové, aby-
chom se stále posouvali vpřed. Sestavujeme 
nová vystoupení pro přehlídky a prezenta-
ce, abychom nemuseli ukazovat stále jedno 
a to samé.

Tančíme klasické country tance párové, 
řadové, kruhové a čtverylky. A nebráníme 
se ani moderním line tancům, kde tančí 
jednotlivci ve formaci každý jednotlivě.

V  loňském roce jsme 
s  odhodláním sobě 
vlastním uspořádali ve 
spolupráci s  městem 
Velké Pavlovice 1. coun-
try bál ve vlastní režii. 
Počáteční obavy z pořa-
datelství takové akce ve 
finále vystřídala euforie 
během přípravy a nako-
nec radost z  výsledku, 
který byl díky vysoké 
účasti příznivců count-
ry hudby a  tanců uspo-
kojivý. V současné době 
probíhají přípravy na letošní 2. country 
bál Přátel country, který jsme napláno-
vali na 7. 5. 2016. Už teď se těšíme na 
setkání s  přáteli a  dobrou zábavu při 
country muzice.

A  jak jsme zakončili oficiální část této 
“výroční schůze“ taneční skupiny? No 
přece tancem! Veselo bylo dlouho přes 
půlnoc, tak jak to mezi dobrými přáteli 

má být. A  že jsme dobrá parta dokládá 
i to, že společně zahajujeme již osmý rok 
našeho působení.

Více z naší činnosti se můžete dozvědět na 
našich stránkách: http://pratelecountry.
blogspot.cz/

Věra chiabodová 
a Vladimír Vondra

Závěr výroční schůze Přátel country patřil jak jinak 
než společnému tanci!

Ani s blížícími se vánočními svátky naši 
senioři nezlenivěli. Pátek 11. prosince 
loňského roku strávili členové Klubu 
důchodců v Senici. Do našeho partner-
ského města se vydali na pozvání Jed-
noty důchodců Senica na Mikulášský 
večírek. Více než dvě stovky seniorů 
z obou měst zaplnily společenský sál do 
posledního místečka a při zpěvu, tanci 
a čilém hovoru jim večer uběhl snad až 
příliš rychle.

Své premiérové vystoupení si před 
plným senickým sálem užil ženský 
pěvecký sbor Klubu důchodců Velké 
Pavlovice a  nutno říct, že dopadlo na 
výbornou.

Když nastal čas loučení, bylo ze všech 
stran slyšet, že se neloučí na dlouho 
a že se již těší na další setkání…

Oldřich Otáhal
Mikulášský večírek u slovenských sousedů si 
seničtí i velkopavlovičtí senioři skvěle užili. Zpěvu 
a tance se nemohli nabažit, od harmoniky se 
pomalu kouřilo!

Předání pohárů vítězům soutěžní výstavy 
holubů.

O víkendu 23. a 24. ledna 2016 se v chova-
telské hale ve Velkých Pavlovicích konala 
Speciální výstava skřivanů a  římanů do-
plněna o  místní výstavu holubů O  pohár 
starosty města. 

Chovatelskou halu zaplnilo a vystaveno bylo 
celkem 353 holubů. Z  tohoto počtu bylo 
177 římanů a koburských skřivanů, kteří se 
účastnili své speciální výstavy, a 176 holubů 
od 17 vystavovatelů z  našeho okresu bylo 
přihlášeno na místní výstavu holubů.

Posuzovatelé vystaveným holubům udě-
lili 14 čestných cen. Celkovým vítězem 

a  šampionem místní výstavy se stal ně-
mecký výstavní holub chovatele Jiřího 
Studýnky ze Šitbořic. 

Z  velkopavlovických chovatelů obdrželi 
čestné ceny Ludvík Gregor za amerického 
výstavního holuba, Antonín Komosný za 
prácheňského káníka modrého černoprsé-
ho, Antonín Konečný za pražského rejdiče 
a  Jakub Procinger za poštovního holuba. 
Čestné ceny chovatelé převzali z rukou sta-
rosty města Jiřího Otřela.

Věra Procingerová
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OHLÉdnUTÍ ZA MinULOSTÍ

Z redakční pošty…
O své vzpomínky na dětství a rodný kraj se 
s námi podělila paní Eva, která se narodi-
la v roce 1933 ve Velkých Pavlovicích na č. 
p. 202. Začtěte se do vzpomínek této dámy 
v  požehnaném věku, a  dýchne na Vás její 
pokora, cit, láska k lidem i rodnému kraji…

(DŠ)

Mám před sebou knihu Velké Pavlovice 
– kraj na okraji ráje. Listuji v ní, pročí-
tám text a zjišťuji, že tyto Pavlovice už 
nejsou téměř podobné těm, které mám 
v  paměti. Jsou celé nové, opravené 
a upravené k nepoznání.

Ty moje Velké Pavlovice, moje láska, 
moje rodiště, kde jsem před 82 lety 
přišla na svět, byly obyčejné, chudší, 
ale pro nás děti rájem. Nevím, ve kte-
rém domě jsem se v  Pavlovicích naro-
dila. Jen vím, že byla neděle, stařenka 
(matka maminky) odešla do kostela 
„na hrubou“, a  když se z  kostela vráti-
la, byla jsem už na světě. (A  měla jsem 
5  kg!) Přijít na svět mi pomohla porod-
ní bába paní Hanáková, které se jed-
noduše říkalo Hanačka. Byla to taková 
panímáma v  sukních, ale svému dobře 
rozuměla a  pomáhala na svět všem ro-
dičkám v Pavlovicích.

Co si už vybavuji ve své paměti, vím, že 
jsme bydleli s rodiči a bráškou v patro-
vém voňavém domě u  Řezníčků, měli 
cukrárnu. Kolik mi bylo roků, nevím. 
Ani nevím, kdy a jak jsme se odtamtud 
stěhovali. Najednou tu byly „kvartýry“, 
byty od státního statku, kde tatínek 
dostal práci. Kvartýry byly plné dětí, 
zajímavostí, úžasných zážitků, ať to 
souviselo se statkem, s řepnou kampa-
ní v cukrovaru, obdivovali jsme se dění 
kolem zámečku, byl tady rybník, nejen 
ke koupání a bruslení, ale i k ledování.

A pak tu byla škola. Obecná, s krásnou 
a  hodnou paní učitelkou Pavlou Čer-
nou. Pak měšťanka, kdy jsme se učili 
německy, to byla válka. Když skonči-
la, bylo to veselejší, přišli noví učitelé, 
mezi nimi mladá paní učitelka Alena 
Burešová, později Ptáčníková, námi ve-
lice oblíbená. Ta nás učila nejen krásné 

lidové písničky, ale i  lásce k  rodnému 
kraji. Říkala, že jsme na moravském 
Slovácku, kraji proslulém vínem a  me-
ruňkami. A měla pravdu.

Pavlovice jsou známé svým výborným 
vínem. Jak je to s meruňkami, to nevím. 
Za mého dětství bývaly chutí i  barvou 
výborné. Ty, které jsou teď v  obcho-
dech, se k nim nedají přirovnat.

Ve vzpomínkách pokračuji dál. Po vál-
ce jsme se přestěhovali do Zaječí. Do 
měšťanky jsem však ještě po tři roky 
docházela dál, pěšky, na kole, ať pršelo, 
svítilo sluníčko nebo padal sníh. Bylo 
to velice náročné, ale vydržela jsem to. 
Vždyť ve škole jsem měla spolužáky, 
spolužačky, měli jsme se rádi.

Pak následovalo dojíždění vlakem do 
obchodní školy v  Břeclavi, zaměstná-
ní a  v  roce 1952 Praha. Pavlovice jsem 
navštívila, až když jsem tam přijela na 
sraz rodáků-padesátníků. Byla jsem 
šťastná, že jsem se setkala téměř se vše-
mi spolužáky. Pak jsem do Pavlovic při-
jela ještě asi třikrát.

Ovšem Pavlovice se už hodně změnily. 
Nebyl cukrovar, ani jámy, kde jsme jako 
děti dováděly. Nebyla cesta „za hum-
nama“, ale nová ulice. Jinak sestavené 
a upravené školy. Řezníčkova cukrárna 
nebyla, dokonce jsem byla svědkem, 
když ji zrovna bourali. A  pak už se ze 
života začali ztrácet někteří spolužáci, 
to bylo moc smutné. Je zajímavé, kolik 
vzpomínek se v  hlavě vyrojí, a  to jsem 
v  Pavlovicích prožila vlastně poměrně 
krátkou dobu, jen své dětství.

Ale vrátím se ještě ke knize. Vidím 
krásné upravené domy, ulice, zeleň, 
okolí města, nádherně opravený zá-
meček a  ty výstavní sklepy s  dobrým 
vínem! Tolik druhů snad ani není mož-
né vypěstovat. A „opilé sklepy“, ty jsou 
kouzelné. Také jsem ráda, že jsem se 
v  knize dočetla o  založení Pavlovic, 
jejich erbech, pečetích, to je nádhera. 
Objevila jsem tu ještě jednu zajíma-
vost, že je z  Pavlovic vidět Pálava, to 
jsem nevěděla.

