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Vážení spoluobčané,
ve chvíli, kdy držíte ve svých rukou nové číslo 
Velkopavlovického zpravodaje jsou již velkopav-
lovické hody minulostí. Letošním hodům přálo 
počasí a tak doufám, že krojovaná chasa, občané 
i návštěvníci hodů byli spokojeni. Přípravy na 
hody byly letos pro všechny náročnější. Budova 
sýpky prochází rekonstrukcí, bylo nutno pro ko-
lotoče vyčlenit nové místo na autobusovém ná-
draží, tím zase patrně neměly potřebné „místo“ 
prodejní stánky. Do příštích hodů bude jistě co 
vylepšovat. Letní měsíce jsou již téměř za námi, 
čas dovolených a prázdnin pro většinu občanů 
pomalu končí. Můžeme se začít těšit na vyhláše-
né období burčáků. Pro dny 2. a 3. září připravilo 
město ve spolupráci s  místními vinaři a  pod-
nikateli  pro své občany a samozřejmě  turisty 
a  návštěvníky tradiční Velkopavlovické vino-
braní s bohatým doprovodným programem. Již 
dnes se všichni organizátoři těší na vaši hojnou 
účast. Pokud se vrátím k uplynulým měsícům – 
květnu až červenci – jsem přesvědčen, že každý 
z občanů si mohl vybrat z celé řady akcí, pořá-
daných velkopavlovickými spolky ve spolupráci 
s městem. Z těch největších akcí bych rád zmínil 
Velkopavlovické meruňkobraní, které navštívilo 
480 platících účastníků. Spokojeni byli i vinaři 
s návštěvností své akce Víno v oranžovém. Dě-
kuji nejen zaměstnancům města a  ekocentra 
Trkmanka, ale také dobrovolným pomocníkům, 
kteří ve svém volném čase na všech akcích vypo-
máhali.
V každém čísle zpravodaje se snažím připome-
nout akce, které byly dokončeny pracovníky 
služeb města. Byla to především rekonstrukce 

chodníku na ulici V Sadech a částečná oprava 
povrchu vozovky na mostku přes Trkmanku 
u stavebnin. Náročným úkolem byla rekonstruk-
ce elektroinstalace ve dvou třídách mateřské 
školy provedená fi rmou Petra Havelky.  Naši 
zaměstnanci zajistili žednické práce a vše bylo 
zvládnuto za běžného provozu školky. V těchto 
dnech se opět rozběhly práce na rekonstrukci 
chodníku na ulici Zelnice. A ve druhé polovině 
měsíce září začne ve spolupráci s VaK a. s. Břec-
lav rekonstrukce vodovodního řádu na ulici 
Hlavní (od ulice U Zastávky po zdravotní stře-
disko). 

Velkou akcí v  rámci dotačního programu 
EFEKT 2016 bude v září až listopadu výměna  
142 kusů svítidel veřejného osvětlení. Z dotační-
ho programu bude uhrazena částka 1 192 783,- 
Kč. Celková hodnota zakázky byla soutěžena 
na 2 385 566,- Kč. Těší nás také dotace získaná 
z  Krajského úřadu JMK ve výši 200  000,- Kč, 
kterou město použije na nákup nového herního 
prvku pro dětské hřiště u  kostela. Na celkové 
prostory hřiště u kostela byla vypracována stu-
die zabývající se možností nového využití tohoto 
pozemku v samém centru našeho města. Studie 
bude posouzena stavební komisí a poté ji před-
ložíme k posouzení a vyjádření občanům. V sou-
časné době je také zpracovávána architektonická 
studie na vybudování nového hřbitova situova-
ného do míst za železniční tratí, vpravo od cyk-
lostezky na Bořetice. Studie je před dokončením 
a bude zveřejněna na stránkách města i ve zpra-
vodaji.

Domnívám se, že všechny občany bude zajímat 
průběh soudního řízení s Ludvíkem Hanákem, 
bývalým ředitelem ZŠ. Proběhlo dne 5. 8. 2016, 
zúčastnil jsem se ho společně se současným ředi-
telem naší základní školy, Mgr. Rilákem. Na do-
taz soudkyně, zda se cítí vinen, se pan Hanák při-
znal ke krádeži částky cca 3 500 000,- Kč. Svou 
obhajobu postavil na tom, že nařkl město Velké 
Pavlovice z  nedostatečné kontroly fi nančního 
hospodaření školy (tento důvod ve své svědecké 
výpovědi kategoricky popřel Ing. Procházka). 
K patologické hráčské závislosti dle jeho výpo-
vědi přivedlo pana Hanáka údajné šikanování 
a  psychické týrání ze strany kolegů, které prý 
začalo už v roce 2009. Z důvodu posouzení jeho 
zdravotního stavu v době, kdy patologicky sázel, 
požádala obhájkyně o  vyšetření pana Hanáka 
nezávislým odborníkem. Soudkyně pak odroči-
la další soudní líčení na neurčito.

Litoval bych, kdybych musel svůj příspěvek kon-
čit tou nejpesimističtější zprávou, která ovlivňu-
je život našeho města, proto bych se závěrem rád 
vrátil k pozvánce na Velkopavlovické vinobraní. 
Veřejnost má možnost si předem zakoupit zvý-
hodněné vstupenky na oba dva dny slavnosti. 
Při přípravě programu jsme se snažili myslet na 
všechny věkové kategorie a  různý vkus svých 
občanů i případných návštěvníků Velkých Pav-
lovic. Ještě jednou vás tedy srdečně zvu k účasti 
na oslavě vinobraní, přeji vám všem příjemný 
podzim a vinařům bohatou úrodu.

Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

SLOVO STAROSTY

Z RADNICE

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE 
Starosta města Velké Pavlovice podle § 27 zá-
kona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitel-
stev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kra-
je se uskuteční  
v pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin  
a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. I 
je volební místnost:
Zasedací místnost MěÚ Velké Pavlovice, Ná-
městí 9. května 40, Velké Pavlovice 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu ve Velkých Pavlovicích
 v ulicích:

Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, 
Herbenova, Horňanského, Kopečky,  Kpt. 
Jaroše, Lidická, Nad Zahrady, Náměstí 9. 
května, Nová, Ostrovecká, Ořechová, Pa-
dělky, Pod Břehy, Pod Školou, Růžová, Sle-
pá, Stará, Starohorská, Tábor, Trávníky, 
Úvoz, V Údolí, Zelnice.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. II 
je volební místnost:
Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, Velké 
Pavlovice
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu ve Velkých Pavlovicích
 v ulicích:
Brněnská, Bří. Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, 
Hodonínská, Horní, Nádražní, Příční, So-
kolská, Střední, Tovární, U Zastávky, V Sa-

dech, Vinařská, Za Dvorem, Zahradní.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky. Neprokáže-
-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno.
4. Hlasovací lístky budou voličům dodány nej-
později 3 dny přede dnem voleb na adresu místa 
jejich trvalého pobytu. Ve dnech voleb může 
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o umožnění 
hlasování do přenosné volební schránky
(tel.: 519 365 340).
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rozpočtové opatření č. 3/2016, dle přílohy, pro-
vedené radou města 30. 5. 2016, celkové příjmy 
zvýšení o  1.723 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení 
o 1.723 tis. Kč, celkové fi nancování beze změny. 
Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů 
u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celko-
vém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. 
Celkové výdaje překročit nelze;
Hlasování: pro 17, proti  0, zdržel se 0     
členský příspěvek DSO Mikroregion Hustopeč-
sko na rok 2016 ve výši 30.000,- Kč ;
Hlasování: pro 17, proti  0, zdržel se  0    
zvýšení příspěvku pro rok 2016 vlastní příspěv-
kové organizaci Gymnázium Velké Pavlovice o 50 
tis. Kč na 1.930 tis. Kč; 
Hlasování: pro  17, proti  0, zdržel se 0     
zvýšení příspěvku pro rok 2016 vlastní příspěv-
kové organizaci Ekocentrum Trkmanka o 563 tis. 
Kč na 2.363 tis. Kč;  
Hlasování: pro  17, proti  0, zdržel se  0    
investiční záměr nákupu zametacího vozu; 
Hlasování: pro 15, proti  1 (Bedřich), zdržel se 1 
(Lacina)     
smlouvu o úvěru č. 0422874429 mezi městem 
a Českou spořitelnou na úvěrovou částku ve výši 
1.600 tis. Kč se splatností do 31. 10. 2019;  
Hlasování: pro  9, proti  6 (Hanzálek, Melichar, 
Crháková, Procházka, Bedřich, Zborovský), 
zdržel se 2 (Benda, Lacina)   
rozpočtové opatření č. 4/2016, dle přílohy, cel-
kové příjmy zvýšení 1.049 tis. Kč, celkové výdaje 
1.049 tis. Kč, celkové fi nancování beze změny. 
Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů 
u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celko-
vém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. 
Celkové výdaje překročit nelze;
Hlasování: pro  17, proti  0, zdržel se 0   
vyřazení nerealizovaných zmařených investic 
z majetku města v celkové výši 2.420.421,- Kč dle 
přílohy zápisu;
Hlasování: pro  17, proti  0, zdržel se 0   
podle § 6 odst.5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v plat-
ném znění, zadání Změny č. 1 Územního plánu 
Velké Pavlovice dle přílohy zápisu;
Hlasování: pro  17, proti  0, zdržel se 0   
přijetí daru, pozemku parc. č. 8602, k. ú. Velké 
Pavlovice o výměře 158 m2 od současných vlastní-
ků pozemku: Antonín Hlávka, Pardubice, MVDr. 
Ladislav Hlávka, Frýdlant a Marie Hlávková, Vel-
ké Pavlovice;
Hlasování: pro  17, proti  0, zdržel se 0   
Prodej majetku města dle záměru o prodeji ne-
movitostí a výsledku dnešního jednání:

- prodej pozemku parc. č. 4524/74 o výměře 2.000 
m2 v k. ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plá-
nu č. 2103-86/2016 ze dne 26. 4. 2016, vypraco-
vaného Ing. Hlávkou, Pavlu Daňkovi, Drobného 
315/54, Brno, za účelem vybudování závodu pro 
výrobu a opravy strojů a zařízení, za cenu 450,- 
Kč/m2 plus DPH;
Hlasování: pro  17, proti 0, zdržel se 0  

- prodej pozemku parc. č. 4524/76 o výměře 2.159 
m2, parc. č. 4524/77 o výměře 1.642 m2  a parc. č 
4524/78 o výměře 248 m2, vše v k. ú. Velké Pavlo-
vice, dle geometrického plánu č. 2109-95/2016 ze 
dne 5. 5. 2016, vypracovaného Ing. Hlávkou, spol. 
GRONTECH-AGRO, s. r. o., Lesní 3693/4, Ho-
donín, za účelem vybudování závodu pro výrobu 
a opravy zemědělské techniky, za cenu 450,- Kč/
m2  plus DPH;
Hlasování: pro  17, proti  0, zdržel se 0   

- směnu pozemků  parc. č. 4872 o výměře 869 m2 
za pozemek parc. č. 6004 o výměře 673 m2 v k. ú. 
Velké Pavlovice, s doplatkem ceny městu, dle zna-
leckého posudku, vypracovaného dne 23. 3. 2016 
Ing. arch. Stanislavem Lukšem, ve výši 4.070,- Kč 
od Martina Hlávky, Ořechová 442/12, z důvodu 
řešení scelení pozemků; 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0   

- směnu pozemků bez porostů, které jsou na nich 
vysazeny: pozemek parc. č. 5594 o výměře 575 m2 
za pozemek parc. č. 1483 o výměře 132 m2 v k. ú. 
Velké Pavlovice, s doplatkem ceny, dle znaleckého 
posudku, vypracovaného dne 15. 4. 2016 Ing. arch. 
Stanislavem Lukšem, ve výši 16.656,- Kč panu 
Zdeňku Novákovi, Úvoz 250/8, z důvodu řešení 
vlastnictví k pozemku pod komunikací;
Hlasování: pro  17, proti  0, zdržel se 0   

- směnu pozemků parc. č. 4601/74 o výměře 4629 
m2 a parc. č. 8601 o výměře 9293 m2 za pozem-
ky parc. č. 4601/28 o výměře 3699 m2 a parc. č. 
4601/33 o výměře 1646 m2 vše v k. ú. Velké Pav-
lovice, s doplatkem ceny městu, dle znaleckého 
posudku, vypracovaného dne 7. 3. 2016 Ing. Pav-
lou Húskovou, Hustopeče, ve výši 186.384,- Kč od 
spol. HANTÁLY , a. s., z důvodu dořešení vlastnic-
tví pozemků pod skládkou TKO;
Hlasování: pro  17, proti  0, zdržel se 0
Zastupitelstvo města na základě svého jednání 
a po diskuzi revokovalo
část usnesení z XI/2016 zasedání zastupitelstva 
pod bodem 10) d., III., z důvodu chybné adresy;
Hlasování: pro  17, proti  0, zdržel se  0   
a schválilo prodej pozemku KN parc. č. 5757/5 
o výměře 24 m2, p. Petru Kirdajovi, V Údolí 95/33, 
V. Pavlovice tak, že správná adresa trvalého poby-
tu kupujícího je Petr Kirdaj, M. Majerové 717/19, 
Třebíč, Nové Dvory;
Hlasování: pro  17, proti  0, zdržel se 0
Některé dotazy a připomínky členů zastupitel-
stva města a občanů města, které byly na zase-
dání uplatněny:
Člen ZMě Ing. Lacina se zeptal, proč chce vede-
ní města prodávat akcie VSFL. Starosta J. Otřel 
sdělil, že byla podána žádost spol. S.M.K., a. s. 
o  odkoupení akcií společnosti Vinné sklepy Fr. 
Lotrinského, za jednu akcii nabízí 100 tis. Kč, cel-
kem 2.100 tis. Kč, vzhledem k tomu, že Sklepy Fr. 
Lotrinského nepřináší žádné fi nanční prostředky, 
RMě nechala zpracovat znalecký posudek na 
hodnotu majetku společnosti, následně by byla 
projednána možnost prodeje. Člen ZMě Ing. 
Bedřich měl připomínku, že se nikdo nezeptal 
členů ZMě, zda vůbec chtějí akcie společnosti pro-