Moc mě těší, že se v  Pavlovicích stále 

udržují staré zvyky, hody s  překrásný-
mi kroji, Velikonoce s červenými vajíč-
ky, také jsem nevěděla, že tento symbol 
Velikonoc v Pavlovicích existuje.

Jsem překvapená množstvím zájmů 
mladých i starších o sportování, výšla-
py do přírody a  jízdy na kolech, tance 
a hudba, obdivuji se tomu. Když vidím 
rozhlednu, jak je umístěna v  krásném 
prostředí, v kopci mezi vinohrady, žas-
nu nad tím, že měl někdo tak výborný 
nápad. Moc Vám všem přeju šťastný 
a  spokojený život v  překrásném měs-
tě, v  krásné přírodě s  čistým voňavým 
vzduchem.

Jsem pyšná na to, že jsem se narodila 
ve Velkých Pavlovicích, jen je mi líto, 
že se tam už nepodívám. Zdravotní 
důvody to nedovolí. Spoléhám tedy na 
svou sestřenku, se kterou si dopisuju 
a která mě informuje nejen o rodině, ale 
i  o  dění v  Pavlovicích. A  díky ní mám 
také tuto nádhernou knížku.

Omlouvám se vám za dlouhé povídání, 
ale ono se nedá všechno napsat několi-
ka větami, když se nad nádhernými ob-
rázky v knížce vzpomíná.

Kniha má pravdu, je to kraj na okraji 
ráje. A  Pavlovice jsou krásné moderní 
městečko, kterému to moc sluší upro-
střed vinohradů na jižní Moravě.

Se srdečnými pozdravy všem 
spoluobčanům Velkých Pavlovic

eva Vanďurková, roz. Jilková, Praha
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NostALgIcKé vÝLety Do mINuLostI
aNeb JakÉ To u NáS bývávalo
V posledním vydání Velkopavlovického 
zpravodaje roku 2015 vyšel rozhovor 
s  panem Oldřichem Otáhalem, obča-
nem našeho města a zároveň i „fotogra-
fem amatérem s  profesionálními sklo-
ny“ :-), který se před nedávnem začal 
aktivně podílet na obrazové podobě ofi-
ciálních webových stránek města Vel-
ké Pavlovice a  také Velkopavlovického 
zpravodaje. 

A nejen to! Dokonce se stal autorem své 
první fotografické výstavy s  názvem 
Nostalgické Velké Pavlovice aneb Tvář 
města v  proměnách času, kterou měla 
široká veřejnost možnost shlédnout do 
konce měsíce února 2016. Komu pozvá-
ní uniklo nebo si nechal tuto jedineč-
nou příležitost ujít, má rozhodně důvod 
hluboce litovat. I když… Nikdy není nic 
úplně ztraceno.

Pan Oldřich Otáhal nabídl redakci Vel-
kopavlovického zpravodaje možnost 
prezentace srovnávacích starých a  no-
vých snímků pořízených v našem městě 
a  jeho nejbližším okolí. Okamžitě jsme 
se skvělým nápadem souhlasili a  Vy se 
tak nyní můžete podívat, jak u  nás vy-
padalo kdysi a dnes.

S velkými díky panu Otáhalovi 
za redakční radu Velkopavlovického 

zpravodaje

karolína Bártová

Pohled na křížení ulic Čechova a Bezručova (snímáno z ulice Čechova cca od domu rodiny Hiclovy).

Pohled z ulice Bezručova směrem ke kostelu (snímáno z křižovatky u prodejny potravin).

nový fotoseriál…
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co se DěLo v mAteřINce po NovÉM roce?

oKresNÍ KoLo mAtemAtIcKé oLympIáDy
preMIÉrovĚ Na základNÍ Škole velkÉ pavlovIce

Na Krojovaném plese si děti užily nejen radosti z tance, ale i zasloužené-
ho potlesku. Vystoupení se jim podařilo na jedničku s hvězdičkou.

Karneval, karneval, kdopak by se masek bál! 

Z mateřské školy…

ŠkOLnÍ OkÉnkO

Druhou sobotu v  novém roce vystoupil 
folklorní soubor Sadováček pod vedením 
paní učitelek Kláry Konečné a  Kateřiny 
Strnadové na Krojovém plese. Aby děvča-
tům dobře držely sukénky od kroje, ušila 
pro ně paní Žaneta Buchtová nová látková 
jelita. Ze zbytků látky našila do mateřské 
školy výbavu pro panenky. Tímto jí moc 
děkujeme.

Dále v měsíci lednu probíhaly v mateřince 
natěračské práce a  dalším sběrem papíru 

pokračovala naše účast v soutěži „Třídíme 
s Hantáláčkem“. Podařilo se nám nasbírat 
3.540 kg papíru. Děkujeme všem rodičům, 
kteří se na této akci podíleli.

V sobotu 2. února 2016 vystoupily děti tan-
čící v Baby country kroužku pod vedením 
paní učitelek Boženy Procházkové a Lenky 
Forejtové na masopustní veselici s  vese-
lým pásmem, kde chlapci přijeli na koních 
a  děvčata byla za žonglérky. Společně si 
pak zahráli hru Na medvěda.

Na „škaredou středu“, 10. února 2016,  se 
uskutečnil v  hale mateřinky tradiční kar-
neval. Uvnitř budovy se to hemžilo prin-
ceznami, zvířátky, kovboji, anděly a  jiný-
mi nadpřirozenými bytostmi. Masopust 
je spojen s radostí, mlsáním i s pohybem, 
především s tancem. To vše tento den děti 
prožívaly a byly obohaceny o radost ze spo-
lečně prožitých chvil.

Jiřina Zigová, 
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

V letošním školním roce 2015/2016 po-
řádala Základní škola ve Velkých Pav-
lovicích 65. ročník okresního kola ma-
tematické olympiády.

V  kategorii Z  9 soutěžili nejen žáci zá-
kladních škol, ale i gymnázií. Okresního 
kola se zúčastnilo celkem 10 škol, z toho 
2 gymnázia. Úspěšných řešitelů bylo 15. 
Za úspěšného řešitele se považuje každý 
soutěžící, který dosáhne aspoň 12 bodů 
z 24 možných v kategorii Z 9, v kategori-
ích Z 5 je to 9 bodů z 18 možných. 

Naši základní školu vzorně reprezen-
toval žák páté třídy Kryštof Pleskač. 

Okresní kolo devátých a pátých ročníků 
se konalo 19. ledna. Celkem se okresní-
ho kola matematické olympiády zúčast-
nilo 22 žáků. 

Matematikou více či méně nadaní žáci si 
tak mohli vyzkoušet, jak vlastně na tom 
s touto královnou věd opravdu jsou.

Pro ty, kteří by si chtěli své znalosti po-
rovnat s  žáky 5. ročníků, uvádím násle-
dující úlohu:

Maminka zavařuje švestky do skle-
nic tak, že švestky z  jedné sklenice jí 
vystačí buď na 16 šátečků, nebo na 

4 koláčky, nebo na polovinu plechu 
ovocných řezů. Ve spíži má 4 tako-
vé sklenice a  chce upéct jeden plech 
ovocných řezů a  6 koláčků. Na kolik 
šátečků jí vystačí zbylé švestky?

(Ze zbylých švestek tedy lze upéct 8 šá-
tečků.)

 

Ředitel Základní školy Velké Pavlovice 
Mgr. Michal Rilák - předseda okresního 

kola matematické olympiády
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Ze školy TeLegRAfickY:

pravovaný našimi žáky. Jsme rádi, že jar-
mark i  koncert se staly velmi příjemnou 
tradicí, které se každý rok zúčastňuje více 

• Matematika nás baví. Žáci prvního 
stupně ZŠ se zúčastnili matematické 
soutěže, ve které řešili netradiční a pro-
blémové matematické úlohy. Nejúspěš-
nější počtáři z  jednotlivých ročníků: 
Matyáš Hádlík 1.A, Samuel Horák 2.A, 
Miroslav Osička 3.A, Tomáš Melichar 
4.A, Petr Mrázek 5.B.

• Sběrem chráníme přírodu. Na základní 
škole proběhlo již 3. kolo ve sběru sta-
rého papíru. Dvě naložená auta odvezla 
12.724 kg této druhotné suroviny.

• V  pátek 8. ledna proběhlo školní kolo 
olympiády v  anglickém jazyce. Soutěže 
se zúčastnilo sedm žáků devátého roč-
níku, kteří museli prokázat své znalosti 
a dovednosti jak v poslechu a porozumě-
ní cizího jazyka, tak v ústním projevu na 
zadané téma. První místo si suverénně 
vybojoval Lukáš Čačík z  9.A, který díky 
vítězství pojede v  únoru reprezentovat 
naši školu do okresního kola v Břeclavi.

• O pohár starosty města. S koncem polo-
letí školního roku se žáci prvního stupně 
těšili nejen na předávání vysvědčení, ale 
také na sport. Každoročně se totiž v tento 
den koná turnaj v  sálové kopané. O  nej-

lepších týmech se rozhodovalo v  téměř 
tříhodinovém klání. V  mnohých druž-
stvech nastoupily po boku chlapců také 
dívky, čímž ukázaly, že se tohoto sportu 
nebojí ani ony. Vítězný pohár si odnesl 
tým 3.A třídy a ve starší kategorii slavili 
prvenství hráči z 5.A.

• Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ. Ve 
čtvrtek 4. února 2016 proběhl na naší 
škole zápis dětí do prvního ročníku škol-
ního roku 2016/2017. Zahájení povinné 
školní docházky je významným oka-
mžikem nejenom v životě dítěte, ale celé 
jeho rodiny. V tento důležitý den budoucí 
prvňáčci plnili rozmanité úkoly, za které 
dostali malý dáreček a  pamětní list jako 
upomínku na tento den. Všechny děti za 

jejich výkony moc chválíme a  těšíme se 
na ně v příštím školním roce. 

• Školička. Pro děti, které budou v příštím 
školním roce navštěvovat první třídu, or-
ganizuje základní škola přípravný kurz 
Školička. Zde se budou děti ve čtyřech 
lekcích hravou formou připravovat na vý-
uku čtení, psaní a počítání. Přínosem pro 
budoucí prvňáčky bude jistě i seznámení 
se školním prostředím. S pocitem jistoty 
a  sebedůvěry tak mohou v  září vykročit 
na dlouhou cestu za poznáním.

Mgr. eva drienková
Základní škola Velké Pavlovice

První velký krok vstříc školnímu vzdělávání – 
zápis dětí do 1. třídy.

Vítězný tým mladší kategorie turnaje O pohár 
starosty města v sálové kopané - třída 5.A.

Studenti se snažili, seč jim síly stačily a to 
nejen zboží připravit, ale hlavně prodat, 
pro dobrou věc.

Vítězný tým starší kategorie turnaje O pohár 
starosty města v sálové kopané - třída 3.A.

váNočNÍ A pováNočNÍ rozJÍMáNÍ
„ČLOVěK JE ZROZEN KE VZáJEMNé POMOCi.“ SENECA

Prosincové dny se vždy nesou ve znamená-
ní příprav nejkrásnější části roku, Vánoc.

Jsou to také dny, kdy si nejvíce uvědomu-
jeme, že máme myslet na jiné, především 
na ty, kteří potřebují naši pomoc. Tuto 
myšlenku se snažíme podporovat i u na-
šich studentů – známé a obvyklé jsou již 
naše srdíčkové dny, které se konají na 
podzim a na jaře. V prosinci bylo pro han-
dicapované děti, které jsou odkázány na 
stálou péči rodičů, vybráno 9.646,-Kč na 
rehabilitační pomůcky.

Díky Erice, která minulý rok odmatu-
rovala, začal před lety studentský par-
lament připravovat jarmark, po kterém 
následoval vánoční koncert v kostele při-

občanů.  Letos jarmark proběhl v rekord-
ním množství „prodejních lavic“. Své vý-
robky nabízely buď třídy, nebo samostat-
ní prodejci. Pestrou paletu mnoha druhů 
cukroví doplňovala vánoční přáníčka, 
množství krásné bižuterie, sušených plo-
dů, sýrů, svícnů, výrobků ze šústí či tep-
lého občerstvení. Pro dotvoření atmosfé-
ry neformálně vystupovala dívčí kapela 
W(H)EE. 

Studentský parlament se rozhodl letos 
podpořit šestiletou Sabinku Grófovou 
z Němčiček, kterou čeká nákladná lázeň-
ská terapie následků mozkové obrny. Je 
potěšující, že zisk z prodeje výrobků, z ve-
řejné sbírky a z dobrovolného vstupného 
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následného vánočního koncertu studentů 
gymnázia činil přes šest tisíc korun. Na 
koncertě v  kostele byl Sabince předán 
symbolický šek. V  dalších dnech přiby-
ly výtěžky dalších tříd. Celkový výtěžek 
z jarmarku a koncertu určený pro Sabin-
ku tedy činil překvapujících 11.745,-Kč.

V prosinci navštívila sexta, septima, dru-
hé a  třetí ročníky brněnské HaDivadlo 
s  představením současné spisovatelky. 
Od svého zrodu byla nová kniha talen-
tované spisovatelky Kateřiny Tučkové, 
jež nese název Vyhnání Gerty Schnirch, 
provázena nečekaným, ale naprosto za-
sloužilým úspěchem. Pozitivní ohlasy 
čtenářů zajistily, že mladá autorka za svůj 
román, rozebírající choulostivé, a  proto 
neustále tabuizované období českých dě-
jin, obdržela prestižní ocenění Magnesia 
Litera. Napěchovat spletitý životní příběh 
hlavní hrdinky, dcery české matky a  ně-
meckého otce, do pouhých dvou hodin 
čistého času, byla pro režiséra a  zároveň 
scénáristu Mariána Amslera opravdu vý-
zva. V této krátké době mohl divák sledo-
vat nelehké osudy brněnských Němců od 
pohnutých událostí roku 1945, pro něž se 
stále raději používá korektnější slovíčko 
„odsun“, než krutější, ale daleko výstiž-
nější „vyhnání“.

Na půldenní výlet do Vidy, zábavního vědec-
kého parku v Brně, se vydala třída kvinta. 

Program byl zaměřen hlavně na fyziku 
a  chemii, žáci si zopakovali zákon setr-
vačnosti 

Výtěžek ze studentského vánočního jarmar-
ku a koncertu pomůže Sabince Grofové 
z Němčiček uhradit drahou lázeňskou 
terapii v Klimkovicích. 

a  nezbytné vlastnosti chemických prv-
ků. Zlatým hřebem se stala science show 
v  divadelním sále, kde bylo žákům před-
vedeno mnoho zajímavých chemických 
pokusů včetně výbuchu na závěr.

Závěr kalendářního roku se nesl v duchu 
třídních schůzek a  vánoční diskotéky, 
kterou uspořádala třída kvarta pro své 
mladší kamarády. Ihned po Novém roce 
se konala recitační soutěž pro nižší i vyš-
ší stupeň gymnázia. Jsme rádi, že se tato 
přehlídka mluveného slova setkává s vel-
kým zájmem studentů. Ti, kteří se umís-
tili na předních místech, postupují do ob-
lastního kola Dětské scény (nižší stupeň 
gymnázia) nebo do oblastního kola reci-
tační soutěže Wolkerův Prostějov.

Dne 13. ledna 2016 se na našem gym-
náziu uskutečnil v  tomto školním roce 
druhý Den otevřených dveří, který byl 
především určen budoucím uchazečům 
o  studium a  jejich rodičům. Po celý den 
se střídaly hojné návštěvy dětí, které při-
cházely většinou v doprovodu rodičů. Pří-
chozím návštěvám se věnovali pověření 
pracovníci a  studenti školy. Poskytovali 
informace o studiu, o možnostech výuky 
cizích jazyků, o sportovních a mimoškol-
ních aktivitách. Zodpovídali otázky na 
dojíždění, na úspěšnost studentů v  no-
vých maturitních zkouškách a  na jejich 
výsledky v  přijímacím řízení na vysoké 
školy. Příchozí návštěvy si mohly školu 
prohlédnout po rozsáhlejší rekonstrukci, 
mohly se zapojit do vědomostní soutěže 
a zhlédnout práci žáků v jednotlivých díl-

nách, které byly zaměřené na přírodověd-
né a humanitní předměty. Během celého 
dne si mohly děti vyzkoušet testy nanečis-
to z matematiky a českého jazyka.

Naše škola tento rok opět pořádá pro žáky 
5. a  9. tříd základních škol PŘÍPRAVNÉ 
KURZY pro přijímací zkoušky z českého 
jazyka a  matematiky. Kurzy jsou zamě-
řeny na získání potřebných znalostí a do-
vedností, které žáci využijí u  přijímacích 
zkoušek. Kvalitu výuky zajišťují naši zku-
šení učitelé českého jazyka a matematiky. 
Kurz v rozsahu 8 lekcí bude zahájen pro:

• osmileté studium v úterý 16. února 2016 
v 14.30 hodin, potrvá do 12. dubna 2016

 (16. 2., 23. 2., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 
4., 12. 4.) 

• čtyřleté studium v  pátek 5. února 2016 
v 14.30 hodin, potrvá do 15. dubna 2016

 (5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2., 11. 3., 18. 3., 
8. 4., 15. 4.)

V lednových dnech žáci nejenom „finišují 
s  vysvědčením“, ale konají se školní kola 
olympiád, která jsou startovní metou pro 
okresní kola – již proběhla olympiáda ze-
měpisná, dějepisná, biologická, olympi-
áda z  anglického, ruského a  německého 
jazyka. Škola nyní žije očekávaným ple-
sem. Protože jsme školou spolupracující 
s Mensou, v příštích dnech proběhne pro 
zájemce testování IQ.

Paeddr. Vlastimil kropáč, 
ředitel gymnázia Velké Pavlovice

Svou školu se zájmem a hrdostí propagují i letošní nováčci, studentky třídy prima.
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Letos už pátÝ AprÍLes,
půlkulaTÉ výročÍ oSlavÍ NovĚ Se SvĚTluŠkou

o huDebNÍm vzDěLáváNÍ v zuŠ

Již pátý ročník charitativního Aprílesu 
proběhne v  pátek 1. dubna 2016 od 17 
hodin v sokolovně. Letos studenti sexty 
a 2.A Gymnázia ve Velkých Pavlovicích 
podpoří nově nadaci SVĚTLUŠKA (první 
čtyři ročníky spolupracovali s Nadačním 
kontem dětské onkologie Krtek). 