dat. Člen ZMě Ing. Benda prohlásil, že ho zaráží 
cena znaleckého posudku za ocenění akcií, 60 tis. 
Kč, a má zato, že výběr znalce proběhl nekompe-
tentně. Zadání znaleckého posudku považuje za 
špatné rozhodnutí. Žadatel o koupi akcií nabídl 
cenu adekvátní, je jediný akcionář, který dokáže 
sklepy provozovat. Člen ZMě Ing. Hádlík sdělil, 
že zkoušel posudek zadat přes Ústav soudního 
inženýrství, nikdo však takový posudek nechtěl 
dělat, Ing. Benda oponoval, že na internetu najde 
min. 10 znalců, kteří by posudek vypracoval, a za 
jinou cenu. Diskuzi o prodeji akcií uzavřel Člen 
ZMě L. Zborovský, který navrhl, aby si členové 
ZMě dobře rozmysleli prodej sklepů, že se město 
zbaví reprezentativních prostor. 
Člen ZMě Ing. Procházka požádal o informace 
ve věci probíhajícího hloubkového auditu města. 
Informoval, že po odvolání z funkce sám o audit 
požádal a žádost byla zamítnuta, přesto byl objed-
nán hloubkový audit. Starosta J Otřel odpověděl, 
že audit je prováděn za období r. 2013 do r. 2015 
a bude dokončen do 14 dnů. Platí nové zákony, 
bude třeba přepracovat vnitřní směrnice dle no-
vých zákonů, měl by se nastavit nový systém. 
Člen ZMě Ing. Procházka požádal o vysvětlení, 
zda projekty, které byly rozpracovány, byly dokon-
čeny, např. cyklostezka do V. Bílovic nebo zatep-
lení bytových domů. Starosta J. Otřel sdělil, že 
trasa cyklotrasy do V. Bílovic je řešena v rámci PD 
cyklotrasa Napoleonská a týká se celého regionu, 
problémem je skutečnost, že trasa není v souladu 
s již vypracovanou PD revitalizace kolem Trkman-
ky v souladu s Plánem společných zařízení KPÚ, 
probíhá jednání s  Povodí Moravy. Projektová 
dokumentace na zateplení bytových domů je vy-
pracována, čeká se na další vypsané výzvy dotací 
ve vyšší částce než současné.
Člen ZMě Ing Procházka se zajímal, jek po-
kračují výkupy pozemků u Trkmanky a u škol-
ky pro bytovou výstavbu. Místostarosta P. 
Hasil sdělil, že výkupy u Trkmanky se trochu 
technicky zkomplikovaly, ale postupně po-
kračují, ve věci výkupu pozemků u MŠ zatím 
nebyly uskutečněny žádné kroky. 
Dále měl člen ZMě Ing. Procházka dotaz na Mgr. 
Riláka, jak postupuje žaloba na bývalého ředitele 
Hanáka a zda byl obviněn ještě někdo další. Člen 
ZMě Mgr. Rilák sdělil, že 5. 8. 2016 má být v Břec-
lavi soud, konalo se jednání v Prostějově za účasti 
bývalého ředitele a jeho právníka, nikdo jiný zatím 
obviněn nebyl. Následovala diskuze o zpronevěře-
ných fi nancích ZŠ.
Členka ZMě J. Crháková se zeptala, zda lze pro-
dloužit nájemní smlouvu (končí 30. 6. 2016) pro 
stánek zeleniny na autobusovém nádraží. Sta-
rosta J. Otřel sdělil, že stánky se mají do 30. 7. vy-
stěhovat z plochy autobusového nádraží a budou 
přemístěny do areálu Moravské Agry, kde bude 
také vybudováno veřejné WC, řeší se stavební 
povolení. Diskuze o stěhování stánků, umístění 
kolotočů na autobusovém nádraží nebo ve dvoře 
spol. Vinium, a. s., požadavek členů ZMě, aby 
provoz zeleniny zůstal pro občany zachován. 
Starosta přislíbil, že bude přijato opatření, aby 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Zastupitelstvo města na svém XII/2016 zasedání, které se konalo v úterý 28. 6. 2016 projednalo a schválilo:
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zelenina mohla být v provozu.
Rada města se za období od vydání minulého 
zpravodaje sešla celkem 5x a mimo jiné řešila 
následující problematiku:
Zabývala se:

- informací Moravské Agry a. s. o odstoupení od 
záměru výstavby kravína v trati Hlaviny z důvodu 
změny koncepce rozvoje společnosti

- úpravou komunikace a plochy u kostela, návrhem 
projektové dokumentace na revitalizaci dětského 
hřiště u kostela, volným pobíháním psů v katast-
ru města mimo zastavěnou část a bezbariérovým 
přístupem do objektu fary

- zajištěním zaizolování chodníků na ul. Starohor-
ská, (domněnka, že zatéká do sklepů mezerami 
mezi chodníkem a vozovkou a také mezi chodní-
kem a povrchem chodníku - asfaltem). 

- návrhy na řešení prodeje pozemků v průmyslové 
zóně, svoláním rozšířené RMě 12. 7. 2016 o členy 
ZMě

- informací ředitele ZŠ o  omezení využití škol 
v době prázdnin, o potvrzené dotaci z Jm kraje na 
rekonstrukci počítačové sítě, o opravě kanalizace 
a šaten ZŠ

- spolu se zástupcem Velkopavlovické chasy přípra-
vou slavnosti Velkopavlovické hody 2016 ve dnech 
14. 8. – 20. 8. 2016

- opětovně problémem sousedských vztahů a ucpa-
ným okapem na bytovém domě Tovární 8, snaha 
o  dohodu mezi sousedy nevyšla, odkázat je na 
soud, řešení občanskoprávních sporů

- připomínkou na rušení nočního klidu provozem 
sklepa a na nepěkné prostředí v místech výstavby 
sklepa (ul. Pod Školou)

- informací o Metodickém pokynu MMR, který ne-
umožňuje při výběrovém řízení pro akci „Byty pro 
seniory“ použít tzv. podlimitní zakázku, musí být 
použito otevřené výběrové řízení, u kterého jsou 
stanoveny delší lhůty – nelze do 8. 8. 2016 doložit 
vybraného dodavatele stavby MMR a termín ne-
lze prodloužit

- reklamací akce „Zateplení gymnázia a sportovní 
haly“, fi rma Moravská stavební unie MSU, s. r. o. 
reklamaci odmítá, odkazuje na špatné odvětrá-
ní a špatný stav střechy, další jednání o vyřešení 
celé záležitosti

- dopracováním studie na vybudování nového 
hřbitova

- informací o založení falešných e-mailových adres 
a „profi lů“ na facebooku, jejich využívání k šíření 
pomluv na profi lu „Naše školička“, vše se týká té-
matu požívání alkoholu při hodových slavnostech 
nezletilými členy chasy, oznámení problému Poli-
cii ČR a diskuze na dané téma, bylo dohodnuto, že 
profi l „Naše školička“ bude správcem zablokován

- řešením dopravní situace ulice V Údolí, návrh 
umístit dopravní značku „zákaz stání“ na straně 
ulice, kde je umístěn chodník a omezení rychlosti 
na 30km/h po dobu, než bude vybudováno parko-
viště na druhé straně
Rada města schválila:

- plán inventur na rok 2016 ke dni 30. 9. 2016, v ter-
mínu od 17. 10. do 28. 10. 2016, jmenování členů 
inventarizačních komisí

- životnost v délce 50ti let opravené a do majetku 
zařazené kanalizace DN 300 délka 50 m na ulici 
Nádražní, z důvodů odpisů majetku

- přijetí dotace ze SFŽP ve výši 598.907,16 (více-
práce) na projekt „Zvýšení kapacity pro EVVO 
na Ekocentru Trkmanka“

- přidělení bytů v bytových domech, prodloužení 
nájemních smluv na byty, zvyšování nájmů v by-
tech, kde je nájemné 47,80 Kč/m2

- přijetí dotace ve výši 50% nákladů na zajištění 
úspory spotřeby el. energie VO

- uzavření okolí sokolovny v  době konání Hodů 
2016 v neděli, pondělí a úterý, v době Vinobraní 
2016 v pátek večer a v sobotu

- uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se spol. 
STRABAG a. s. na úpravu celkové ceny díla Velké 
Pavlovice - Bezbariérová úprava chodníků, ulice 
Nádražní

- smlouvy o zřízení věcných břemen na přípojky 
plynovodu a elektřiny

- opravu kanalizační přípojky a rozšíření parkové-
ho stání v ulici Pod Břehy u RD č. p. 613, parkovací 
stání bude provedeno z rozebíratelného materiálu, 
pozemek uveden do původního stavu

- vybudování zastřešeného uzavřeného průjezdu 
na ulici Nádražní u RD, č. p. 789 a sousedního RD 
č. p. 801  

- v  rámci akce „Expedice krajem André“ (25. 6. 
2016) nákup vína na vzorky rozlévané na razítko-
vacím místě ve V. P. pro zúčastněné 

- občerstvení pro účastníky projektu Erasmus, dne 
29. 6. 2016 proběhne ve výstavním sále MěÚ Velké 
Pavlovice setkání všech účastníků tohoto meziná-
rodního projektu

- prodej vozidla Škoda Fabia zelené barvy, formou 
nejvyšší nabídce, bude zveřejněno na webových 
stránkách města

- uzavření smluv hudebních produkcí při slavnosti 
Vinobraní mezi městem a jednotlivými hudeb-
ními tělesy

- jmenování členů a náhradníků hodnotící komise 
pro veřejnou zakázku „Komplexní opatření ke 
snížení energetické náročnosti osvětlovací sou-
stavy města Velké Pavlovice“, členové: starosta Jiří 
Otřel, místostarosta Petr Hasil, Ing. Ladislav Hád-
lík, náhradníci: Zdeněk Stehlík, Josef Dostoupil

- bezplatné poskytnutí autobusu Gymnáziu Velké 
Pavlovice pro účastníky mezinárodního projektu 
Erasmus 30. 6. 2016

- umístění 2 ks zpomalovacích prahů na místní ko-
munikaci v blízkosti Vinařského penzionu André. 
Žadatelem je ŠSV, a. s. Velké Pavlovice, zpomalo-
vací práh bude namontován na náklady žadatele

- stavbu Technické přístavby (Centrum morav-
ských tradic, sýpka Velké Pavlovice) na pozem-
cích parc. č. 629/2, 625, stavebníkem je S.M.K. 
a. s., stavba je navržena částečně zapuštěná pod 
terén a bude překryta násypem a terén bude za-
travněn

- zpracovatele zadávacího řízení pro dodavatele 
stavby „Byty pro seniory“ spol. AQE adviros, a. s., 
za cenu 30 tis. Kč

- Směrnici č. 2/2016, směrnici k DPH, upravující 
platby DPH v organizaci Město Velké Pavlovice 
od 13. 7. 2016

- výpůjčku části pozemku parc. č. 4649/49, k. ú. 
Velké Pavlovice (sad v Ostrovcích) o výměře cca 
10 arů pro Ekocentrum Trkmanka, za účelem zří-
zení základu pro vytvoření genofondu ovocných 
stromů z regionu Hustopečska (dotační projekt) 

- zemědělský pacht pozemků dle zveřejněných 
záměrů 

- pronájem splaškové kanalizace DN 300 délky 
385 m v  pozemcích parc. č. 4524/42, 4524/43 
a 4524/48 a splaškové kanalizace DN 400 délky 
307,7 m na pozemcích parc. č. 8082, 8037, 8055 
a 6960, včetně přečerpávací stanice na pozemku 
parc. č. 8040, vše v k. ú. Velké Pavlovice, za účelem 
provozování této kanalizace

- fi nanční dar na leteckou dopravu studentům, kte-
ří se zúčastní jazykového a kulturně vzdělávacího 
pobytu ve Španělsku 15. 9. – 22. 9. 2016

- podání nové žádosti o dotaci na Byty pro seniory 
při příští výzvě

- podání žádosti o zápis změny v údajích rejstříku 
škol pro MŠ, navýšení povoleného počtu žáků ze 
100 na 104 

- jmenování členů komise pro veřejnou zakázku na 
„Pořízení zametacího vozu pro město Velké Pavlo-

vice“, členové: Jiří Otřel, Ing. Ladislav Hádlík, Jan 
Havránek, náhradník Petr Hasil

- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jm kraje „Individuální dotace JMK 2016“ ve výši 
200 tis. Kč, na pořízení hracích prvků dětského 
hřiště u kostela 

- vyhodnocení pořadí nabídek uchazečů veřejné 
zakázky „Komplexní opatření ke snížení energe-
tické náročnosti osvětlovací soustavy města Velké 
Pavlovice“ a přidělení veřejné zakázky vítěznému 
uchazeči
1. ELEKTROSUN, s. r. o., U Zvoničky 3, 286 31 
Bobnice
2. Peter Havelka, Ořechová 4, 691 06 Velké Pav-
lovice
3. SITEL, spol. s. r. o., Nad Elektrárnou 1526/45. 
106 00 Praha
4. E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Garstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice
5. Pelmont s. r. o., Vlásenická 1111. 393 01 
Pelhřimov
Rada města neschválila:

- zapůjčení dřevěného uzavíratelného prodejního 
stánku na letní sezónu 2016 (červen – srpen) – 
v průběhu letní sezóny je stánek využíván pro akce 
pořádané městem a jeho zřízenými organizacemi

- nabídku na zhotovení fotografií „Zachycení 
jara ve Velkých Pavlovicích“ (15 foto 8990,- Kč, 
30 foto 10990,-  Kč, 50 foto 12990,-  Kč, 70 foto 
14990,- Kč)

- konání akce „BBQ KONCERT“ dne 30. 7. 2016 
na hřišti za kostelem 

- realizaci „Sportovní kabiny a sociální zařízení“ 
zateplení by nebylo ekonomické (není využíváno 
celoročně, možnost dotace pouze do 40 % z celko-
vých způsobilých nákladů 

- prodloužení doby nájmu pozemku pod stánkem 
zeleniny na autobusovém nádraží na dobu neur-
čitou, probíhají přípravné práce pro přemístění 
stánků na pozemek Moravské Agry

- vydání územního rozhodnutí dle předložené PD 
stavby „Velké Pavlovice, přeložka vNN Křička Vel-
ké Pavlovice“. RMě trvá na svém rozhodnutí řešit 
celý úsek uložením do země.

Jitka Krátká, tajemnice
Městského úřadu Velké Pavlovice
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VÝSLEDEK HLOUBKOVÉ KONTROLY HOSPODAŘENÍ
MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE V LETECH 2013-2015

AUDITORSKÁ ZPRÁVA
HLOUBKOVÁ KONTROLA HOSPODAŘENÍ MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE 2013-2015
ZPRACOVAL: AQE ADVISORS, A.S. DATUM VYHOTOVENÍ: 14. 7. 2016

Rada města Velké Pavlovice se dne 9. srpna 
2016 na svém 55. zasedání zabývala zprávou 
auditorské firmy, která prověřovala hospo-
daření Města Velké Pavlovice za roky 2013 
až 2015.
Auditorská firma popsala v  závěrečném 
shrnutí pochybení, ke kterým v  roce 2013 

– 2015 došlo a navrhla doporučení, jak má 
vedení města v  řešení zjištěných nedostat-
ků pokračovat.

Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

1. Manažerské shrnutí
Zakázka „Hloubková kontrola hospodaření 
2013 – 2015 města Velké Pavlovice“ proběhla 
ve 2. čtvrtletí 2016. Bylo posuzováno celkové 
hospodaření města v  období tří let, proběhla 
kontrola řídících aktů města a  na ně naváza-
né nejdůležitější procesy a  v  neposlední řadě 
proběhla kontrola zadávání veřejných zaká-
zek, které město realizovalo v  hodnoceném 
období.
Sledované období bylo poznamenáno ab-
sencí nebo neúplností důležitých směrnic, 
které slouží k  řízení města. Výchozí problém 
pak spatřujeme v  Organizačním řádu resp. 
z něho vycházejícího Organizačního schéma-
tu Města Velké Pavlovice. Organizační sché-
ma chybně určuje odpovědnost za metodické 
řízení a  kontrolu příspěvkových organizací 
a není z něho zřejmé, kdo řídí „ostatní úseky“. 
V  organizačním řádu jsou popsány činnosti 
„úseků správních činností“ a zároveň se nevě-
nuje „ostatním úsekům“.
Neúplný obsah směrnice, týkající se fi nanční 
kontroly má za následek, že nelze identifi ko-
vat úplnou auditní stopu. Tato skutečnost má 
za následek, že zejména u  investičních akcí 
chybí důležitý dílčí proces fi nanční kontro-
ly – předběžná řídící kontrola před vznikem 
závazku. Tento proces je důležitý z  toho hle-
diska, že posuzuje nezbytnost připravované 
operace, hodnotí dostupnost fi nančních pro-
středků pro připravovanou operaci, upozor-
ňuje na možná rizika a to zejména na případ-
né budoucí provozní výdaje spojené s  touto 
operací.
Velkým nedostatkem je absence směrnic, 
týkajících se plánování a  to jak krátkodo-
bého tak i středně a dlouhodobého. Krátko-
dobé plánování se týká celoročního procesu 
práce s rozpočtem, od jeho návrhu, přes pro-
jednávání a schvalování až po kontrolu plnění 
rozpočtu během kalendářního roku a  zakon-
čeného závěrečným účtem města. Musí být 
jasně řečeno, kdo je zodpovědný za jednotlivé 
etapy rozpočtového procesu, kdo odpovídá za 
části rozpočtu, jaká hodnotící kritéria (závaz-
né ukazatele) musí splňovat, případně také 
musí řešit stav, kdy rozpočet není schválen 
k 1. 1. stávajícího roku, tzn., jak budou nasta-

veny parametry rozpočtového provizoria.
Plánovací proces musí být vzájemně prová-
zán. Dlouhodobý plán určuje strategii, kam 
město bude směřovat a  obsahuje rámcové 
oblasti, jak tuto svou vizi naplní. Střednědo-
bý plán pak čerpá ze strategie a  obsahuje již 
konkrétní operace, jak ve střednědobém hori-
zontu budou naplňovány strategické cíle měs-
ta. Pokud bude zpracován střednědobý plán 
zodpovědně (ne formálně, jak byl doposud 
zpracováván), bude i  v  souladu se zákonem 
a vždy první rok střednědobého plánu se sta-
ne výchozím podkladem pro rozpočet města. 
Tato celková koncepce pak vede ke zkvalitnění 
hospodaření města a omezuje budoucí rizika 
na minimum.
Předcházející zjištění jsou jednou z  hlavních 
příčin stavu hospodaření města. Základním 
nedostatkem hospodaření je chybně nasta-
vený a pak následně v jednotlivých letech re-
alizovaný provozní rozpočet. Z důvodu malé 
ovlivnitelnosti zvyšování provozních příjmů, 
musí město snižovat provozní výdaje. I  toto 
snižování provozních výdajů je úzce spjato 
s chybně nastavenými procesy. 
Z těch nejdůležitějších případů, kdy došlo ke 
zbytečnému zvyšování provozních výdajů je 
provozování veřejné silniční dopravy (au-
tobus) a  vybudování Ekocentra. Zatímco 
autobus může město přestat provozovat bez 
problému, tak Ekocentrum díky podmínkám 
přijaté dotace bude provozní rozpočet za-
těžovat i  v  následujících letech. Pokud chce 
město racionálně snižovat provozní výdaje, 
musí také stanovit jasná pravidla, do kterých 
oblastí a  v  jaké výši chce poskytovat dotace 
(granty).  Musí také uvážit výši prostředků, 
směřujících do sociálního a kulturního fondu 
a s  tím spojené poskytování fi nančních pro-
středků, uvolňovaných z  fondu na kulturní, 
sociální a  jiné požitky svých zaměstnanců, 
případně i  uvolněných zastupitelů. Zvlášt-
ní pozornost musí též věnovat služebním 
cestám, a  to nejen zaměstnanců města, ale 
i  zastupitelů a  důsledně požadovat výstupy 
z těchto služebních cest.
V  oblasti veřejných zakázek bylo stěžejním 
zjištění fakt, že v  období 2013 - 2015 v  pro-
středí města Velké Pavlovice, resp. v  rámci 

Městského úřadu Velké Pavlovice neexisto-
vala žádná směrnice na zadávání veřejných 
zakázek. Tato skutečnost se následně velmi 
výrazně odráží v  postupech a  pochybeních 
v případě veřejných zakázek, které byly před-
mětem kontroly.
Dle zákona o veřejných zakázkách nebo v re-
žimu veřejných zakázek malého rozsahu byly 
zadávány pouze veřejné zakázky spolufi nan-
cované z veřejných výdajových programů.
Neméně významnou skutečností je absence 
nebo pouze minimální míra kontroly pro-
cesu zadávání veřejných zakázek ze stra-
ny volených zástupců i  dalších zaměst-
nanců Městského úřadu a  nedostatečná 
informovat volených zástupců města ze 
strany statutárního zástupce města v  ob-
dobí 2013–2015.
V souvislosti s tím lze identifi kovat významné 
riziko takového systému v  porušení zásady 
3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) – 
systém zadávání veřejných zakázek vykazoval 
ve sledovaném období významná rizika spo-
jená i s potenciálními negativními dopady do 
rozpočtu města (zejména ve vazbě na spolufi -
nancování veřejných zakázek v daném období 
z dotačních programů).
Při kontrole vzorku veřejných zakázek byla 
identifi kována celá řada pochybení s  různou 
mírou závažnosti, mezi hlavní se řadí uza-
vírání dodatků vyvolávajících podstatnou 
změnu smlouvy, nereálnost časového harmo-
nogramu průběhu některých úkonů v  rámci 
zadávacího řízení, nenastavení předpokláda-
né hodnoty jako maximální, atd. Stěžejním 
rizikem je souběh více pochybení s vysokou 
mírou závažnosti u  všech kontrolovaných 
zakázek.

2. Závěry a doporučení
V  rámci zakázky proběhla kontrola hospo-
daření města, byly prověřeny směrnice, byl 
vyhodnocen vnitřní kontrolní systém, byly 
posouzeny nejdůležitější procesy a  proběhla 
kontrola zadávání veřejných zakázek a  rea-
lizovaných zadávacích řízení v  letech 2013 – 
2015.
Evidence účetnictví z hlediska plnění rozpoč-
tu byla na dobré úrovni, i když se na konci roku 
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2015 projevil odchod vedoucího rozpočtu bez 
okamžité adekvátní náhrady.
Hospodaření města ale nelze hodnotit kladně. 
Je překvapující, že město má velmi malé rezer-
vy, největší rezervu (zůstatek) na svém účtu 
dosáhlo až v posledním roce a to 1,7 mil. Kč. 
Provozní rozpočet podle základních ekono-
mických ukazatelů dosahuje podprůměrných 
hodnot. Po odečtení splátek jistin  přijatých 
úvěrů zůstávalo městu na investiční aktivity 
ročně v průměru 3,2 mil. Kč. 
Hodnota indexu provozních úspor se v  prů-
měru pohybovala okolo 18%. Tento stav je za-
příčiněn těmito faktory:
Neexistence několika základních směrnic 
z  oblasti strategie, plánování, rozpočtování 
a kontroly.
Díky absenci těchto směrnic nejsou nastaveny 
procesy těchto základních aktivit města.
Neexistence strategie města zpravidla vede 
k  chaotickému vývoji města a  z  toho plynou-
cích budoucích vyšších výdajů, určených 
k  jeho rozvoji. Doporučujeme vytvořit mini-
málně orientační koncepci rozvoje města 
Velké Pavlovice (jakým směrem se bude měs-
to rozvíjet a do jakých oblastí chce město prio-
ritně investovat).
Nevypracovaná směrnice o  rozpočtovém 
procesu v  kombinaci s  chybně vypracovanou 
směrnicí o fi nanční kontrole má negativní do-
pad na hospodaření města. Město mělo zpra-
covaný rozpočtový výhled. Ten byl zpracován 
velice formálně a  neměl žádnou vypovídací 
schopnost, jak je naplánováno hospodaření 
města alespoň dva roky do budoucnosti, jaké 
má volné fi nanční zdroje a  z  toho vyplývající 
skutečnost, kolik může proinvestovat, aniž 
by zapojilo cizí zdroje. Zároveň díky neúpl-
ně vypracované směrnici o  fi nanční kontrole 
(nebyly ošetřeny některé kontrolní podpro-
cesy a  zejména podproces fi nanční kontroly 
před vznikem závazku) nebyla ošetřena rizika 
investičních záměrů. Na základě této skuteč-
nosti pak v  některých případech docházelo 
k  nárůstu provozních výdajů a  tím snižová-
ní fi nančních prostředků, využitelných pro 
rozvoj města. Vedení města by mělo mít na 
paměti jednoduchou poučku – čím lépe hos-
podařím s provozními prostředky, tím levněji 
je možné zajistit rozvoj města ke spokojenosti 
občanů.
Neúplná směrnice o  fi nanční kontrole (neú-
plně popsán proces veřejnosprávní kontro-
ly) spolu s  neexistencí směrnice, upravující 
vztahy mezi příspěvkovými organizacemi 
a městem jako zřizovatelem těchto organizací 
vyústila ve zpronevěru fi nančních prostředků 
na základní škole.
Doporučujeme důslednou úpravu stávajících 
směrnic (viz. kapitola 3), přepracovat směr-
nici o  fi nanční kontrole a  vypracovat nové 
směrnice, týkající se rozpočtového procesu 
a  hospodaření příspěvkových organizací. Při 
projednávání a schvalování rozpočtu stanovit 
jasná (ale i reálná) pravidla, která by vedla ke 

zlepšení hodnot provozního rozpočtu. Sesta-
vit reálný a  vypovídající rozpočtový výhled, 
který by pravdivě informoval vedení města 
o možsti investování do rozvoje města.

1.1 OBECNÁ DOPORUČENÍ 
– SHRNUTÍ
V  rámci provedené hloubkové kontroly bylo 
ve všech oblastech (hospodaření, řídící akty, 
procesy a veřejné zakázky) zjištěno množství 
nedostatků, z  nichž významná část je závaž-
ného charakteru. Tyto nedostatky a  pochy-
bení jsou specifi kovány a  podrobně popsány 
v  příslušných kapitolách této zprávy, včetně 
doporučení dalšího postupu v  těchto oblas-
tech.
Nejdůležitějším zjištěním je však skutečnost, 
že se význam a vliv těchto dílčích nedostatků 
v jednotlivých oblastech kumuluje a společně 
významně negativně ovlivňuje možnosti a vý-
sledky úřadu a města v oblasti plánování, říze-
ní, kontroly a zpětné vazby.
Ze zjištěných skutečností doporučujeme pro-
vést následující kroky:
a) Vytvořit alespoň orientační koncepci roz-
voje města Velké Pavlovice.
b) Nastavit procesy klíčových aktivit města:
- strategické a střednědobé plánování, 
- rozpočtový proces (návrh, projednání 
a schvalování rozpočtu, jeho kontrola v průbě-
hu rozpočtového roku, závěrečný účet města 
Velké Pavlovice),
- veřejné zakázky,
- fi nanční kontrola,
- revize a úprava dalších procesů dle aktuali-
zovaných směrnic.
c) Následně je ošetřit řídícími akty.
d) Věnovat náležitou pozornost možným do-
padům jednotlivých rozhodnutí, plánů, roz-
počtů nebo celých projektů ještě před jejich 
schválením.
e) Prioritně a  důsledně provádět analýzu ri-
zik před všemi důležitými rozhodnutími kon-
cepční povahy.
f) Stanovit jasnou odpovědnost za jednot-
livé procesy a  činnosti tam, kde tomu tak 
dosud není.
g) Naplánovat implementaci změn do praxe, 
stanovit přechodné období na jejich zavedení 
a následně vyhodnotit jeho výsledky.

1.2 DOPORUČENÍ V OBLAS-
TI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Na základě analýzy systému zadávání veřej-
ných zakázek v  prostředí města Velké Pav-
lovice a  zejména na základě kontroly vzorku 
zadávacích řízení formuluje zpracovatel ná-
sledující doporučení:
a) Komplexní kontrola všech zadávacích 
řízení spolufi nancovaných z dotačních pro-
středků v  období 2013 až 2015 – lze před-
pokládat multiplikaci identifi kovaných chyb 

i v dalších VZ. Tato komplexní kontrola by se 
měla zaměřit na následující aspekty
- Pochybení při zadávání veřejných zakázek 
včetně posouzení vlivu na výběr nejvhodnější 
nabídky / okruh potenciálních uchazečů.
- Identifi kace možné sankce ze strany posky-
tovatele dotace.
- Možnost opravy takových chyb před případ-
nou kontrolou ze strany poskytovatele dotace.
b) Ověření cen za službu zastupování zada-
vatele u dalších zakázek, které nebyly zahrnu-
ty ve vzorku a ověření způsobu výběru osoby 
zastupující zadavatele.
c) Požadovat náhradu škody po osobách za-
stupujících zadavatele v  případě veřejných 
zakázek, které byly předmětem kontroly 
v rámci vzorku VZ - včetně podání oznámení 
orgánům činným v  trestním řízení v  případě 
potvrzení pochybení s mírou závažnosti „vel-
mi závažné“
d) Požadovat náhradu vzniklých škod po 
statutárním zástupci ve sledovaném obdo-
bí včetně podání oznámení orgánům činným 
v  trestním řízení v  případě potvrzení pochy-
bení s mírou závažnosti „velmi závažné“.
e) Korekce opravitelných pochybení včet-
ně doložení chybějících dokumentů a  pod-
kladů před případnou kontrolou poskytova-
tele dotace
f) Kontrola aktuálně vyhlášených veřejných 
zakázek za účelem prevence možných po-
chybení zadavatele
g) Kontrola a  případná revize směrnice 
o  zadávání veřejných zakázek aktuálně 
platné v rámci města Velké Pavlovice
h) V případě potřeby zajištění služeb osoby 
zastupující zadavatele zajištění externího 
administrátora veřejných zakázek zejména 
u VZ dle zákona ve formě rámcové smlouvy 
se zajištěním požadavků na dostatečnou kva-
lifi kaci takového subjektu a zajištění odpověd-
nosti za případné způsobené škody.