Výtěžek ze vstupného, které bude činit 
100,- Kč, sponzorské dary a zisk z prodeje 
předmětů s logem Světlušky poputuje na 
konto, které pomáhá dětem a dospělým 
s těžkým zrakovým postižením. Součás-
tí programu bude i dražba studentských 
prací a různých „symbolických“ předmě-
tů, které věnují vyučující velkopavlovické-
ho gymnázia.

Pro nejmenší bude připraveno pásmo po-
hádek v podání úspěšného školního diva-

delního souboru Škrpálek a také soutěže, 
které prověří jejich smysly.

Další část programu bude střídat hudební 
a taneční žánr. Těšit se můžete na taneč-
ní vystoupení Actiwity Dance Company 
z Břeclavi a taneční skupinu Balanc z Vel-
kých Bílovic. Hudební složku budou zastu-
povat skupiny Tremolo a InDiverse. 

Vrcholem celého programu bezesporu 
bude akustické vystoupení Petra Bende-
ho, finalisty Česko hledá superstar 2005. 
Petr Bende bývá pravidelným hostem na 
adventním koncertu ve Velkých Bílovicích 
a jsme potěšeni, že přijal i naše pozvání.

V současné době je program stále dola-
ďován, mohou tedy nastat ještě změny. 
Pokud se tak stane, budeme vás aktuálně 
informovat prostřednictvím pozvánky na 
webových stránkách gymnázia a města 
Velké Pavlovice.

Přijměte naše srdečné pozvání na pátý 
studentský APRÍLeS,

1. dubna se budeme těšit!

Mgr. Pavla Míchalová

Vyučování zpěvu a hře na hudební nástroje 
je rozděleno podle věku žáků na dvouleté 
přípravné studium pro děti od pěti let, dále 
následuje sedmileté studium I. stupně pro 
děti od sedmi let a nakonec mohou ti nejši-
kovnější hudebníci zvládnout ještě čtyřleté 
studium II. stupně.

Mnoho žáků využívá skutečně všechny 
možnosti, které škola nabízí, a tak je stu-
dium v ZUŠ  provází od mateřské školky 
až do maturity. V roce 2012 musela škola 
na pokyn MŠMT ČR sestavit svůj vlastní 
Školní vzdělávací program, ve kterém je 
přesně stanoveno, jakými teoretickými 
znalostmi a praktickými dovednostmi má 
žák na konci každého absolvovaného roč-
níku disponovat. Žáci musí v pololetí i na 
konci školního roku složit zkoušku před 
porotou pedagogů, kteří kontrolují, zda 
vyučování opravdu probíhá podle přede-
psaného plánu.

Studium v ZUŠ tedy není vždy jen zábava, 
vyžaduje od žáků pravidelnou docházku 
a systematickou přípravu na vyučovací 
hodiny. Zde sehrávají důležitou úlohu 
rodiče a jejich přesvědčení, že děti je tře-
ba učit vytrvalosti a pracovitosti. Jistě mi 
všichni dají za pravdu, jak je těžké stále děti 
přemlouvat, aby denně cvičily na hudební 
nástroje i to, co je zrovna moc nebaví. Zas 
ty stupnice, akordy, kadence a ty úmorné 
etudy pořád dokola…

Jak je to ale potom krásné, když se všichni 
sejdeme na besídkách a koncertech a mladí 
muzikanti mohou zahrát, zazpívat a uká-
zat, co nového se opět naučili. Radost 
z krásné hudby i z odvedené práce je pro 
všechny přítomné tou nejlepší odměnou.

Rodiče, kteří se dětem opravdu věnují, na-
vštěvují společně s nimi vyučovací hodiny 
v ZUŠ a denně s nimi procvičují zadané 
úkoly, si zaslouží tu největší pochvalu. Hu-
dební vzdělání bylo vždy symbolem dobré 
výchovy.

Když se ve slavném románu Jih proti Se-
veru snaží Rhett Butler dokázat Scarlett 
O‘Harové, jak dobře se bude starat o vý-
chovu jejich dcery, říká: „Budu ji posílat 
na hodiny klavíru“…I pejsek s kočičkou, 
když našli v kopřivách panenku Járinku, 
která tence plakala, si slibovali, že ji naučí 
všemu, i hrát na piano…

Milí rodiče, milí pedagogové, děkuji Vám 
za spolupráci.

Milena karberová, ředitelka 
Základní umělecké školy Velké Pavlovice

Část pedagogického sboru ZUŠ Velké Pavlovice. Zleva Barbora Grůzová, Martin Čech, Mile-
na Karberová, Mgr. Jan Míchal, Mgr. Jana Oslzlá, Michal Grombiřík a Eliška Vomáčková. Na 
snímku chybí MgA. Zbyněk Bílek, Liselotta a Václav Stehlíkovi a Robert Zeman.
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KDousovácI zvou 
Na SuperhrdINYa do afro cIrkuSu

táborNÍcI, morávKA se hLásÍ!
v roce 2016 vYrazÍMe dvakráT.

hurááá NA LetNÍ tábory! S ekoceNTreM TrkMaNka

Ačkoliv by se mohlo pozdávat, že je 
v zimě, co se letních dětských táborů týče, 
okurková sezóna, opak je pravdou! Orga-
nizátoři LDT Kdousov intenzivně pracují 
na přípravách programů a soutěží pro ce-
lotáborové hry. 

Už známe termíny!

Vyrazíme od 2. do 9. července 2016 za 
SUPERHRDINY, od 9. do 16. července 
2016 do AFRO CIRKUSU. 

Cena tábora činí 2.150,- Kč za jednotlivý 
turnus.

Přihlášky podávejte a bližší informace zís-
kejte u Ing. Lenky Bukovské, tel.: 731 286 
026, e-mail: lenka.bukovska@email.cz

Více informací o LDT v Kdousově nalezne-
te na webu * www.taborkdousov.wgz.cz

neváhejte a pojeďte!

karolína Bártová

Nabídka LDT Morávka v  roce 2016 * 
pro letošní rok připravujeme letní dětské 
tábory dva. 

První v termínu 17. – 24. 7. 2016 
– osmidenní * Cena 2.200,- Kč

pro děti od 7 do 10 let s celotáborovou hrou 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Druhý v termínu 24. 7. – 5. 8. 2016 
– třináctidenní * Cena 3.200,- Kč

Pro děti od 11 do 15 let  s  celotáborovou 
hrou KOUZELNÝ SVĚT HARRYHO 
POTTERA

Tábor je stanový, v  krásném horském 
prostředí Beskyd. Vhodný i pro alergiky. 
Stany jsou s  celodřevěnými podlahami, 
pro dvě osoby. Kapacita tábora je 36 dětí.

V ceně tábora je doprava, strava 5x den-
ně, ubytování, materiálně-technické 
zajištění tábora, celotáborové hry a tá-
borové tvořivosti. 

Přihlášku můžete stáhnout z interne-
tových stránek *  www.moravka.wz.cz, 
vyzvednout v družině ZŠ nebo na Gym-
náziu Velké Pavlovice u  Ing. Marie 

Šmídové. Přihlášku je nutno odevzdat 
vzhledem ke kapacitě tábora do konce 
května 2016.

ing. Marie Šmídová

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice už 
netrpělivě vyhlíží nekonečné dvouměsíční 
letní prázdniny a plánuje tábory. Pobytové, 
příměstské, sportovní, pro všechny věko-
vé kategorie, pro děti různých zájmů a  za-
měření. Na své si opět přijdou především 
vyznavači přírody, dobrodružství, ale také 
lidových tradic a sportu. 

Vybírejte a včas se přihlaste! 
Na všechny děti se již nyní velmi těšíme!

kolektiv pracovníků 
ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice 

Bližší informace na 
www.ekocentrum-trkmanka.com 

& www.fotbalovytabor.cz

POBYTOVÉ TÁBORY – červenec: 
11. – 15.7. a 18. – 22.7. (po – pá)

PO STOPÁCH TRADIC 
– určeno pro děti ZŠ 
Cena * 2.390,- Kč (zahrnuje ubytování, 
plná penze, program, pomůcky, odborní 
lektoři)

Přihlašování a  platba do 30. 4. 2016 na 
info@ekocentrum-trkmanka.com

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – srpen: 
1. – 5.8. a 8.8. – 12.8. (po – pá)

PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU 
– určeno pro děti MŠ a ZŠ

Cena * 990,- Kč pro MŠ / 1.290,- Kč 
pro ZŠ

Přihlašování a  platba do 30. 4. 2016 na 
info@ekocentrum-trkmanka.com
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FOTBALOVÝ TÁBOR 
– pro děti od 5 do 14 let

Cena * 4.490,- Kč pro přihlášené do 
31.3.2016, po tomto datu 4.690,- Kč 
- přihlašování do 31.5.2016 

Každý účastník obdrží dárek – dres!

Ubytování a  plná penze v  prostorách 
Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice, 
Nádražní 1/1

Tréninky 4x denně: Areál TJ Slavoj 
Velké Pavlovice

HRA FAIR PLAY, TEAMBUILDING, 
KLIČKY UEFA a další.

Podrobnější informace: 
fotbalovytabor@email.cz 
Kontaktní osoba: Dvořák, Dvořáková, 
tel.: 775 160 494

Na všechny mladé fotbalisty se těší trenéři: 

Zdeněk Šenkeřík, ivan dvořák, Vladimír 
Malár, david kříž, Pavel Simandl, 

Petr Vybíral.

DomINo pomáhá, vÍčKy pro NeMocNou paTrIčku

114 hráčů, 14 tÝmů, 4 sKupINy A 1 vÍtěz!
Takový bYl zNovuzrozeNý ŠTĚpáNSký TurNaJ

Sbírání víček od PET lahví. I takováto 
banalita může pomoci s léčbou stovek 
těžce nemocných dětí. 

V  úterý 22. prosince 2015 předal ob-
čanský spolek DOMINO při Základní 
škole ve Velkých Pavlovicích 9 pytlů 
víček od PET lahví nemocné Patričce. 
Finanční prostředky získané z  prodeje 
víček budou použity na dívčinu léčbu. 

Děkujeme široké veřejnosti 
a všem žákům školy, kteří se do 
sbírání víček zapojili. 
Vánoce jsou svátky, které patří dětem. 
Každé dítě s napětím očekává, čím bude 
obdarováno. Proto i my jsme chtěli udě-
lat Patričce radost a potěšit ji drobnými 
vánočními dárky, které dostala od spol-
ku DOMINO.

Zdenka Hasilová, 
předsedkyně spolku dOMinO

Vršek od limonády, i taková maličkost dokáže pomoci. Díky sbírce velkopavlovického DO-
MiNA malá Patrička Ševčíková z Nové Vsi u Pohořelic už brzy absolvuje léčbu pohybového 
ústrojí v lázních Klimkovice. 

SPORT

Dne 26. prosince 2015 se ve sportovní 
hale ve Velkých Pavlovicích uskutečnil 

1. ročník Štěpánského turnaje v malé 
kopané. 

Turnaje se celkově zúčastnilo 114 hráčů, 
kteří nastoupili za dohromady 14 týmů 
nalosovaných do čtyř skupin.

Celý turnaj odstartoval v 8 hodin zápasy 
ve skupinách, které vyvrcholily hodinu 
po obědě. Vše pokračovalo vyřazova-
cími boji, na jejichž konci proti sobě 
nastoupily neporažené celky United 
a  Seebetteam. Finálový zápas nakonec 
ovládli hráči týmu Seebetteam pomě-
rem 6:2 a  po zásluze převzali pohár za 

titul na 1. ročníku tohoto turnaje. V due-
lu o bronz zvítězil tým FC Biberunt Por-
cos nad celkem B-52.

Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen 
Milan SVOBODA z  týmu United, nejlep-
ším brankářem turnaje se stal Dominik 
KUNICKÝ (Seebetteam) a  střelce turna-
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pohár moDrÝch hor zůSTal doMa

brANKář KuNIcKÝ: MALá KOPANá DOŽENE V POPULARiTě fUTSAL

Druhý svátek vánoční opět ve znamení kopané. Štěpánský turnaj si užil v roce 2015 slávu 
comebacku. 

Do bojů o modrohorský pohár dali hráči očividně naprosto vše!

je vyhrál s 8 brankami Michal DAMBOR-
SKÝ (B-52).

Pořadatelé ještě jednou děkují všem tý-
mům a  hráčům za účast na turnaji, roz-
hodčím, ředitelům základní školy a  gym-
názia, sponzorům a  také všem, kteří se 
podíleli na uspořádání turnaje. 

Výsledkovou listinu 1. ročníku Štěpán-
ského turnaje v malé kopané naleznete na 
webových stránkách města Velké Pavlo-
vice * www.velke-pavlovice.cz * v  aktua-
litě ze dne 30. prosince 2015. 

Za organizační tým Michal Jilka

Napínavé zápasy a  boj o  každý míč přine-
sl další ročník mezinárodně obsazeného 
turnaje, kterým si bývalí hráči připomínají 
své spoluhráče, kteří odešli z  tohoto světa 
předčasně. Původně Memoriál Klementa 
Minaříka byl později přejmenován na turnaj 
O pohár Modrých Hor. 

Letošního ročníku fotbalového turnaje se 
v  sobotu 30. ledna 2016 účastnilo 5 týmů: 
Senica, Velké Pavlovice, Hovorany, Němčič-
ky a tým Mikroregionu Hustopečsko. Z dů-
vodu dovolených se nakonec omluvil tým ze 
Ždírce n. Doubravou. 

Pořadí dle umístění:
1.místo Velké Pavlovice – 10 bodů
2.misto Senica – 9 bodů
3.místo Hovorany – 6 bodů
4.místo Němčičky – 3 body
5.místo Mikroregion Hustopečsko –  
–  0 bodů

Po turnaji došlo 
i na individuální ocenění:

Nejlepší hráč: 
Patrik Komárek, Němčičky

Nejlepší střelec (11 branek): 
Viktor Buzay, Senica 

Nejlepší brankář: 
Ladislav Nezval, Hovorany

Objev turnaje - cena útěchy: 
Vladimír Drbola, Mikroregion Husto-
pečsko – starosta obce Starovičky

Sportovní den byl ve večerních hodinách 
zakončen společnou večeří ve společen-
ském sále ubytovny TJ Slavoj. Hráči si po-
chutnali na vynikajícím vepřovém guláši 
a  samozřejmě nechyběla ani degustace 
vín z Modrých Hor.

Celý turnaj odpískali bez sebemenších 
problémů okresní rozhodčí Jiří Benda 
a Roman Vejvančičký. O statistiky a ča-
somíru se starali: Jiří Otřel, Jan For-
man a Jan Trsťan.

ing. Přemysl Pálka

Má toho moc. V  listopadu 2015 mu 
skončila podzimní sezona ve „velkém“ 
fotbalu v  břeclavském dresu. V  tu 
dobu zároveň nastupoval v  malé ko-
pané v  dresu brněnského celku Goia. 
Po skončení podzimu se přesunul do 
stejnojmenného klubu v  sálové kopa-
né. Mladý brankář Dominik Kunický 

si mimo oddílových povinností plní i ty 
reprezentační.

Začátkem prosince získal se „sálov-
kou“ stříbro na evropském šampionátu 
do 21 let. Ve stejné věkové kategorii mi-
nulý víkend debutoval v  malé kopané. 
„Přemýšlel jsem i  o  futsalu, ale na ten 
bych už vážně neměl čas,“ pousmál se 

rodák z Velkých Pavlovic.

Byl váš premiérový zápas za jedenadva-
cítku v malé kopané speciální?

* Reprezentační debut to pro mě nebyl, 
v  národním týmu jsem už něco zažil. 
I když v sálovce. Ale byl to velký zážitek, 
i když jsem v prvním poločase na střídač-
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ce mrzl. Dostal jsme se do super party, 
snad jsem do ní zapadl dobře. A v zápase 
jsem moc práce neměl. Povedl se mi ná-
kop, po kterém jsme dali branku. Můj ko-
lega měl v první půli víc starostí.

Jak se dají všechny vaše sporty stíhat?

* Je fakt, že jsem ráno odjížděl v  sedm, 
po škole šel na trénink do Břeclavi a pak 
ještě večer do Brna na další trénink. Vra-
cel jsem se třeba v jedenáct. Teď mám ale 
v podstatě volno, pokud nepočítám repre-
zentaci. Do doby, než začne lednová pří-
prava fotbalu.

Pokračujete dál v Břeclavi?

* Jasně. V devatenácti letech je pro mě tře-
tí liga dobrá soutěž, nemám proč utíkat.

Předpokládám, že i  pro brankáře jsou 
tu rozdíly.

* V sálovce a malé kopané je samozřejmě 
rozdíl v míči a povrchu. Ale pak od futsalu 
už se dost liší. Nemůžu tolik hrát s míčem 
na noze.

Pomáhá vám tato praxe i na velkém fot-
balovém hřišti?

* Za poslední půlrok docela cítím po-
krok. V  malé kopané i  sálovce jsem při 
rozehrávce pod velkým tlakem, což se mi 
ve fotbale hodí. Taky se snažím nechodit 
tolik na zem. To by mě útočníci v branko-
višti pěkně vykoupali.

Především v Brně prožívá malá kopaná 
velký boom. Dá se srovnat se sálovou 
kopanou?

* Vůbec. Malá kopaná je hrozně rozjetá. 
Má našlápnuto k tomu, aby se v populari-
tě vyrovnala futsalu, který teď podle mě 
v poslední době trochu stagnuje. A sálov-
ka? Trenér malé kopané se mě ptal, cože 
to vůbec je. Přestože se v  tom prostředí 
pohybuje spoustu let.

Nedávno jste si užil mistrovství Evropy 
do jednadvaceti let ve Španělsku, kde 
jste skončili na druhém místě za suve-
rénní Belgií.

* Finále místo mě chytal můj kolega. Je 
fakt, že Belgičané měli tři čtyři obrovské 
individuality, neskutečně vybavené hrá-
če. Zbytku jsme se vyrovnali.

Autor: Michal Čejka 
* Břeclavský deník - 23. prosince 2015

V bráně Dominik Kunický – absolutní koncentrace, maximální nasazení.