1.3 SPECIFICKÁ DOPORU-
ČENÍ
Prioritně pro odstranění nepříznivého stavu 
je nezbytné:
Rozšířit, vzhledem k  závažnosti kontrolních 
zjištění, již provedenou kontrolu na roky 
2011 a 2012.
Provést revizi, úpravu a  aktualizaci všech 
v  současnosti platných směrnic; zpracovat 
chybějící směrnice, včetně organizačního 
řádu (organizačního schématu).
Zpracovat dlouhodobou koncepci rozvoje 
města minimálně s  vypracovaným akčním 
plánem.
Vypracovat a  každoročně aktualizovat reali-
stický rozpočtový výhled, který bude výcho-
diskem pro navrhovaný rozpočet.
Zajistit hloubkovou kontrolu akcí fi nanco-
vaných ze zdrojů EU.
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PŘEDZAHRÁDKY
Jako je jisté, že dům bez pěkné předzahrádky 
nebude nikdy pěkný dům, tak je jisté, že nebu-
de bez pěkných předzahrádek pěkné ani celé 
město.
Názory, jaké by vlastně měly předzahrádky 
v  našem městě být, se různí. Někteří nemu-
sí oblázky, jiní by rádi celé ulice sjednotili do 
stejné podoby, a  někdo „nějaké předzahrád-
ky“ vůbec neřeší.
Já mám také svůj názor, který si dovolím pre-
zentovat. Nejvíce se mi líbí zahrádky klasic-
ké s  okrasnými rostlinami, po každém dešti 
okopávané; zahrádky oseté pečlivě sečenou 

trávou, zahrádky se skalkami a  skalničkami 
nebo zahrádky vysypané oblázky, osázené ke-
říky a stromky. Shrnu-li to, líbí se mi zahrádky 
upravené. Asi tak jako většině lidí.
Před několika lety byly pracovníky města osá-
zeny jednotně zahrádky mezi silnicí a  chod-
níkem v  ulici Pod Břehy, podobně je tomu 
po opravách chodníků nyní v  ul. Nádražní 
a V Sadech.
Bohužel došlo k situaci, kdy se o tyto zahrádky 
přestávají někteří občané starat a tak nyní vo-
líme takové ozelenění ulic, které není náročné 
na údržbu. (To nemyslím zle vůči lidem žijící 

v ul. Pod Břehy, sám bych nevěděl, jak se o ke-
říky starat, proto je u domu nemám :-).
Drtivá většina pozemků, na kterých se před-
zahrádky domů nachází, je v  majetku města 
Velké Pavlovice. Tím více je potřeba si vážit 
všech občanů, kteří se vlastně starají o cizí po-
zemek a dělají naše město „krásným“.
Jsem rád za každého člověka, který si neřekne: 
„Není to moje – nezajímá mě to.“

Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Že není rozloha předzahrádky překážkou, dokazují manželé Salajkovi z ul.
Horňanského, kteří se starají o bylinnou předzahrádku se „samovýsevem“  
a skalku s rybníčkem. Opět na pozemku ve vlastnictví města. Rozloha? 
Téměř 600m2!

O pěkné prostředí v okolí svých bytů pečují senioři téměř sami

TELEGRAFICKY

Dub zasazený k  výročí 
narození Karla IV. má pa-
mětní desku
…pamětní deskou byl začátkem měsíce čer-
vence opatřen dub letní, který v  sobotu 14. 
května 2016 při příležitosti 700. výročí na-
rození římského císaře a českého krále Karla 
IV. rukou společnou a  nerozlučnou zasadili 
členové Rotary klubů Karlovy Vary a Valtice - 
Břeclav. Mladý dub byl vysazen v relaxačním 
parku u vlakové zastávky, zdárně se ujal a daří 
se mu.

Nabídky zaměstnání nově 
v infoservisu
Upozorňujeme návštěvníky ofi ciálních webo-
vých stránek města Velké Pavlovice, že v sekci 
Infoservis pro občany zveřejňujeme a  pravi-
delně aktualizujeme nabídky volných míst 
v  regionu. Infoservis najdete pod adresou 
www.velke-pavlovice.cz – odkaz Městský 
úřad – pododkaz Infoservis.

Pamětní deska připomínající výsadbu dubu 
k příležitosti 700. výročí narození Karla IV. 

Opravy elektrických rozvodů v mateřské škole, 
s úklidem pomáhaly i brigádnice

Z  činnosti Služeb města 
Velké Pavlovice
V letním a prázdninovém období bylo ve služ-
bách města zaměstnáno 30 pracovníků a  to 
včetně brigádníků. 
V  červenci byly v  ulici V  Sadech dokončeny 
rozsáhlé a náročné opravy vodovodního řadu, 
chodníků, s následnými terénními úpravami. 
Dokončena byla také rekonstrukce elektric-
kých rozvodů v  mateřské škole, ve třídách 
Koťátka a Kuřátka. Tyto práce provedla míst-
ní fi rma Havelka, zaměstnanci služeb města 
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Údržba zeleně ve městě – stříhání živého plotu 
na ulici Nádražní.

Aplikace prostředku na odstranění plevelů – 
hodovní sólo za sokolovnou

Přípravy hodovního sóla

se postarali o vyklizení tříd a zednické opravy. 
V  srpnu byla zahájena rekonstrukce šaten 
na základní škole pod tělocvičnou. Několi-
kadenní dopravní omezení v  podobě úplné 
uzávěrky silnice si vyžádala oprava mostku 
přes Trkmanku u  stavebnin, nedaleko vlako-
vé zastávky. Naopak bez jakéhokoliv omezení 
provozu či dokonce uzavření byly provedeny 
zednické práce a opravy fasády budovy měst-
ské knihovny a infocentra. Budova se dočkala 

nové svěží fasády, malířských prací se ujal pan 
Štefka. Z dalších oprav nesmíme zapomenout 
ani na opravu jednoho z  prvků skateparku, 
který byl v dezolátním stavu a také na náročné 
přípravy hodů a vinobraní spojené s úklidem 
města. Do přehledu dennodenních nikdy ne-
končících prací patří údržba zeleně – sekání 
trávy na veřejných prostranstvích, úprava 
veřejných záhonků, předzahrádek, truhlíků, 
údržba polních cest apod. 

Po hodech je v  plánu zahájení rekonstrukce 
chodníku na ulici Zelnice, bude se pokračo-
vat v  rekonstrukci šaten na ZŠ a  od poloviny 
září bude zahájena rekonstrukce vodovodního 
řadu od budovy radnice až k základní škole, na 
křižovatku s ulicí Hlavní. Dále bude probíhat 
také rekonstrukce části veřejného osvětlení, 
tyto práce budou provedeny fi rmou Havelka.

Karolína Bártová

KDYSI A DNES
POZNÁVACÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE VELKOPAVLOVICKÉHO ZPRAVODAJE * 3. KOLO
Princip soutěže - v každém čísle velkopavlovic-
kého zpravodaje jsou zveřejněny dva páry srov-
návacích fotografi í, vždy jeden snímek z historie 
a druhý ze současné doby. U první dvojice foto-
grafi í je místo na snímku rovnou odtajněno, dru-
há dvojice je soutěžní.
Kdo pozná, kde se místo soutěžní dvojice nachá-
zí, má možnost svůj tip sdělit pracovnicím velko-

pavlovického turistického informačního centra 
a jeden vylosovaný šťastlivec získá pěknou cenu.
Své tipy můžete sdělit osobně na TIC, telefo-
nicky na 519 428 149 nebo e-mailem: infocent-
rum@velke-pavlovice.cz – do 30. září 2016. Ne-
zapomeňte připojit kontakt na svou osobu, celé 
jméno a telefon, případně e-mailovou adresu.

Tak neváhejte a dejte se do pátrání!
Doufáme, že Vám přinese nová soutěž zajímavou 
zábavu.

Na místě je odtajnění  vítěze z minulého druhého 
kola. Vylosovanou výherkyní se stala paní  
Marie Bálková.

Karolína Bártová

Ulice Hlavní, v současné době s domem rodiny Mikulicovy – Vinařství Mikulica. 

SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE – poznáte tuto ulici? :-)
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ÚČAST NA KRAJEM ANDRÉ SE ROVNALA HEROICKÉMU VÝKONU

115. VÝROČÍ ŠLECHTITELSKÉ STANICE VINAŘSKÉ
VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

Město Velké Pavlovice společně s  Akademií
J. A. Komenského v Břeclavi
nabízí svým občanům – seniorům možnost 
naučit se používání osobního počítače
v grantovém projektu 

Senioři komunikují.
Kurz v rozsahu 14 hodin je bezplatný, vhodný 
pro začátečníky, bude se konat ve dnech 17. 
až 21. října 2016 v  zasedací místnosti Měst-
ského úřadu Velké Pavlovice, vždy od 14.00 do 
17.20 hodin.
Vzdělávací organizace Akademie J. A. Ko-
menského získala prostředky pro toto školení 
z  Nadačního fondu manželů Livie a  Václava 
Klausových.

Zájemci se mohou přihlásit již nyní v Městské 
knihovně Velké Pavlovice, buď telefonicky (519 
428 149) nebo osobně.

Projekt probíhal již v několika obcích našeho re-
gionu, lektor má zkušenosti se vzděláváním se-
niorů a přizpůsobí se znalostem a dovednostem 
účastníků. Využijte tuto jedinečnou příležitost.

Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice

Z NAŠICH AKCÍ

Pekelná. Přesně taková byla jedenáctá Expedi-
ce Krajem André, která se uskutečnila v sobotu 
25. července 2016. Nevybíravé manýry počasí se 
podepsaly na účasti, do terénu vyrazilo o něco 
méně cykloturistů, než je obvyklé. Není se co 
divit, slunce žhnulo a spalovalo už od časného 
rána. Odolné jedince, které předem avizovaná 
celodenní výheň neodradila, čekal skvělý pro-
gram šitý na míru úplně všem. Dospělým, dětem, 
milovníkům vína, abstinentům, cyklistům i pě-
ším připravili organizátoři hned čtyři možnosti 
tratí, od 12 až do 41 kilometrů.
Startovním a zároveň také cílovým místem akce 
byl hustopečský kemp Formanka. V úvodu ex-
pedice si zde každý účastník zakoupil startova-
cí balíček s nezbytnými pokyny a velenutnými 
pomůckami, především s koštovačkou na víno, 
a  vyrazil vstříc nezapomenutelným zážitkům 
a bohatému programu. Na ten lákalo všech de-
vět pořádajících a současně i průjezdných obcí. 
Slibovaly vzorek vína odrůdy André zdarma a ra-
zítko na každém registračním místě, ochutnávky 
vín místních vinařů, krásné výhledy z rozhleden, 
regionální gurmánské speciality, živou hudbu 
a v závěru slosování účastnických průkazů o řadu 
pěkných a praktických věcných cen.
Ve Velkých Pavlovicích se razítkovací místo po 

loňské premiéře opět nacházelo ve vý-
robní hale Šlechtitelské stanice vinař-
ské, a.s. Chládek a příjemné komfortní 
prostředí se osvědčilo. Dospělým účast-
níkům zde byla zdarma nabídnuta ko-
štovačka vína odrůdy André jakostní 
– Floriánek a dětem sušenky na dobití 
baterek :-). Kdo měl kuráž ve vražedně 
tropických vedrech pokoušet svou vý-
drž, mohl si zakoupit k ochutnávce další 
dva vzorečky - André rosé, pozdní sběr 
2015, CH.C.André a  nebo Veltlínské 
zelené, pozdní sběr 2015, CH.C.André. 
Všem však přišlo spíše vhod studené 
občerstvení v  podobě zmrzliny či vy-
chlazených nápojů, které spolu s  gri-
lovanými klobásami a masem nabízel 
kiosek pod rozhlednou Slunečná.
Ten kdo doputoval do Velkých Pav-
lovic, měl již v  průkazu otisk razítka 
z Hustopečí a Staroviček. Na ránu do 
vandr průkazu tak čekalo ještě dalších 
šest prázdných políček patřících Bořeticím, Vr-
bici, Kobylí, Němčinkám, Horním Bojanovicím 
a Kurdějovu.
Přede všemi, kteří je komplet posbírali, smekáme 
klobouk. V mnohdy 38 stupních Celsia ve stínu se 

Vychlazený doušek růžového André přišel v parném počasí 
vhod!

jednalo o heroický výkon.
Tak snad s moudřejším sluncem nad hlavou za 
rok, už podvanácté do tuctu, znovu na Expedi-
ci Krajem André, na shledanou!

Karolína Bártová

V letošním roce oslavila Šlechtitelská stanice vi-
nařská ve Velkých Pavlovicích 115. výročí vzniku. 
Navázala na tradici zemské révové školky založe-
né v roce 1901, k jejímuž odkazu se hrdě hlásí.
Ve své dlouhé historii sehrála zemská révová 

školka významnou roli v  boji proti révokazu, 
později v udržovacím šlechtění a novošlechtě-
ní nových odrůd.
Na naší šlechtitelské stanici byly vyšlechtěny 
odrůdy André a Pálava a s podílem Šlechtitel-

ské stanice Perná odrůdy Aurelius a Agni.
V roce 2009 se majiteli stali manželé Jarmila 
a  Vladimír Poliakovi, kteří úspěšně realizují 
svůj záměr na vytvoření rodinného vinařství.

Ing. František Kostrhun

OHLÉDNUTÍ ZA TOSKÁNSKÝM ODPOLEDNEM
V pátek 3. června 2016 jsme byli všichni sou-
částí premiéry, a to nejen pro Českou repub-
liku - křtu výjimečné a nové růže s názvem 
Pálava, která se konala v našem „Malém Tos-
kánsku“ ve Velkých  Pavlovicích. 

V rámci oslav 115 let založení našeho vinařství 
jsme pořádali Toskánské odpoledne, jehož 
součástí byl i křest této krásné růže od světo-
známé německé fi rmy Kordes z Hamburku.
Při křtu nebyl kmotrou nikdo jiný než majitel-

ka „šlechtitelky“ paní Jarmila Poliaková, dále 
paní Irena Svobodová, majitelka moravské 
banky vín, a  generální ředitel Rádia Impuls 
Jiří Hrabák. Za fi rmu Kordes to byl  obchodní 
ředitel Otto Harlieb s  manželkou a  manželé 
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Prouzovi, výluční dodavatelé růží fi rmy Kor-
des pro Českou republiku.
Vyvrcholením křtu byla i  přehlídka našich 4 
novošlechtěnců (Agni, Aurelius, André a Pá-
lava) v podobě nádherných modelek ozdobe-
ných květinami z dílny paní Anny Marciánové 
ze Zahradnického centra z Kostelce na Hané. 
Dalším významným hostem, který obdržel 
jako první růži Pálava včetně pamětního cer-
tifikátu, byl prezident nafurt Svobodné re-

publiky Kraví hora, pan Václav Petrásek. Bylo 
nám ctí ji dále předat i členům představenstva 
a dozorčí rady ZFP akademie, dále zástupcům 
toskánského regionu Pistoia, paní Michele 
Ricciarelli s  manželem a Morrenu Mencimu 
– hlavnímu dodavateli rostlin pro zahrady 
šlechtitelky. Slavnosti se zúčastnili také zá-
stupci města Velké Pavlovice, členové Společ-
nosti přátel Itálie při italské ambasádě a  zá-
stupci mnoha zahradnických a  fl oristických 
časopisů nejen z ČR.
Ke zkrášlení akce přispělo hudební vystoupení 
žákyň ZUŠ z Velkých Pavlovic, které vedla ře-
ditelka, paní Milena Karberová, a večer 
to byla cimbálka Dúbrava z  Dubňan. 
V podvečerních hodinách byl za účasti 
všech zasazen toskánský cedr z Pistoie. 
Celá krásná akce byla zakončena ohňo-
strojem.
K radosti všech, a také paní Poliakové, 
bylo v  podvečer slavnostně otevřeno 
rosárium u šlechtitelky s více než 600 
keři v 60 odrůdách. Rosárium se na-
chází na celém areálu šlechtitelky a jeho 
předností je, že se řadí k největším na 
Moravě. Převážná část rosária vznikla 
za necelé 3 měsíce intenzivní práce v le-
tošním roce a to na severozápadní části 
kopce Poštor (sv. Floriánek). Jednotlivé 
odrůdy růží jsou označeny informační-
mi tabulkami. Každý návštěvník si tak 
může rosárium projít po jednotlivých 
9 zastaveních (např. Pálava, Svatební 

síň, Romantické schody, Lavička vůní, Růže 
ve stínu oliv a dalších), včetně návštěvy vinné 
stezky. Celá akce byla zakončena ohňostrojem.
Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému 
průběhu akce - paní Paclové, manželům Mar-
ciánovým a  Prouzovým, Morrenu Mencimu, 
personálu našeho penzionu André a zejména 
hlavnímu organizátorovi, který celé odpoledne 
režíroval: Ing. Vratislavu Nakvasilovi, Ph.D., 
správci majetku šlechtitelky.
Věříme, že vás budeme moci přivítat u nás 
a  s  radostí tento nový „voňavý, barevný 
a světově výjimečný“ zážitek ukázat.