Předávání cen ankety fotbalista roku 2015 v na prknech divadla v Boleradicích.

veLKopAvLovIčtÍ zborovsKÝ, fIcKová A hAvLÍK 
bodovalI v aNkeTĚ foTbalISTa roku 2015

Už podesáté se do boleradického divadla 
v sobotu dne 23. ledna 2016 sjela fotbalová 
smetánka z  celého Břeclavska v  rámci vy-
hlašování a předávání cen ankety Fotbalista 
roku 2015. Je velmi potěšující, že ani letos 

velkopavlovičtí hráči nezklamali a bodovali.

V  kategorii žáci se vynikajícím způso-
bem umístil Miroslav Zborovský, v kate-
gorii Fotbalistka Věra Ficková a  v  pres-
tižní kategorii Fotbalista roku obsadil 

skvělou jedenáctou příčku David Havlík.
Všem oceněným fotbalistům ke krásnému 
umístění gratulujeme a přejeme další spor-
tovní úspěchy!

karolína Bártová
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Anička na stupních vítězů – 3. místo na Přeborech Jihomoravského kraje.

Nadějná velkopavlovická plavkyně Lucie Varmužová se svou trenérkou.

ANIčKA mÍřÍ vysoKo, Má pevNou MuŠku

LucIe má v KApse zLAto-střÍbrNÝ hAttrIcK,
NavÍc v oSobácÍch

Dvanáctiletá slečna Anna Procházková, stu-
dentka třídy sekunda Gymnázia Velké Pavlo-
vice a členka Sportovně střeleckého klubu 
Slatina, začíná postupně sbírat úspěchy ve 
střelbě ze vzduchové pušky. 

Po několika 2. a 3. místech v jednokolových 
závodech okusila i chuť zlatého vítězství!  Dne 
23. ledna 2016 vyhrála 1. místo ve Velké ceně 
Uherského Brodu s nástřelem 298 bodů z 300 
možných. Jen týden na to, 31. ledna 2016, zís-
kala cenný pohár za 3. místo na Přeborech 
Jihomoravského kraje s nástřelem 299 bodů.
Největší úspěch na ni však čekal jako symbo-
licky o zamilovaném valentýnském víkendu 
ve dnech 13. a 14. února 2016, kdy se konalo 
poslední závěrečné superfinálové kolo Po-
háru RSCM Brno. V předchozím desátém 
kole byla Anička na průběžném 1. místě. Je-
jím velkým snem a kariérním cílem bylo toto 
místo udržet a pohár vyhrát. Pilně trénovala, 
do přípravy na závod dala vše. A to se vypla-
tilo. Nastřílela plných 300 bodů a pohár 
skutečně a zaslouženě vyhrála. Stanula na 
nejvyšším stupínku bedny, brala zlato a hned 
dva poháry, skleněný a putovní. Současně se 
tímto kvalifikovala na mistrovství republiky, 
které se bude konat 2. dubna 2016 v Plzni.

Šťastné královně přesné mušky, pevné ruky 
a ocelových nervů k úžasnému úspěchu bla-
hopřejeme. Aničko, jen tak dál!

karolína Bártová

Na Zimním poháru České republiky je-
denáctiletého žactva – Morava, který se 
konal 12. a 13. prosince 2015 v Brně Les-
né plavala za Fakultní klub Brno v  šesti 
disciplínách Lucie Varmužová z  Velkých 
Pavlovic. Podařilo se jí získat celkem tři 
medailová umístění.

Stříbrná místa obsadila v  závodě na 200m 
a  400m volný způsob, první místo vypla-
vala v závodě na 800m volný způsob časem 
11:02,9. Na 100m volný způsob a 100m prsa 
se umístila na desátých místech.

Všechny z těchto závodů odplavala Lucka ve 
svých osobních rekordech. Zlatá osmistov-
ka byla velký boj. I  zde si mladá plavkyně 
zlepšila svůj osobák a to hned o 12 sekund.

Luci, jen tak dál! Blahopřejeme!

karolína Bártová & Jitka Varmužová
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Ostatní na medaile sice nedosáhli, ale do-
kázali po celodenním zápolení skončit na 
pěkných pozicích. Všichni si tak z turnaje 
odnesli, mimo vánočního balíčku od po-
řadatelů, cenné zkušenosti a  především 
příjemné zážitky ze sportem stráveného 
nedělního dne. 

vÍtěz sI vystřÍLeL štěDrovečerNÍ večeřI, 
odNeSl SI kapra

bADmINtoN, bADmINtoN A Do třetIce bADmINtoN 
aNeb TrIo kláNÍ Na křÍdlech opeřeNÉho MÍčku

Střelecký kroužek při SVČ ZŠ Velké Pavlo-
vice uspořádal koncem kalendářního roku 
2015 vánoční soutěž ve střelbě ze vzdu-
chovky. Celkem šestnáct žáků, hochů i dí-
vek, se sešlo v prostorách malé tělocvičny.

Hned v  úvodu všichni absolvovali malé 
školení o  bezpečnosti a  seznámení se zá-
kladními pokyny, jak se vzduchovka drží, 
nabíjí, jak vypadá diabolka. Pro některé 
to bylo vůbec první setkání s  touto zbra-
ní a  bezpečnou manipulací s  ní. Vše bylo 
v  režii pana Eduarda Poulíka, zkušeného 
vedoucího tohoto kroužku.

Poté byli žáci rozděleni do skupinek po 
čtyřech. V  první fázi každý obdržel 3 ná-
střelné diabolky, aby zjistil, jak a kam jeho 
vzduchovka střílí. V  druhé fázi potom již 
5 diabolek na první kolo samotné soutěže. 
Kola byla celkem dvě a vystřílené body se 
sčítali. Sčítacím komisařem byla p. Jaro-
slava Poulíková - Procházková . 

Po odstřílení za komisař-
kou každý soutěžící při-
šel s terčem, méně či více 
prodírkovaným, a ona mu 
sečetla nastřílené body. 
Někteří se mohli i pochlu-
bit čistou desítkou.

Jak nakonec klání do-
padlo? Třetí místo si 
vystřílel Stanislav Prát, 
druhé  Saša Pudynes 
a  první Nikolas Janás. 
Ten také převzal z  rukou 
pana Poulíka živého kap-
ra. O  štědrovečerní hos-
tinu bylo tedy u  Janásů 
v  ten okamžik postaráno! 
Všichni účastníci této sou-
těže si odnesli malou slad-
kou pozornost.

ing. Lenka Bukovská
Nikolas Janás vyhrál soutěž ve střelbě ze vzduchovky. 
Za přesnou mušku si odnesl kapra!

Eliška Konečná & Anička Drápalová bodovaly ve Velkých Pavlovicích na Otevřeném turnaji fP C U 13.

kUBA HeRZán Si VYBOJOVAL 
VánOČnÍ BAdMinTOnOVý BROnZ

Na „Vánoční turnaj“ v  badmintonu 
pozval malé badmintonisty v  sobotu 
20. prosince 2015 do Městské sportovní 
haly v Hustopečích místní oddíl. Již v ran-
ních hodinách byl turnaj odstartován a ve 
velmi příjemné atmosféře si badmintono-
vá mládež zahrála s chutí a velkým zápa-
lem. Ve dvouhrách proti sobě nastoupilo 
na 70 hráčů rozdělených do tří věkových 
skupin.

Z  Velkých Pavlovic nastoupil v  mladších 
kategoriích sedmičlenný tým ve složení 
Eliška Konečná, Martin Huslík, Jakub 
Herzán a poprvé na turnaji Jakub Cedivo-
da, Adam Paštika, Viktor Fůkal a Michal 
Huslík.

Velmi dobře zorganizovaný turnaj se ode-
hrál tzv. „švýcarským způsobem“ na pět 
kol, kdy v  každém kole mohl hráč získat 
až dva body. Z  naší velkopavlovické vý-
pravy si nakonec nejlépe vedl Jakub Her-
zán, který s celkovou ztrátou pouhých tří 
bodů, skončil na třetím místě a  domů si 
odvezl bronzovou medaili.

Jakubovi Herzánovi k umístění na stup-
ních vítězů patří velká gratulace.   

VánOČnÍ BeSÍdkA 
V BAdMinTOnOVÉM STYLU

Mladí badmintonisté ze SVČ při ZŠ Vel-
ké Pavlovice uspořádali v  předvánočním 
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štěpáNsKÝ Šachový TurNaJ

zÍsKALA zLAtÝ běžecKÝ pohár, 
předcházela ToMu Sázka

Kuba Herzán si odvezl z Vánočního bad-
mintonového turnaje v Hustopečích cenný 
bronz.

Tiché soustředění nad čtyřiašedesáti černo-
bílými poli, toť šachy, hra hodná králů.

čase, při příležitosti zakončení letošních 
tréninků, tzv. „Vánoční besídku“, a jak ji-
nak než ve stylu badmintonového turnaje. 
Komorní neveřejný turnaj v  přátelském 
duchu, do kterého se aktivně zapojili také 
rodinní příslušníci dětí z kroužku. 
Vytvořilo se tak šestnáct rodinných i nero-
dinných týmů, které mezi sebou v malých 
kláních odehrály čtyři kola ve čtyřhrách. 
Všichni zúčastnění si z „besídky“ odnes-
li spousty nezapomenutelných zážitků 
a  vzpomínek na krásný předvánoční ve-
čer, který byl plný parádních sportovních 
výkonů!

BAdMinTOnOVá SOBOTA, ZáPOLiLY 
děTi dO 13 LeT

V sobotu dne 16. ledna 2016 byly Velké Pav-
lovice pořadatelem prestižního Otevřeného 

turnaje GP C U 13 – dětí do 13 let v badmin-
tonu. Ve sportovní hale při Základní škole 
Velké Pavlovice se sešla skvělá konkurence 
téměř šedesáti dětí z celé České republiky.
U nás pořádaný turnaj se zařadil opětov-
ně mezi TOP podniky. Odezva, jak mezi 
trenéry, rodiči tak i dětmi, byla velmi po-
zitivní, příjemná a přátelská.
Naši hoši Jakub Herzán a  Martin Huslík 
nedokázali zapracovat do zápasů to, co 
umí a  odešli poraženi bohužel už v  prv-
ním kole. Takový je sport, učí se vypořá-
dat i s hořkým nezdarem. Naopak děvčata 
Eliška Konečná a Anička Drápalová měly 
los příznivější a odvedly na kurtech velmi 
příjemný výkon.

Za mladé velkopavlovické badmintonisty 
Jiří Huslík & karel Reichman

Velkopavlovický šachový oddíl pořádal 
o druhém svátku vánočním, dne 26. pro-
since 2015, již tradiční „Štěpánský tur-
naj“. Jako vždy, i  letos se hrálo ve velmi 
přátelské atmosféře a  pohodě. V  soutěži 
dospělých se zúčastnilo 10 startujících, 
vítězem se stal Mirek Hlávka, před Mila-
nem Válkem a Mirkem Horákem. Blaho-
přejeme! 

Konec roku je časem bilancování a  my 
s hrdostí můžeme konstatovat, že se nám 
opět začíná dařit. V okresní soutěži máme 

2 družstva a především v práci s mládeží 
se začíná projevovat úsilí našich trenérů. 
Pravidelně se účastní se svými svěřenci 
soutěží a pokrok je znát. Také v „B“ týmu 
pravidelně hraje některý z žáků.

Děkujeme za přízeň, kterou nám věnu-
jete, a  věříme, že i  nadále budeme do-
sahovat, jak v  soutěži dospělých, tak 
i v mládežnických kategoriích, výborných 
výsledků.

Za šachový oddíl 
ing. Zdeněk Hicl, Ph.d., předseda

Veni, vidi, vici… 

...i  tak by se to dalo říci, ale stálo to jí to 
hodně dřiny. kAROLÍnA BáRTOVá 
z  Velkých Pavlovic si odvezla ze sobotní-
ho slavnostního předávání cen a pohárů 
celoroční soutěže Moravsko Slovenského 
běžeckého poháru grand Prix Slovácko 
2015 zlatý pohár za první místo v kategorii 
Ženy 35. Převzala tak pomyslnou štafetu 
od svého manžela a zároveň skvělého tre-
néra Radka, který si loni ze stejného pódia 
odnášel pohár za 3. místo v kategorii Muži 
grand Prix Slovácko 2014.

Chtěla tomu všemu velká náhoda, vlastně 
sázka. Každoročně se koná vyhlašování 
výsledků MSBP na Běžeckém plese ve 
slovenském městě Gbely. Zde se loni Ka-

rolína jen tak z  legrace vsadila se svými 
přáteli, že se zúčastní čtyřkilometrového 
závodu v Jablonici. V lednu se zdálo vše 
daleko, ale jakmile se začal termín závo-
du blížit, začalo i přituhovat. Alternativa 
běhu se nezúčastnit, vzdát se a sázku pro-
hrát, naprosto nepřipadala v úvahu. Nešlo 
to jinak, musela zahájit trénink. Parťákem, 
dobrým rádcem, konzultantem a mnohdy 
i psychologem se jí stal manžel, letitý bě-
žec s bohatými zkušenostmi. Ve dvou se to 
vždycky táhne líp, v tomto případě dokon-
ce až na zlatý stupínek bedny.

Nakonec nezůstalo jen u  vyhrané sázky, 
tedy absolvování závodu v  Jablonici, ale 
doposud k  odběhnutí 17 závodů (z  toho 
13 závodů patřících právě do soutěže Mo-

ravského-Slováckého běžeckého poháru), 
avšak hlavně a  především, k  nalezení 
velké životní lásky a náplně, běhu. Karo-
lína a Radek závodí za Fanclub Bíla, čímž 
závod co závod neskrývaně vyjadřují své 
obrovské sympatie k  předsedovi MSBP 
a současně i hlavnímu komentátoru sou-
těže panu Pavlovi Bílovi, vždy vtipem 
a  dobrou náladou sršícímu člověku. Jak 
jinak, dříve vynikajícímu běžci. 

Pohár převzala Karolína Bártová z rukou 
starosty města Velké Pavlovice pana Jiří-
ho Otřela, který byl spolu se svou man-
želkou čestným hostem Běžeckého plesu. 
Pozvání představitele našeho města na 
ples nebylo čirou nahodilostí, ale naopak 
mělo svůj pádný důvod. Velké Pavlovice se 
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v roce 2016 stanou hlavním pořadatelem 
zbrusu nového běhu zařazeného do MSBP 
2016 I. ročníku BĚHU O  VELKOPAV-
LOVICKOU MERUŇKU. Ten se usku-
teční o velikonočních svátcích, v sobotu 
26. března 2016 (bližší informace níže, 
dále na www.velke-pavlovice.cz v  kalen-
dáři akcí). Již nyní srdečně zveme všech-
ny milovníky běhu, amatéry i profíky, děti 
i dospělé! 

Pokud přemýšlíte, že se zúčastníte nejen 
velkopavlovického běhu, ale celého Mo-
ravsko Slovenského běžeckého poháru, 
začtěte se do následujících řádků a struč-
ně se s touto soutěží seznamte... 

Moravsko Slovenský běžecký pohár se 
skládá z Grand Prix Slovácka (Česká re-
publika) a  Grand prix Záhoria (Sloven-
ská republika), avšak na závodech mohou 
startovat závodníci prakticky z  celého 
světa. V uplynulém roce se na závodech 
MSBP objevili závodníci z  15 států (ČR, 
SR, Německa, Rakouska, Polska, Francie, 
Itálie, Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Keně, 
Etiopie, Bulharska, Norska a Rumunska). 
Roku 2015 bylo do soutěže zařazeno 34 

závodů, a co se týče účasti, tak to byl re-
kordní ročník. Na startu se sešlo neuvěři-
telných 12.295 závodníků všech věkových 
kategorií.

Moravsko Slovenský běžecký pohár má své 
vlastní webové stránky pod adresou http://
bkhod.webnode.cz/, určitě je navštivte.

Doufáme, že v  roce 2016 padne nový 
účastnický rekord. Možná i díky premié-
rovému velkopavlovickému běhu, možná 
i díky právě Vaší účasti!

U startovního výstřelu na viděnou!

Jiří Otřel, starosta města Velké Pavlovice

Je to doma! (Zleva Pavel Bíla, Karolína Bártová, Radek Bárta)

Město Velké Pavlovice ve spolupráci s místními spolky, 
s podporou Gymnázia Velké Pavlovice, Základní školy Velké Pavlovice,
sponzorů a skupinky běžeckých nadšenců pořádá,

1. ročník závodu

BĚH O VELKOPAVLOVICKOU MERUŇKU
 

Datum konání:  Sobota 26. března 2016

Místo:    Velké Pavlovice

Prezentace:   Od 9:45 do 11:30 v šatnách sportovní haly Gymnázia Velké Pavlovice

Startovné:   Kategorie mužů a žen 100,- Kč nebo 4 € Dětské kategorie a JUNDOR startovné neplatí

Šatny, sprchy:   Ve sportovní hale Gymnázia Velké Pavlovice

Parkování:   Na krajnicích místní komunikace, ulice Hlavní

Hlavní závod:   Start v 12:00 před Městským úřadem Velké Pavlovice

Trať:    Po místní komunikaci na polní cesty mezi vinohrady (z města ulicí Zelnice, směr rozhledna 
     Starovičky, mapky tras na www.velke-pavlovice.cz)
Dětské závody:   Atletický stadion Gymnázia Velké Pavlovice

Ceny:    Absolutní pořadí v kategoriích Ženy a Muži: 1. – 3. místo, věcné ceny
     Ostatní kategorie: 1. – 3. místo, věcné ceny

Nejlepší Velkopavlovčák   1. – 3. místo, věcné ceny. Dětské kategorie: všichni sladkou odměnu, 1. – 3. místo, medaile 
v kategoriích  Ženy a Muži:

Občerstvení:   Běžecký čaj na atletickém stadionu a v prostoru startu a cíle hlavního závodu
     Občerstvení v ceně startovného, výdej ve sportovní hale
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Informace: Běh o velkopavlovickou meruňku * www.velke-pavlovice.cz 
  Moravsko Slovenský Běžecký Pohár * http://bkhod.webnode.cz/  
  Radek Bárta, tel.: 775 220 210, e-mail: radek.barta@email.com
  Karolína Bártová, tel.: 775 220 211, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
 
Zvláštní ustanovení: Závodí se dle pravidel Českého atletického svazu a těchto propozic. 
  Závodníci startují na vlast ní nebezpečí a zodpovídají za svůj zdravotní stav. 
  U dětských a mládežnických kategorií zodpovídají za závodníky rodiče, případně vedoucí.