OHLÉDNUTÍ ZA DĚTSKÝM DNEM
Čtvrtek 9. června 2016 jsme společně v rámci 
oslav věnovali našim dětem. Již 3. ročník Dět-
ského dne se nesl opět v duchu perfektní nálady 
a potěšení dětí. 
Hvězdou programu byl opět Michal Nesvadba 
z  Kouzelné školky, který rozesmál nejednu 
dětskou tvář i  rodiče dětí. Program doplnila 
vystoupení dětí z Centra volného času Planetka 

pod taktovkou Inky Sobotkové Poliakové a dis-
kotéka Pavla Kováře. Kolem penzionu měly děti 
možnost využít obrovské nafukovací atrakce ve 
tvaru opice a pirátské lodi. Během celého odpo-
ledne byl připraven pirátský program a tradiční 
kreslení na kole. Děti si tradičně pochutnaly na 
párcích v rohlíku a hlavně na hranolkách. Rodi-
če pak mohli ochutnat skvělá vína a další připra-

vené pochutiny z dílny kuchařů penzionu André 
a kuchařů z hotelu na Hrubé Vodě. 
Celkem se této senzační akce zúčastnilo více 
jak tisíc návštěvníků. Nás moc těší, že se k nám 
lidé vracejí, a  největší odměnou byly pro nás 
rozesmáté tváře dětí z širokého okolí. Na závěr 
musíme poděkovat všem sponzorům, kterým 
jsme nechali před penzionem vyrobit  billboard.

OHLÉDNUTÍ ZA KONCERTNÍM ODPOLEDNEM
V pátek 10. června 2016 na šlechtitelce vr-
cholily oslavy 115. výročí založení. V rámci 
programu oslav vystoupily známé a  oblí-
bené hudební skupiny PANGEA – Beat-
les Revival, Banjo Band Ivana Mládka 
a  TURBO. Skvělou atmosféru podbarvilo 
moderování hudebního odpoledne pod 

Křest nové růže s názvem Pálava na Vinařském 
penzionu André

Modelky ozdobené květinami představily kvarteto odrůd 
révy vinné vyšlechtěné na ŠSV ve V. Pavlovicích – Agni, 
Aurelius, André a Pálava

HORKÉ MERUŇKOBRANÍ
Již třetím rokem se otevřela brána ekocentra 
Trkmanka voňavému a chutnému meruňko-
vému šílenství.
V  pátek 1. července 2016 v  klidnějším duchu 
jsme se věnovali s panem profesorem Borisem 
Krškou z Ústavu ovocnictví Mendelovy univer-
zity v Brně historii a současnosti meruněk obec-

ně, ale také i naší Velkopavlovické. Další velice 
zajímavá byla přednáška Jana Matějů o záchra-
ně sysla obecného, který si za svou domovinu 
vybral hlavně naše vinice. Přednášku doprová-
zelo pískání živého exempláře - asi měsíc a půl 
starého mláděte.
Sobota se nesla v horkém duchu již od rána, 

což poznamenalo návštěvnost, která byla 
oproti předcházejícím ročníkům nižší. Ti, 
co se nenechali zlákat koupáním či sezením 
doma v  chládku a  dorazili, nebyli zklamáni. 
Návštěvníky přivítal místostarosta Petr Hasil, 
připomenul historii vzniku Velkopavlovické 
meruňky, 80. výročí založení Vinařsko-ovoc-
nického družstva ve Velkých Pavlovicích a sa-

taktovkou herce Pavla Nečase. 
Koncert, který vinařství věnovalo lidem 
zdarma, navštívilo nakonec více než šest 
stovek lidí, kteří se skvěle bavili. Bylo pro ně 
zajištěno pití a výborné jídlo, nejen z rukou 
našich kuchařů. Zdravici k výročí vinařství 
pronesla majitelka paní Jarmila Poliaková 

společně s  ředitelem vinařství Ing. Václa-
vem Tomkem. 
Celé letní oslavy výročí šlechtitelky pak 
byly zakončeny ohňostrojem s bezmála tře-
mi stovkami světelných efektů.

Ing. Vratislav Nakvasil, Ph.D.
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Meruňky na nekonečné množství způsobů, na 
slano i na sladko, vařené, pečené, smažené… 
a vždycky výborné!

Ať jsou venku tropy nebo prší jako z konve, ve 
sklípku je vždy konstantní teplota, sucho, stín, 
vlídná a přátelská atmosféra, ale hlavně, nepo-
znáte zde, co to znamená žízeň.

ROZBOUŘENÉ VÍNO V ORANŽOVÉM
Jako každý rok i letos pořádali vinaři ze spol-
ku Víno z Velkých Pavlovic jedinečné noční 
otevřené sklepy Víno v  oranžovém, stalo se 
tak v sobotu 2. července 2016. Nadšenců pro 
víno se nakonec sešlo na pět stovek, a tak bylo 
ve sklepech pěkně veselo.
Jedinou vadou na kráse celého večera bylo po-
časí, které nám letos nepřálo podle představ. 
Podvečer byl tropický a stal se příslibem teplé 
letní noci.
Tento předpoklad se nakonec nevyplnil, po-
časí se s večerem zněmilo jako mávnutím kou-

mozřejmě pozval všechny k ochutnání všech 
připravených specialit z  meruněk. Program 
celého dne zajištovalo jako partner hlavního 
pořadatele ekocentrum Trkmanka. 
V letošním ročníku zvítězil meruňkový guláš od 
Charlieho andílků, kterého byly pro jistotu uva-
řeny dva velké kotle, a během chvíle se zaprá-
šilo po šátečcích z listového těsta s pudinkem 
a meruňkou z ekocentra. Meruňková nabídka 
byla jako každý rok široká - meruňkové knedlí-
ky s posypkou ze základní školy, rýžový nákyp 
s meruňkami z mateřské školy, přesňáky s me-
ruňkovou marmeládou paní Marie Šmídové, 

smažené meruňky, tlačené koláčky s meruňko-
vou marmeládou od pana Křivky, meruňkové 
mošty a víno. V rámci malého jarmarku nechy-
běla meruňková kosmetika a malé perníčky ve 
tvaru meruněk.
V rámci dne proběhlo několik soutěží o věcné 
ceny - vědomostní kvíz pro dospělé a děti, sa-
mozřejmě na téma meruňky. Soutěž v pojídá-
ní „(ne)knedlíků, ale dvaceti půlek čerstvých 
meruněk“ byla neplánovaně poctěna vítězem 
několika soutěží v pojídání „čehokoliv“. Pan 
Jaroslav Němec, který zvítězil, přijel na naši 
akci cíleně, aby zjistil, jak se u  nás soutěží. 

Jak jsme dodatečně zjistili, tak pro toho, kdo 
chlapíka ze Svitavska zná, nejde o žádné pře-
kvapení. Už téměř deset let totiž jako profesi-
onální jedlík objíždí soutěže v pojídání po celé 
republice. Není pro něj problémem během 
sedmi minut nasoukat čtyři čtvrtkilové jitrni-
ce, během pár minut do sebe nahází třeba kilo 
krvavých steaků, hromadu šišek s  mákem, 
hrnec krupicové kaše, bramborové knedlíky 
s cibulkou, borůvkové knedlíky, hamburge-
ry... nic mu prý nedělá problém.
Nádvořím se linuly tradiční i netradiční písně 
cimbálky Josefa Imricha, v dílničkách děti pekly 
vlastnoruční kreace z listového těsta s meruň-
kovým džemem, tvořily netradiční klobouček 
s meruňkou a také origami. Na závěr odpoledne 
zatančili velkopavlovičtí Přátelé country.
Ani v sobotu zde nechyběl informační koutek 
o životě sysla u nás a samozřejmě nejzajímavější 
pro malé i velké bylo syslí mláďátko.
Cílem této akce je podpořit návrat jak Velko-
pavlovické meruňky, tak rozšíření ploch sadů 
s meruňkami. Aby zůstalo v platnosti, že spojení 
„Víno a meruňky“ patří k Velkým Pavlovicím.
Velké poděkování patří těm, kteří se na reali-
zaci celé akce podíleli, ať už v období příprav, 
nebo v den vlastní realizace.
 Návštěvníci z blízkého okolí i z větších vzdále-
ností ji kladně hodnotili, těšili se na příští rok 
a  dotazovali se, jaká bude změna jídelníčku, 
co připravíme za novinky. I my se budeme těšit 
a připravíme pro vás určitě zase něco nového. 
Samozřejmě meruňkového :-).

Město & Ekocentrum Trkmanka
Velké Pavlovice

PYTLÁK FLORIÁN DĚTEM ANI LETOS NEUNIKL
Každý rok koncem června pořádají myslivci 
dětský den. V  červnu neslavíme totiž jen Den 
dětí, ale červen je také Měsícem myslivosti – 
v  přírodě přicházejí na svět nové životy, které 
často potřebují péči a ochranu. V červnu si také 
připomínáme, že myslivci mají se svou činností 
seznamovat veřejnost a především mládež, aby 
byla k myslivosti tolerantnější a správně chápa-
la její význam v péči o krajinu a zvěř.
Děti, které mají alespoň trochu blízký vztah 
k přírodě, se opět po roce vypravily po stopách 

pytláka Floriána. Po vyzvednutí razítkovacích 
listů se vydaly plnit úkoly, ve kterých prokáza-
ly znalosti rostlin, živočichů, přírody kolem 
sebe a ochrany životního prostředí. Zda mají 
přesnou mušku, si vyzkoušely hned dvakrát. 
Poprvé při hodu šiškou na pytláka a podruhé 
při střelbě ze vzduchovky. Za odměnu za spl-
něné úkoly pak dostaly drobné dárečky a  za 
vydatné pomoci rodičů si na ohništi opekly 
křupavé a voňavé špekáčky.
Všichni si kromě špekáčků pochutnávali také 

zelného proutku. Začal foukat silný vítr, bou-
řit a pršet, čímž byl zhatěn oblíbený půlnoční 
ohňostroj před městskou radnicí. Nevadí! Za 
rok si ho určitě opět užijeme! 

Lucie Prokešová, spolek vinařů
Víno z Velkých Pavlovic

na meruňkách, které daroval Jan Krejčiřík, na 
třešních od Františka Krejčiříka a na sladkých 
moučnících, které jako vždy přinesly mamin-
ky dětí na výměnu za špekáček a kávu. Pečivo 
ke špekáčkům darovalo Pekařství Jitka Pláte-
níková, kterému tímto Myslivci Velké Pavlovi-
ce z.s. velmi děkují.
Možná z malých účastníků vyrostou budoucí 
myslivci.

Věra Procingerová
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DĚTI I DOSPĚLÍ SI HRÁLI,
VÍTALI PRÁZDNINY A NEZLOBILI :-)!
První prázdninový den, 1. července 2016, 
připravili rybáři pro děti odpoledne plné her 
a soutěží s tématickým zaměřením s vtipným 
a  výstižným názvem Vodnické odpoledne 
aneb Kdo si hraje, nezlobí!
Nádherné počasí přilákalo plno dětí i  s  ro-
diči. Všichni se náramně bavili a  užívali si 
první okamžiky dlouhých letních prázdnin. 
K  dispozici byla pro děti i  velká nafukovací 
skluzavka.
Pro všechny závodníky byly připraveny ceny 
jak za umístění, tak za účast. Jak je vidno 
z  fotografi e, do zápolení se s  chutí a  vervou 

zapojili také rodiče. Hudbou a slovem akci vy-
nikajícím způsobem provázel Tonny Schäffer. 
I jemu, stejně jako sponzorům, patří velké po-
děkování.
V  horkém letním odpoledni všichni s  nadše-
ním uvítali bohaté občerstvení připravené ve 
stanu u rybářské bašty.
Klub sportovních rybářů děkuje svým členům 
(i nečlenům), kteří celou akci připravili a podí-
leli se na jejím zdárném průběhu! 

Karel Hovězák, Klub sportovních rybářů 
při TJ Slavoj Velké Pavlovice

Skákání v pytlích si vyzkoušeli i odvážní tatínci. 
Šlo jim to brilantně!

DĚTI Z DĚTSKÉHO 
DOMOVA OPĚT VE 
VELKÝCH PAVLOVICÍCH!
V neděli, 17. července, dorazila do Velkých 
Pavlovic osmičlenná výprava z  Dětského 
domova ze Štítů v Orlických horách. Již po-
druhé strávilo, sedm dětí a jedna teta, týden 
na pobytovém táboře v ekocentru Trkmanka 
s názvem „Po stopách tradic“. 

Děti Jaruška, Natálka, Tomášek, Michalka, 
Petřík, Mikulášek a  Lukášek prožily týden 
plný řemesel, tradic, zábavy a her a také po-
znaly nové kamarády. 

Ženy z Dámského klubu pozvaly děti do cuk-
rárny na zmrzlinový pohár a strávily s nimi 
hezké nedělní odpoledne. Také městský úřad 
a infocentrum nezůstaly pozadu a stejně jako 
vloni byly pro tyto děti nachystány od jejich 

Děti z dětského domova si prázdniny ve Velkých 
Pavlovicích krásně užily. Budou mít dlouho na 
co vzpomínat

zástupců dárkové balíčky.

Loučení s malými táborníky bylo bolestné, 
ale doufáme, že se nám opět podaří získat 
finance a příští rok se s dětmi zase uvidíme.

KULTURA

TRADICE A FOLKLÓR PRO NEJMENŠÍ
PŘI EKOCENTRU TRKMANKA V. PAVLOVICE

Dětem to v krojích sluší! Dopřej-
me jim prostřednictvím nového 
kroužku při ekocentru Trkmanka 
se o hodech v krojích nejen pro-
cházet, ale také si „dospělácky“ 
zatančit.

V rámci podpory a udržování tradic našeho 
města bude od září fungovat při Ekocentru 
Trkmanka

Folklórní krúžek  pro nejmenší.
Cílem je učit děti jednoduchým tanečkům, 
říkadlům a  lidovým písním, hrát kolektiv-
ní taneční hry, vštípit jim hravou formou 
základy rytmu,tanečních prvků, orientaci 
v prostoru, podpořit zájem o folklór a dopl-
nit volnočasovou aktivitu dětí.
Folklórní krúžek je určen dětem od tří/
čtyř do šesti/sedmi let
(dle samostatnosti dítěte).
První nezávazná zkouška proběhne

ve čtvrtek 8. září 2016 
v 16 hodin v sále ekocentra 
Trkmanka.
Na zkoušku děti přiveďte 
v pohodlném oblečení a s pře-
zůvkami (cvičkami).
Další informace budou 
poskytnuty na nezávazné 
zkoušce.

Za týdenní pobyt dětí z Dětského domova ve 
Štítech je nutno poděkovat vám, občanům 
Velkých Pavlovic a  okolí, sponzorům, ale 
také účinkujícím, kteří se zúčastnili benefič-
ního koncertu pořádaného za tímto účelem 
v zimě loňského roku.

Tímto si vás také znovu dovoluji pozvat na
3. benefiční odpoledne, které se bude konat
27. listopadu 2016 v sokolovně ve Velkých 
Pavlovicích a  bude opět věnováno dětem 
z Dětského domova ve Štítech. 

Zuzana Pecháčková,
za Dámský klub a Ekocentrum

Trkmanka Velké Pavlovice 
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„JEDEME NA VÝLET!“

ZAHRÁVKY S VOLBOU STÁRKŮ
ODSTARTOVALY HODOVNÍ PŘÍPRAVY

Letní návštěva dětí z mateřinky v knihovně.
Tentokrát si vyrazily na výlet

Takové bylo tentokrát téma, které si knihovni-
ce městské knihovny vymyslela pro své malé 
návštěvníky, jež přišli na hravé odpoledne ke 
Dni dětí. To se v  knihovně koná již tradičně 
každoročně poslední květnový pátek.
Začalo se „výletem“ po Velkých Pavlovicích 
a Modrých Horách, pokračovalo pak výběrem 
dopravních prostředků, ať už se měly skládat 
či vyhledat uvnitř obrázků. Ve své fantazii 
jsme se vypravili do lesa a  k  moři a  dokonce 
na středověkou hradní hostinu. Mnozí dospělí 
by byli určitě překvapení, jak kvalitní znalosti 
děti mají a  jak jsou výtvarně nadané, vlastně 
všechny.
Paradoxně největší problémy dělaly dětem 
české lidové písničky, ve kterých hledaly jmé-

na českých měst. Kudy to vlastně jede Kudrna, 
který veze kolomaz? A  k  jakému městu běží 
liška? A  okolo kterého města se pasou koně 
nebo rostou tři růže? Pro děti byl zrovna tento 
úkol opravdu těžký.
Vlastivědné a zeměpisné téma se však zrovna 
hodilo také učitelkám v mateřské školce, tak-
že si třída Kuřátek přišla vyzkoušet některé 
úkoly do knihovny v úterý 21. června dopole-
dne. Místo dlouhého chválení jsme výsledky 
dětských aktivit v městské knihovně vystavili.
Největší radost nám dospělým děti udělaly 
tím, že své město znají opravdu dobře. Bez-
pečně poznaly mezi ostatními všechny ob-
rázky Velkých Pavlovic. Nejenom však stavby 
a památky, ale třeba také vlhu pestrou, květy 

V sobotu 16. července pořádala velkopavlovic-
ká krojovaná chasa tradiční Zahrávky hodů, 
které se konají každoročně vždy čtyři týdny 
před samotnými krojovanými hody. I  když 
se kvůli deštivému počasí musela zábava ko-
nat pod střechou sokolovny, bavili se 
všichni až do brzkých ranních hodin.
Jako vždy měla i letos chasa připrave-
no bohaté občerstvení včetně dosta-
tečného množství višňáku. Tuto míst-
ní specialitu připravují stárci vždy 
cíleně na zahrávky.
Kromě taneční zábavy s  dechovou 
hudbou Zlaťulka proběhla i  ofi ciální 
volba stárků, sklepníků a  kárníků - 
tímto byly pomyslně odstartovány ná-
ročné předhodovní přípravy, počínaje 
úklidy, pokračujíce pečlivým chystá-
ním krojů a konče pečením nadýcha-

ných hodovních koláčů. 
Velkopavlovická chasa děkuje všem návštěv-
níkům zahrávek za podporu a účast.

Věra Procingerová

meruněk nebo sakur, tanečníky na hodech, 
některé děti znají dokonce plody oškeruše. Je 
to velký vklad do vztahu k rodnému městu.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Tradiční rituál volby stárků

Pro letošní rok byly zvoleni:

KROJOVANÉ HODY 2016
Stárci a stárky
Jakub Procinger – Simona Svozilová
Martin Svozil – Nikola Kynická
Radek Možný – Kateřina Kocmanová
Filip Cvan – Iva Jilková
Sklepníci a sklepnice
Oldřich Vymazal - Bára Forejtová
Jaroslav Hicl - Eva Škrobáková
Antonín Střítecký - Renáta Popovská
Lukáš Melichar - Adéla Dostoupilová
Kárník: 
Lukáš Hájek
Čestný kárník
Josef Dubina

PLENÉR „ROZBEHY 2016“ I PRO NAŠE FOTOGRAFY

Přátelé ze Záhorského osvětového střediska 
v  Senici, se kterým Městská knihovna Velké 
Pavlovice spolupracuje už od roku 2010 pokud 
se týká fotografování, fotoklubu, odborných 
seminářů pro amatérské fotografy i  společ-
ných workshopů či výstav, na Velké Pavlovice 
nezapomněli ani v letošním roce. Z dotačních 
prostředků připravený plenér otevřeli i  pro 
amatérské fotografy z našeho města.

Pěti velkopavlovickým fotografům nabídli 
slovenští organizátoři ve dnech 21. až 24. čer-
vence 2016 místa ve skupině členů senického 
fotoklubu, profesionálních fotografů i odbor-
ných lektorů na workshopu, neboli plenéru, 
jehož základem je společná práce v přírodě.
Janu Vondrovou z  Velkých Pavlovic, která 
se také fotografování věnuje, jsme proto po-
prosili o vyprávění přímé účastnice: 
„Ve čtvrtek jsme se sjeli do chaty Slovenského 
červeného kríža u  obce Cerová - místní čás-
ti Rozbehy. Do večera jsme se stihli sezná-
mit s  okolím - asi 300 m od chaty je zřícenina 
Korlátko. Večer táborák. V  noci byla bouřka, 
takže nás fotografy ráno příjemně překvapila 
mlha. Kdo nezaváhal, udělal pár pěkných zá-
běrů. V pátek dopoledne přednášel lektor Bla-
žej (Baďo) Vittek z  Fotoklubu Iris z  Trnavy 
(přednášel o „fotografi cké fi lozofi i“ - fotka jako 
obraz, zájemci se mohou podívat na Baďove za-

myslenia na stránkách fotoklubu Iris). Odpole-
dne (než přešlo vedro) jsme si zastříleli ze vzdu-
chovky (taky je potřeba zadržet dech a stisknout 
spoušť :-) ). Pokusili jsme se zachytit explodující 
plechovku piva po zásahu diabolkou (ne každé-
mu se to povedlo). Později odpoledne jsme odjeli 
fotit na Plavecký hrad. Večer opět táborák. 
Jeden ze senických fotografů (Štefan Flux) pro 
nás všechny připravil krásné večerní focení - 
luminografi i (malbu světlem). V  sobotu přijel 
MgA. Petr Drábek z Hodonína a Cyril Gajdík 
z  Ratíškovic (fotoalbum). Dopoledne ukázka 
prací P. Drábka, odpoledne praktické fotogra-
fování na Korlátku. Dostali jsme za úkol vyfotit 
celek (zříceninu, krajinu,...), polocelek a detail. 
Zároveň jsme se měli pokusit o zachycení nálady 
(imprese), najít svůj osobní pohled na fotogra-
fovaný objekt a  nakonec i  nějakým způsobem 
zakomponovat kousek svého těla do fotografi e 
(ruku, nohu stín,...) Petr Drábek spolu s  Cy-

„Čarování se světlem“ - autor František Kobsa
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„Spolu“ -  autor Tomáš Jurovatý, Senica

rilem Gajdíkem ochotně poradili s  kompozicí, 
nastavením fotoaparátu. Zkusili jsme si netra-
diční skupinovou fotografi i. Následovalo hod-
nocení pořízených snímků, které se protáhlo až 
do večera, a  bohužel nedošlo už na přednášku 
pana Gajdíka. Měli jsme ale možnost zalistovat 
si v  jeho fotoalbech a  neformálně si popovídat. 
Večer na pivko do místní hospůdky, zbytek veče-
ra jsme prodebatovali na verandě u chaty.“

Protože každá účast v  projektu fotografy za-
vazuje, zeptala jsem se velkopavlovických 
účastníků všech na jednou společnou otázku:
„Za co tě odborný lektor na plenéru 
chválil?“
Jana Vondrová: „Za to, že moje fotografi e mají 
duši, tedy tu přidanou hodnotu navíc nad dob-
rou technickou kvalitu a správný záběr.“

Ludmila Podešvová: „Za to, že jsem se správ-
ně naučila fotit něco zcela nového, co jsem 
předtím neuměla: sluneční paprsky při zábě-
ru v protisvětle.“

František Kobsa: „Za kompozici mých fotogra-
fi í, za to, že jsem vyhledával neotřelé záběry, že 
jsem dokázal vidět a vyfotit to, co možná jiní ne-
viděli – třeba pavučinu v lese.“

Oldřich Hradský: „Nevím, co bych řekl přes-
ně. Líbily se některé mé konkrétní fotky. Třeba 

s protisvětlem. Mě ale nejvíc potěšilo, že mi ko-
lega z  práce půjčil rozmanité nadstandardní 
vybavení k foťáku, jako jsou speciální objektivy, 
a já se s nimi naučil pracovat.“

Vernisáž společné výstavy fotografi í, které repre-
zentují práce fotografů na plenéru, připravujeme 
do Velkých Pavlovic na čtvrtek 27. října 2016.

O  ukázku práce na téma luminografi e jsme 

pro ilustraci poprosili Františka Kobsu z Vel-
kých Pavlovic. O netradiční skupinovou foto-
grafi i účastníků pak ředitelku ZOS v  Senici, 
RNDr. Ĺubicu Krištofovu.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

VELKOPAVLOVICKÁ CHASA NECHYBĚLA
NA 2. SETKÁNÍ PŘÁTEL JIŽNÍ MORAVY VE STAROVICÍCH
V sobotu 30. července 2016 se obcí Starovice na 
Břeclavsku prohnala řeka krojovaných, přede-
vším mladých lidí z regionů napříč jižní Mora-
vou. Přijeli na 2. setkání přátel jižní Moravy, 
které pořádala internetová komunita I love Jižní 
Morava. Nechyběli ani zástupci z Velkých Pav-
lovic. Část chasy se do Starovic vypravila v čele 
s prvním stárkem Jakubem Procingerem a jeho 
partnerkou Ivou Jilkovou. 
Soutěž o  nejkrásnější pár sice nevyhráli, ale 
i tak rozhodně vzbudili spolu s ostatními Velko-
pavlovčáky patřičnou pozornost. Zaujali svou 
dobrou náladou, úsměvem na rtu, příjemným 
vystupováním, zpěvem, tancem, dívky pak pre-
cizně oblečenými kroji. „Holky jsou jako panen-
ky z cukru, nechápu, jak je tak nádherně dokáže 
někdo obléct. Zkusila jsem si sáhnout na jednu ze 
sukní. Je strašně tvrdá, na to musel padnout me-
trák škrobu“, se smíchem se s námi o své dojmy 
podělila jedna z účastnic akce, která přijela až 
z jižních Čech.
Pořádající komunitu I love Jižní Morava založil 
před třemi lety pan Jan Záhora a už podruhé 
byl hlavním organizátorem setkání, na které se 
letos sjelo pět set dvacet krojovaných z šestapa-

desáti obcí jižní Moravy. Do Staro-
vic v sobotu zavítali také krojovaní 
i  nekrojovaní účastníci ze Sloven-
ska a příznivci tradic jižní Moravy 
z Japonska, Itálie, Austrálie, Polska 
i z Německa.
„Celkem se letošního druhého roč-
níku zúčastnilo na tisíc šest set pa-
desát krojovaných i  nekrojovaných 
přátel jižní Moravy, krásných lidí, 
kteří ctí tradice a milují naši Mora-
věnku,” řekl pochvalně Jan Záhora. 
A zároveň prozradil termín třetího 
setkání. „Příští rok se na všechny 
přátele nejkrásnějšího kraje, roz-
manitých krojů, pěkných písniček, 
dobrého vína a skvělých lidí na naší 
milované jižní Moravě těšíme v sobo-
tu 27. července 2017.”

Kromě průvodu a  prezentace krojovaných 
a všeobecného veselí, při kterém nechyběl ani 
zpěvák Jožka Černý, se ve Starovicích volil také 
nejkrásnější krojovaný pár jižní Moravy 2016. 
Z  rukou hejtmana Jihomoravského kraje Mi-
chala Haška toto ocenění společně s Malovanou 

krojovou mašlí hejtmana převzali Michaela Ji-
rásková a Milan Spurný z Kobylí na Břeclavsku. 
Nakonec tedy vítězství zůstalo aspoň částečně 
doma. Sice ne přímo ve Velkých Pavlovicích, ale 
bez debat v Modrých Horách!