Pořadatel závodu neručí za věci odložené v šatnách.

Časový harmonogram
Čas startu kategorie ročník délka tratě

10:00 Přípravka - holky 2005 - 2006
3 okruhy (450 m)

10:10 Přípravka - kluci 2005 - 2006

10:20 Mladší žákyně 2003 - 2004
4 okruhy (600 m)

10:25 Mladší žáci 2003 - 2004

10:30 Starší žákyně 2001 - 2002
5 okruhů (750 m)

10:35 Starší žáci 2001 - 2002

10:40 Mladší přípravka - holky 2007 - 2008
2 okruhy (300 m)

10:50 Mladší přípravka - kluci 2007 - 2008

11:00 Nejmladší přípravka - holky 2009 - 2010
1 okruh (150 m)

11:10 Nejmladší přípravka - kluci 2009 - 2010

11:20 Benjamínci - holky 2011 - 2015
50 m

11:30 Benjamínci - kluci 2011 - 2015

12:00

Dorostenky 1999 - 2000

1 500 m
Dorostenci 1999 - 2000

Juniorky 1997 - 1998

Junioři 1997 - 1998

Ženy 1996 - 1982

5 km
Ženy nad 35 let 1981 - 1972

Ženy nad 45 let 1971 a starší

Muži nad 70 let 1946 a starší

Muži 1996 - 1977

8 km
Muži nad 40 let 1976 - 1967

Muži nad 50 let 1966 - 1957

Muži nad 60 let 1956 - 1952

Muži nad 65 let 1951 - 1947

Vyhlášení vítězů a odevzdání cen proběhne ihned po každé dětské kategorii.
Vyhlášení vítězů hlavních závodů proběhne ve sportovní hale Gymnázia Velké Pavlovice přibližně ve 14:00 hodin.

Radek & karolína Bártovi, fanclub Bíla Velké Pavlovice



VelkopaVloVický zpraVodaj

44

1

2016

BARVÍK
AUTOOPRAVNA

Pracovní doba:
PO - PÁ   8.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 hod.
SO - Mob.: 736 105 008

U Zastávky 98/4, 691 06  Velké Pavlovice
autoopravna-Barvik@email.cz

Hledám ke koupi 
 

ve Velkých Pavlovicích.
Opravy nevadí, zahrádka vítána.

Tel.: 605 982 553

V nabídce již 105 ks
koloběžky a odrážedla, elektrokola na objednávku

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
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Odhady cen nemovitostí
staveb /obytných a průmyslových /pozemků

trvalých porostů /sady, vinice/ | věcných břemen

Pro účely převodu nemovitostí, dědické řízení, darování
i vkladu do obchodních společností pro Vás provede soudní 

znalec Poradenství při převodech nemovitostí 

Ing. Jaroslav Benda, Ph.D., Velké Pavlovice, Tábor 24
Tel.: 519 428 368, Mobil: 777 00 44 53

E-mail: znalec@jarabenda.cz

MáTe záJeM o INzercI v přÍŠTÍM vYdáNÍ velkopavlovIckÉho zpravodaJe?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci
karolína bártová, tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 2/2016 – 13. dubna 2016
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 2/2016 – 29. dubna 2016
upozornění - inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém provedení,
barevný tisk neprovádíme!

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2016
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.
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KALeNDář AKcÍ březeN, dubeN & kvĚTeN 2016

MEDITRINA ženy vína 
II. ročník soutěže vín hodnocené degustátorkami
Sobota 5. března 2016, 19:00 hodin
* Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1 
* www.meditrina.cz, www.velke-pavlovice.cz 

HRAVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 
na téma knížky „Povíš mi to?“
Pátek 11. března 2016, od 15:00 hodin 
* Městská knihovna Velké Pavlovice, Hlavní 9
* www.velke-pavlovice.cz 

ŠIBŘINKY - MAŠKARNÍ BÁL
Sobota 12. března 2016, 20:00 hodin 
* Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1 
* www.velke-pavlovice.cz

SLOVENSKÉ POHLEDY 
Výstava fotografií Fotoklubu při ZOS Senica 
Pátek 18. března 2016, od 18:00 hodin (vernisáž výstavy)
* Výstavní sál radnice Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40
* www.velke-pavlovice.cz 

VELKÝ JARNÍ ÚKLID města Velké Pavlovice
Sobota 19. března 2016, 8:00 hodin
* ulice města Velké Pavlovice a okolí 
* www.velke-pavlovice.cz  
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Neděle 20. března 2016, 15:00 hodin 
* Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1 
* www.velke-pavlovice.cz

VELIKONOČNÍ TRADICE 
* EKOATELIÉR  * ODPOLEDNÍ DÍLNY
Čtvrtek 24. března 2016, od 7:30 hodin, odpolední dílny pro širokou 
veřejnost od 16:30 hodin
* Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice, Nádražní 1/1
* dopolední program od 7:30 do 16:00 hodin je určen dětem 
    od 7 do 12 let, nutno se předem přihlásit
* www.ekocentrum-trkmanka.com, www.velke-pavlovice.cz 

BĚH O VELKOPAVLOVICKOU MERUŇKU – I. ročník
Sobota 26. března 2016, děti od 10:00 hodin, 
hlavní závod 12:00 hodin (8 a 5 km)
* Školní atletický stadion, areál škol Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz, http://bkhod.webnode.cz/  

NOC S ANDERSENEM letos na téma STRAŠIDLA
Pátek a sobota 1. až 2. dubna 2016, 
pátek od 18:00 hodin, sobota do 10:00 hodin 
* Městská knihovna Velké Pavlovice, Hlavní 9 
* www.velke-pavlovice.cz 

APRÍLES 
V. ročník studentské charitativní akce 
s podporou nadace Světluška
Pátek 1. dubna 2016, od 17:00 hodin
* Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1 
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz, www.velke-pavlovice.cz 

O VÍNĚ PŘI VÍNĚ
Sobota 2. dubna 2016, od 19:00 hodin 
* Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. Velké Pavlovice, 
Nádražní 1/1 
* www.lotrinskesklepy.cz,  www.velke-pavlovice.cz 

Přednáška známého spisovatele, scénáristy a záhadologa 
Dr. ARNOŠTA VAŠÍČKA
Středa 13. dubna 2016, od 18:00 hodin
* Výstavní síň Městského úřadu Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40 
* www.velke-pavlovice.cz

30 VÍN MODRÝCH HOR 2016 
II. ročník prestižní soutěže vín z Modrých Hor
Sobota 16. dubna 2016, od 13:00 do 21:00 hodin
* Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1 
* www.modrehory.cz, www.velke-pavlovice.cz

DEN ZEMĚ & EKOFESTIVAL 2016
Pátek 22. dubna 2016
* areál Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice, Nádražní 1/1 
* www.ekocentrum-trkmanka.com, www.velke-pavlovice.cz 

Vernisáž výstavy výtvarných děl soutěže 
NA KŘÍDLECH FANTAZIE
Pátek 22. dubna 2016 (výstava potrvá do 13. května 2016)
* Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice, Nádražní 1/1 
* www.ekocentrum-trkmanka.com, www.velke-pavlovice.cz 

JARNÍ PŘECHOD PÁLAVY s T.J. Sokol V. Pavlovice
Sobota 30. dubna 2016, odjezd autobusu 9:00 hodin
* pěší túra – přechod Pálavy, zakončení Mikulov nebo Klenotnice 
* www.velke-pavlovice.cz,  www.sokol-velke-pavlovice.eu

DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Sobota 30. dubna 2016, 9:00 hodin
* louka u rybníka rybářské bašty na ulici Nádražní 
ve Velkých Pavlovicích 
* www.velke-pavlovice.cz, www.hasicivelkepavlovice.estranky.cz 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC na louce u rybníka
Sobota 30. dubna 2016, od 15:30 hodin
* louka u rybníka rybářské bašty 
    na ulici Nádražní ve Velkých Pavlovicích 
* www.velke-pavlovice.cz 

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY 2016
Sobota 7. května 2016, od 11:00 do cca 18:00 hodin 
* zahájení a prodej vstupenek zasedací místnost Městského úřadu 
Velké Pavlovice, nám. 9. května, dále vinné sklepy místních vinařů 
* www.vinozvelkychpavlovic.cz , www.velke-pavlovice.cz 

VELKOPAVLOVICKÝ GULÁŠFEST 2016 
Sobota 7. května 2016, od 10:00 do 18:00 hodin 
* areál Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice, Nádražní 1/1 
* www.ekocentrum-trkmanka.com, www.velke-pavlovice.cz

II. COUNTRY BÁL s Přáteli country
Sobota 7. května 2016, od 20:00 hodin
* Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1
* http://pratelecountry.blogspot.com, www.velke-pavlovice.cz

Podrobné informace k veškerým výše uvedeným akcím naleznete na webových stránkách města Velké Pavlovice * www.velke-pavlo-
vice.cz, v hlášení městského rozhlasu na v informačních vitrínkách spravovaných TIC – na budově TIC a Městské knihovny a na ulici 

Hlavní u budovy 2. stupně ZŠ.