Karolína Bártová & Jitka Sobotková

Velkopavlovická chasa na 2. setkání přátel jižní Moravy

NA KAFÍČKO A NA DORTÍČEK
… přišly ty z nás, co měly společně s knihovni-
cí městské knihovny chuť ne na zmíněné ob-
čerstvení, ale především chuť zkusit pro letní 

podvečery něco neobvyklého. Nabízený po-
slech audio-knížky slavného románu  Char-
lotte Brontëové „Jana Eyrová“ nakonec 

posluchačkám zabral celkem 4 červencové 
a  srpnové pondělní podvečery. Když na pla-
kátu lákala knihovna návštěvnice na „geniál-
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Z VINNÉHO SKLÍPKU

ní podání“ herečky Gabriely Vránové, možná 
si zájemkyně ani nedovedly představit, jak 
skutečně krásné dílo autoři audio-nahrávky 
vytvořili. Jednotlivé postavy knihy jsou v  he-
reččině podání živé, plastické, přesvědčivé 
a tak pravdivé, jako by na posluchačky vystou-
pily ze zvukového disku přímo do prostorů 
knihovny.
Není nic divného na tom, že se tentokrát jed-
nalo výhradně o dámskou záležitost, vždyť to 
bylo zcela dáno výběrem zvolené „knížky 
do ucha“. Romantický, viktoriánský román 
vyprávějící o  dobách a  poměrech, které si 
už sotva dovedeme představit, ale které nás 

přesto nikdy nepřestanou okouzlovat. I  když 
se jednalo o  jedno z  nejznámějších děl ang-
lické literatury, pondělní společnost mohla 
„ochutnat“ úplně jinou úpravu. Snad k hezké-
mu zážitku přispělo i to, že v 1. polovině srpna 
zrovna vysílala televize ještě i dvoudílný ang-
lický fi lm o Osudové lásce Jany Eyrové, takže 
teď už známe knížku úplně nazpaměť. S letní 
akcí jsme se rozloučily 8. srpna, ale protože se 
poslech zájemkyním líbil, nabídne knihovnice 
veřejnosti další knížku do ucha někdy v  zim-
ních měsících na začátku příštího roku.
Je zapotřebí také podotknout, že poslech 
audio-knih vůbec není koníčkem pouze pro 

ženy. V současné době vycházejí  takto všech-
ny knihy slavného Jo Nesböho či Vlastimila 
Vondrušky,  knížky R. R. Martina nebo 
Paula Coelha. Nejsou to knížky, jak se někdy 
žertem píše „pro líné čtenáře“. Jsou to umě-
lecká díla na druhou, když je kvalitní litera-
tura umocněna ještě vynikajícím hereckým 
podáním. Knihy, které nás učí odpočívat, re-
laxovat, vypnout a sbírat nové síly pro každo-
denní realitu.

Mgr. Dana Růžičková, vedoucí Městské 
knihovny a TIC Velké Pavlovice

PRVNÍ VELKOPAVLOVIČTÍ VINAŘI ZÍSKALI
JEDINEČNOU ZLATOU ZNÁMKU SYSLI NA VINICI

Prvních 14 velkopavlo-
vických vinařů získalo 
dne 24. července 2016 od 
Ministerstva životního 
prostředí České repub-
liky a Alka Wildlife jedi-
nečnou zlatou známku 
„Sysli na vinici“. Jedná 
se o  speciální zlatou 
známku s  vyobrazeným 
syslem. Nálepku ve stylu 
Zdeňka Polreicha, který 
uděluje známky kvalit-
ním restauracím, dostali 
a  dostanou nově všichni 
vinaři, kteří na svých vi-
nicích hospodaří způso-
bem, který zde umožňu-
je život dnes už vzácným 
syslům. 

Syslí populace za posled-
ních 60 let poklesla v  ČR 
téměř o 90 %. Sysel je ne-

jen roztomilým hlodavcem, ale je také velvy-
slancem celé řady živočichů žijících ve stepích 
a na trávnících. Jeho úbytek ukazuje na mize-
ní celého jednoho ekosystému z naší krajiny.

Příčinou prudkého poklesu populace sys-
la v  ČR, ale i  v  celé Evropě, jsou především 
změny v  zemědělském hospodaření, které 
zničily jeho přirozené prostředí: často kosené 
či pasené trávníky. Do budoucna mohou mít 
zásadní význam pro záchranu tohoto druhu 
u  nás vinice jižní Moravy. Vinice se zatrav-
něnými a  udržovanými mezipásy představu-
jí totiž vhodné náhradní a  přesto přirozené 
prostředí pro sysla. Jde o  rozlehlé a  spojené 
plochy, které jsou z  pohledu sysla ideálním 
prostředím, kde může nerušeně pobývat 

a postupně se rozmnožovat.
Zatravnění meziřadí však není ve vinicích 
zatím běžnou praxí. Proto byla vytvořena 
ochranná známka „Sysli na vinici“. Ta bude 
udělována vinařům, kteří vinice zatravňují 
a poskytují tak ideální domov pro sysla. „Víno 
z vinic, kde žije sysel, poznáte podle malé zlaté 
známky na lahvi, vinaře pak podle větší samo-
lepky na dveřích,“ představuje ochrannou 
známku Kateřina Poledníková z  organizace 
ALKA Wildlife, o.p.s., která je hlavním auto-
rem projektu ochrany sysla obecného na jižní 
Moravě.

Intenzivní hospodaření v  krajině způsobilo, 
že ze sysla obecného, běžného hlodavce, kte-
rého plašili z každé zahrádky, se stal kriticky 

Předávání zlaté známky Sysli na vinici velkopavlovickým vinařům
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• Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.
• Vinařství Procházka
• Buchtovi
• Rodinné vinařství Suský
• Karel Reichman
• Lubomír Zborovský
• Rodinné vinařství Krejčiřík
• Vinařství Mikulica
• Jan Michna
• Vlastimil Řádek
• Vinařství Lacina
• Petr Procházka
• Vinařství V & M Zborovský, v.o.s.
• Miroslava Balounová

Zdroj: www.syslinavinici.cz

ohrožený druh savce. „V  druhé polovině 20. 
století došlo k strmému úbytku početnosti syslů. 
Po roce 2000 byl sysel obecný zjištěn pouze na 
několika menších lokalitách, přičemž většina 
ze současných populací je velmi malá a  izolo-
vaná od ostatních. Proto byl v roce 2008 přijat 
Ministerstvem životního prostředí Záchranný 
program sysla obecného v ČR,“ uvedl dnes Jan 
Šíma z odboru druhové ochrany Ministerstva 
životního prostředí.
„Počet syslů v  České republice dnes odhaduje-
me na 4500-5000 jedinců na přibližně 35 lo-
kalitách,“ uvádí Jan Matějů, zoolog z  Muzea 
Karlovy Vary, který dlouhodobě populace 
sysla studuje a  je nejvýznamnějším českým 
odborníkem na tento druh. Sysla ohrozily 
především změny v české a moravské krajině: 
scelování pozemků, intenzifi kace zemědělství 
a  naopak upuštění od obhospodařování stro-
jově nedostupných pozemků, jako jsou meze, 
menší louky či pastviny. Drobné lokality jako 
sportovní letiště, golfová hřiště a kempy dnes 
představují pro tento druh „Noemovu archu“ 
– drží sysly doslova nad vodou, ale jsou jen 
dočasnou záchranou. „Pro dlouhodobé udrže-
ní sysla v ČR však tato malá a izolovaná území 
nestačí. Nadějí pro něj je vinařský kraj. Někteří 
vinaři totiž začali zatravňovat řádky mezi révou 
a  vytvořili tak vhodné prostředí pro celou řadu 
živočichů, včetně sysla obecného. Vezmeme-li 

v úvahu plochy vinic na jižní Moravě, mají tato 
území opravdu velký potenciál,“ dodává Matějů.
Pro získání zlaté známky je potřebné splnit tři 
podmínky: víno pochází z viniční trati, kde je 
potvrzen aktuální výskyt sysla obecného, vi-
nař zatravňuje vinice a  nepoužívá chemické 
prostředky na hubení hlodavců. Pro získání 
známky je zapotřebí umět vyrobit dobré víno, 
ale také si uvědomovat hodnotu krajiny, ve 
které žijeme nejenom my. „Věříme, že touto 
cestou oslovíme další vinaře a  milovníky vína, 
kterým záleží na naší krajině a  na chování ze-
mědělců i vinařů k okolní přírodě. Nutno dodat, 
že sysel na vinicích nezpůsobuje žádné škody, 
není třeba se ho tudíž bát,“ pokračuje Jan Šíma 
z Ministerstva životního prostředí.
A  jak pozná vinař, že může známku získat? 
Důležité informace vysvětluje zoolog Jan Ma-
tějů: „Mapování výskytu sysla obecného probíhá 
každý rok, a  víme tedy, ve kterých vinicích se 
sysli vyskytují. Seznam viničních tratí se syslem 
je uveden na stránkách www.syslinavinici.cz. 
Samozřejmě nám ale výskyt syslů někde mohl 
uniknout. Proto pokud na seznamu jejich trať 
chybí a o syslech u nich ví, určitě se může ozvat. 
Na uvedených stránkách najdou také kontakty 
i detailní podmínky udělování známky.“

Předání prvních známek 14 vinařstvím 
z Velkých Pavlovic se konalo i za účasti ředi-
tele Národního vinařského centra Pavla Krš-

VELKOPAVLOVICKÁ VÍNA BODUJÍ V CELOSVĚTOVÉM MĚŘÍTKU

Vinařství Mikulica si přivezlo z Londýna 
stříbrnou medaili
Prestižní soutěž International Wine Challenge 
(IWC) pořádaná v britském Londýně, která letos 
proběhla již po třiatřicáté, patří mezi nejpreciz-
něji hodnocené soutěže vín na světě. Každé z vín 
oceněných některou z medailí je v průběhu sou-
těže posuzováno hned třikrát, a  to minimálně 
deseti různými porotci. 
Z  velkopavlovických vinařů se soutěže zú-
častnilo Vinařství Mikulica, které bylo oce-

Výsledky velkopavlovických vinařů:
Vinařství Lacina * Neuburské, pozdní sběr 
2015 * stříbrná 
Vinařství Lacina * Dornfelder, pozdní sběr 
2015 * stříbrná 
Vinařství Miroslava Balounová * Cuvée 22, 
jakostní víno známkové 2015 * stříbrná 
Vinařství Miroslava Balounová * Aliber-
nert, pozdní sběr 2015 * stříbrná 
Vinařství V  & M Zborovský * Medovina 
2015 * stříbrná 
Vinařství Baloun * Rulandské bílé, pozdní 
sběr 2015 * bronzová  
Vinařství Lacina * Frizzante André rosé 
2015 * bronzová  
Vinařství Lacina * Marhulové, meruňkové 
víno 2015 * bronzová  
Vinařství Mikulica * André rosé, pozdní 
sběr 2015 * bronzová  
Vinařství Mikulica * Pálava, pozdní sběr 
2015 * bronzová  
Vinařství Turek & Šiška * Veltlínské zelené, 
pozdní sběr 2015 * bronzová 
Vinařství Turek & Šiška * Kerner, pozdní 
sběr 2015 * bronzová 
Vinařství V & M Zborovský * Pálava, pozd-
ní sběr 2015 * bronzová  
Vinařství V & M Zborovský * Veltlínské ze-
lené, pozdní sběr 2015 * bronzová  

něno stříbrnou medailí za Veltlínské zelené, 
zemské víno 2015. 
Vinařství Mikulica blahopřejeme!

Baloun a Lacina brali v Polsku zlato
Šestého ročníku mezinárodní výstavy vín Galic-
ja Vitis se v letošním roce zúčastnila vína z Fran-
cie, Itálie, Německa a dalších zemí Evropy včetně 
Česka. 
Soutěže se již po několikáté účastnila Vinařství 
Baloun a Vinařství Lacina a obě vinařství v sil-
né mezinárodní konkurenci uspěla. Vinařství 
Baloun si z Polska přivezlo čtyři zlaté medaile 
za Ryzlink rýnský 2015, Alibernet 2015, Sau-
vignon 2015, Zweigeltrebe 2015 a Vinařství La-
cina získalo v Polsku dvě zlaté medaile za André 
rosé 2015 a Rulandské bílé 2015.

Velkopavlovické víno v  San Franciscu 
chutnalo
San Francisco International Wine Competiti-
on je synonymem pro největší vinařskou soutěž 
na území Spojených států amerických a každo-
ročně se v ní utká přes čtyři a půl tisíce vzorků 
vín z celého světa.  
Svá „želízka v ohni“ zde letos měli opět i velko-
pavlovičtí vinaři. A uspěli, celkem si ze soutěže 
odvezli 5 stříbrných a 9 bronzových medailí. 

Karolína Bártová
zdroj: www.wineofczechrepublic.cz

ky, který ke konceptu známky řekl: „Respekt 
k  přírodním procesům a  biologická diversita 
jsou tím správným trendem, kterým by hospo-
daření v krajině, včetně vinařství, mělo jít.“ 
Poprvé byla známka představena široké ve-
řejnosti na Velkopavlovickém meruňkobraní 
a  nočních otevřených sklepech Víno v  oran-
žovém, které se uskutečnily 2. července 2016.
Seznam vinařů, kteří získali známku 24. 6. 
2016 (všichni jsou z Velkých Pavlovic):
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Střelby na loveckém kole O pohár města Velké Pavlovice na místní střelnici

JAKÉ BYLO LÉTO U VELKOPAVLOVICKÝCH SENIORŮ?
Akční, navzdory letním vedrům a žhnoucímu 
slunci nad hlavou naši dříve narození nezahá-
leli. Podnikali výlety a grilovali…
Protentokrát se vydali na toulky na úpatí ne-
dalekých Bílých Karpat, zavítali na Hodonínsko 
a Uherskohradišťsko. 
První zastávku si udělali v  Petrově, aby si zde 
prohlédli proslulé zdobené vinné sklepy – Plže. 
Napočítat jich tu mohli okolo osmdesáti. Sklípky 
s typickými znaky, modrou obrovnávkou a pest-
robarevně zdobenými žudry, vytvářejí jakousi uli-
covou zástavbu se dvěma návesními prostorami.
Druhým bodem v  nabitém programu byla pro-
hlídka skanzenu lidových staveb ve Strážnici. 
Výlet senioři zakončili v Buchlovicích prohlídkou 
výstavy fuchsií, zámku a zámeckého parku. 
Domů se vraceli příjemně unaveni, ale plni dojmů 
a krásných zážitků.
Grilování patří k  létu. To vědí i dříve narození,  
a proto se vydali ve středu 20. července 2016 ob-
těžkáni špekáčky a  naloženým masem na mys-
livnu. O  oblíbenosti těchto večerů svědčí hojná 
účast, tentokrát se jich sešlo přesně jednasedm-
desát.
Po uvítání a seznámení se s programem klubu na 
zbytek roku se hned pustili do výborných a  vo-
ňavých klobás od pana Koubka. Po jídle začala 

hrát paní Osičková na harmoniku a brzy nato se 
k  ní přidal i  pan Foukal. Při tónech harmoniky 
se všichni rozezpívali a  vyhrávali a  tančili až do 
pozdních nočních hodin. 
Velké poděkování patří všem členkám, které na-

Starobylá stavení skanzenu ve Strážnici naše seniory nadchla 

pekly nejrůznější dobroty a  také myslivcům za 
půjčení myslivny.  

Josef Hicl,
Klub důchodců Velké Pavlovice

MYSLIVCI STŘÍLELI O POHÁR MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
V neděli 19. června se na myslivecké střel-
nici ve Velkých Pavlovicích konal další roč-
ník střeleb na loveckém kole O pohár měs-
ta Velké Pavlovice. Svůj postřeh, pevnou 
ruku a dobrou mušku předvedlo 23 střelců.

Pohár a  první místo získal Jiří Zapletal, 
který nastřílel 76 bodů, druhé místo si vy-
střílel Luboš Chylík se 75 body a třetí skon-
čil Tomáš Pavelák se 74 body.

Z velkopavlovických myslivců stříleli Libor 
Benda, Pavel Lacina, Jaroslav Hlávka, Pa-
vel Krejčiřík, Emil Laurenčík, Josef Ulica 
a Jakub Procinger.

Pohodová neděle přilákala na střelnici ne-
jen střelce, ale i  jejich známé, rodinné pří-
slušníky a  zájemce o  výbornou myslivec-
kou kuchyni. Desítky velkopavlovických 
rodin si dopřály malý luxus a nedělní oběd 
nevařily, ale pro skvělou dršťkovou, guláš, 
divočáka se zelím nebo řízek si přišly na 
myslivnu.

Věra Procingerová

SPOLKY A KONÍČKY
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ

VÝROČNÍ VZPOMÍNKA NA PANA ZDEŇKA KARBERA

Pan Ing. Zdeněk Karber se svým vnoučkem Jožinkem 

Je to rok, co dne 9. srpna 2015 opustil řady 
pracovníků městského úřadu, kde působil 
jako velmi obětavý místostarosta, pan Ing. 
Zdeněk Karber. Byl dobře známý všem vel-
kopavlovickým občanům pro svou stálou 
aktivitu. Nejvíce postrádaný se ovšem stal 
ve své rodině.
Přestože nejsem občanem Velkých Pavlo-
vic dostal jsem se se Zdeňkem Karberem 
do dobrého kontaktu, neboť jeho zájem 
výrazně přesahoval běžně známou úroveň. 
Spoluzakládal Modré Hory nebo zařídil vý-
sadbu oškeruší na půdě města, zajímal se 
o zlepšení odolnosti meruněk při přepravě, 
o  minulost města, fotografoval realizaci 
řady významných projektů a  pokud se mě 
týká, zorganizoval pár mých přednášek na 
téma starých stezek, které zaujaly dokonce 
nejen jeho, ale i  občany Velkých Pavlovic. 
Také mě provezl městem a  ukázal všechny 
významné objekty města včetně zánovní 
kapličky na kopci. 
Jako vynikajícímu vinaři mu musím ve 
vzpomínce poděkovat za pohoštění neoby-
čejně výbornými vinnými odrůdami.

Ing. Radan Květ, CSc.

80 LET VINAŘSKÉHO PRŮMYSLU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
Pokračování z VPZ 3/2016 – 3. část

Po revoluci se na počátku 90. let minulého 
století Moravské vinařské závody Mikulov 
rozpadly na pět samostatných subjektů, kte-
ré šly dále cestou proměny státního podniku 
na akciové společnosti. Tak vnikl ve Velkých 
Pavlovicích podnik Vinium, který byl zařa-
zen do 1. vlny kuponové privatizace. V  roce 
1991 se potomci vlastníků obou zestátněných 
družstev snažili o  navrácení majetku. Dne 1. 
prosince 1991 založili ve Velkých Pavlovicích 
za účasti více než 200 vinařů z okolních obcí 
družstvo Vinopa. Zvolili představenstvo a do-
zorčí radu. Předsedou družstva byl zvolen Ing. 
Pavel Kratochvíl z Brumovic. Po několikaleté 
činnosti spojené s nákupem meruněk ukonči-
lo družstvo činnost. Požadavkům o navrácení 
majetku podle zákona o  restitucích nebylo 
možno vyhovět, protože náhrady majetku se 
netýkaly právnických osob. V  rámci 1. vlny 
kuponové privatizace bylo Vinium přetrans-
formováno v květnu 1992 na akciovou společ-
nost. Předsedou představenstva se stal Ing. 
Svatopluk Chalupa, CSc. Ředitelem Vinia 
zůstal Ing. Jaroslav Machovec. Mimořádná 
valná hromada, která se sešla koncem srpna, 

završila převzetí společnosti Vinium fi rmou 
Jet Investment. Ta od června 1992 vlastnila 
63 % akcií Vinia a také 78,6 % akcií spol. Víno 
Bzenec, která Vinium před časem koupila. 
Hlavním výrobním zaměřením byl nákup 
hroznů od smluvních partnerů pro zpracová-
ní odrůdových a známkových vín. Na počátku 
byla činnost velmi pestrá a  doplňujícím pro-
gramem byla výroba sektů, vermutů a dalších 
lihových výrobků. Jedním z  nejúspěšnějších 
roků byl rok 2004, zejména kvalitou vín, kte-
rá byla vyrobena novou technologií. Přes 80 
milionů korun investovalo Vinium do nových 
technologií, jejichž úroveň je srovnatelná se 
světovými fi rmami.
Významná byla činnost na úseku pomoci ne-
mocným dětem. Vinium a nadační fond Kap-
ka naděje vytvořily společný projekt „Kapka 
vína, kapka naděje“. Vinium přispívalo 50 
haléři z  každé prodané láhve vína na pomoc 
dětem nemocným leukemií a  nádorovými 
onemocněními.
Od roku 2006 byly hospodářské výsledky ko-
lísavé. V  roce 2007 došlo ke změně majitele. 
Novým vlastníkem se stala skupina Prospe-

rita, České vinařské závody Praha. Snahou 
vedení a. s. Vinium v  současnosti je dosáh-
nout dobrých ekonomických výsledků. Dle 
informací v tisku byl v roce 2015 dosažen zisk, 
zatímco v roce 2014 byly zaznamenány ztráty.
Jmenování nového ředitele společnosti Vini-
um, kterým se v červnu 2016 stal Ing. Václav 
Osička, by mělo vedení pomoci pokračovat 
v následujících letech ve zlepšování hospodář-
ských výsledků. Vinium a. s. se hlásí k tradici 
odkazu uplynulých osmdesáti let. Mimo vzpo-
mínkových oslav uvedla v rámci tohoto výročí 
společnost na trh novou řadu přívlastkových 
vín Exclusive Morava.
Akciová společnost Vinium je součástí vinař-
ské skupiny ve vlastnictví ryze českého rodin-
ného koncernu Prosperita. Předsedou před-
stavenstva je Bc. Vladimír Kurka. Do dalších 
let přejeme Viniu hodně příznivých sklizní 
hroznů s dobrou cukernatostí.
Poděkování patří místnímu rodáku panu 
Stanislavu Nesvadbovi z  Modřic za údaje 
získané v  Moravském zemském archivu 
v Brně.

Ing. František Kostrhun
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Prázdninové řádění v bazénu na zahradě školky
Rozloučení s předškoláky na radnici města – 
pasování do řad školáků

Konec školního roku ve 
velkopavlovické mateř-
ské škole bývá ve zname-
ní „posledního zvonění“. 
Tento studentský rituál 
je doménou maturantů, 
ale každoročně si jej vy-
zkouší i naši předškoláci. 
Za doprovodu svých 
učitelek obcházejí děti 
ostatní třídy MŠ včet-
ně provozních prostor. 
Tuto tradici doprová-
zí náležitý „rambajs“, 
smích a dobrá nálada.
O hlavních prázdninách 
si většina dětí užívá pl-
nými doušky vysněných 
volných dnů, chvil pl-

LÉTO V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ŠKOLNÍ OKÉNKO

140. VÝROČÍ PRUSKORAKOUSKÉ VÁLKY A VELKÉ PAVLOVICE
V červenci 1866, tedy před 140 lety, zapsal 
velkopavlovický učitel a obecní výbor Karel 
Šafařík památné události o příchodu císař-
ského rakouského vojska do Velkých Pav-
lovic, citujeme: „Z příčiny povstalé války 
mezi Rakouskem a Pruskem“. Patnáct dní 
zde „ležel“ 24. batalion myslivců, každá ro-
dina měla ubytovaných 7 mužů. Zápis uvá-
dí, že zde bylo také 40 důstojníků a generál. 
Po 15 dnech pochodovalo vojsko z Pavlovic 
k Josefovské pevnosti v Čechách, zde se celá 
rakouská armáda střetla s  pruskými vojá-
ky, byla těžce poražena a  vojsko se stáhlo 
do Olomouce.

Povinnosti obce však, zdá se, s  odchodem 
vojáků nekončily, protože v  době bojů „…
musili se přípřeže od všech obcí Moravy 
a  uher konat a  armádě potřebnosti do 
Čech dovážeti. Obec Pavlovská muse-
la po nejprve 45, po druhé 15 a  po třetí 
osmi vozů dostavit, a  formani byli při 
všech těchto srážkách na blízku přítomni 
v největším nebezpečenství vystáli mnoho 
času, nedostatku ve vlastní výživě a na po-
travě pro koně a mohli se až po 20 ti dnech 
dom navrátiti“.

Pan učitel Šafařík zapsal také následný 
postup vítězných Prusů, kteří postupovali 
přes Brno k  rakouské Vídni. Zaznamenal, 
že se rakouská armáda snažila postup ne-
přátel zastavit. Byly vyhozeny železniční 
mosty v Pouzdřanech a Vranovicích, stejně 
jako silniční mosty v Mušově, Věstonicích, 

Bulharech a  Břeclavi. Pruské vojsko však 
postupovalo nezdolně dál, takže si může-
me přečíst, že „… obec Pavlovská měla též 
jeho návštěvu k okušení. Dne 16. červen-
ce 1866 přijelo sem okolo 400 mužů jízdy 
a pěchoty, byl to General Štab 1 armady 
Pruské s  všemi důstojníky úřady, váleč-
nou kasou, přes 60 důstojníků, generálů 
a osobně Pruský Princ Karel ředitel této 1 
armády. Vojsko bylo rozloženo mezi obcí 
…, nejvyšší důstojníci byli v zámku. Mu-
selo se jim dobře vařit a co potřebovali za-
opatřit, a s nimi co nejlépe zacházet. Taky 
toho dne rekvírovali 6 věder vína masa, 
tabáku a  cigaret, a  dali nato jenom pár 
řádků jako potvrzení, že to přijali, kdo to 
má platit se neví, jistě jenom obec sama“. 

Protože všechny odvody byly vojsku posky-
továny bezplatně, bez jakékoliv náhrady, 
bylo velmi důležité, kolik vlastně vojska do 
obce připutovalo. Proto pan učitel Šafařík 
velmi pečlivě zaznamenal, že do obce při-
táhlo 19. července 1866 více než 1200 mužů 
pěchoty, 20. července 3000 vojáků, 26. čer-
vence dalších 306 mužů a 3 důstojníci. Kon-
cem července pak už Prušáci přes Pavlovice 
pouze pochodovali – 29. a  30. července to 
bylo více než 8000 vojáků.

Již 1. srpna 1866 se však v  obci ubytovalo 
dalších 1000 mužů pěchoty a 500 jízdních 
vojáků a  dalších 4000 pěšáků přes Pav-
lovice pouze přešlo. Všichni pruští vojáci 
pak z kraje odtáhli 3. srpna 1866 do ležení 

u  Slavkova. Protože obec byla vyhlášena 
sv ým vínem již v  minulosti, objevuje se 
tato skutečnost také v  citovaném historic-
kém zápisu: „Toho dne k  večeru požáda-
li oficíři 7 kusů hovězího dobytka, oves, 
chléb a  seno, pak víno pro vojsko. Počet 
dobytka jemu dal, musela obec od stat-
ků těch 7 kusů na pojištění záplaty vzít. 
Vína však nebylo hned k dostání. Vojsko 
se opovážilo samo víno hledat, mocně se 
sklepy otvíraly dveře štípaly. Jmenovitě 
byly dva sklepy v  údolí Podivínským ži-
dům Aškenesům patřící mocně otevřeny. 
Vojsko se hrnulo putýnkami, žbánami 
a vytočilo všechnu zásobu, přes 30 věder 
dobrého starého vína, co se nestrávilo, 
bylo na zem vypuštěno a musí se zde k zá-
rmutku a hanbě podotknouti  že při této 
spuštěnosti i chalupníci v údolí zůčastňo-
vali, nebo mnozí lehkomyslní z nich sami 
nosili ze sklepů hrnce a putýnky plné vína 
do svých domů, pili a s vojákama obcovali 
tak že mnozí ještě do druhého dne v ožral-
ství leželi a vojsku ještě místa kde by víno 
se nacházelo ukazovali“.

( V citovaných pasážích byl ponechán původní 
pravopis.)

Na základě podkladů pana Josefa Kosí-
ka (s poděkováním Stanislavu Prátovi) 

zpracovala redakce.
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Havelky provedena v  levé polovině areálu re-
konstrukce elektřiny. Zednické a pomocné prá-
ce prováděli zaměstnanci Služeb města Velké 
Pavlovice pod vedením pana Jana Havránka. 
Přestože se jednalo o velmi náročnou akci, byla 
díky ochotě a vstřícnosti všech zúčastněných 
provedena bez sebemenších problémů či pře-
kážek. Proto touto cestou všem děkujeme.

Jiřina Zigová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

OHLEDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM 2015/2016
NA GYMNÁZIU V ČÍSLECH
Ve školním roce 2015/2016 docházelo do školy 
250 žáků, z toho do čtyř tříd čtyřletého studij-
ního oboru (VG) 56 žáků. Do osmi tříd osmi-
letého studijního oboru docházelo 194 žáků. 
Studenti dojíždí z 34 okolních obcí. Průměr-
ný počet žáků na třídu je 21 žáků. Do prvních 
ročníků nastoupilo 44 žáků. Ve druhém polo-
letí školního roku z celkového počtu 250 žáků 
prospělo 104 žáků s vyznamenáním (tj. 41 % 
všech žáků školy), 145 žáků bylo hodnoceno 
slovem „prospěl/a“. Ve čtyřletém studijním 
oboru prospělo s vyznamenáním 9 žáků (tj. 16 
%), prospělo 47 žáků. V osmiletém studijním 
oboru z  celkového počtu 194 žáků prospělo 
s vyznamenáním 95 žáků, prospělo 98 žáků 
a nehodnocena je jedna žákyně. Z tělesné vý-
chovy je uvolněno za druhé pololetí z důvodu 
zdravotní nezpůsobilosti 12 žáků.
Maturitní zkouškou studium ukončilo 20 
studentů oktávy a 14 studentů ve třídě 4. A. 
Celkem 39 nejpilnějším studentům z kvinty až 
oktávy, z 1.A až 4.A bylo přiznáno prospěcho-
vé stipendium za vynikající prospěch.
V  přijímacím řízení se pro školní rok 
2016/2017 postupovalo podle ustanovení 
vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 
řízení ke vzdělávání ve střední škole. Do prv-
ního ročníku studijního oboru  79-41-K/81 
gymnázium, všeobecné osmileté studium, 
bylo přijato 30 uchazečů, kteří odevzdali stej-
ný počet zápisových lístků. Do prvního roční-
ku studijního oboru  79-41-K/41 gymnázium, 
všeobecné čtyřleté studium, bylo přijato 30 
uchazečů, ale odevzdáním zápisových lístků 
se zapsalo 20 studentů. V  celé ČR je počet 
žáků v prvních ročnících ve srovnání s minu-
lým rokem nižší o 17.000 a tento stav populace 
se nepříznivě promítá i do počtu žáků v naší 
škole. 
Celostátního ověřování vědomostí v  rámci 
projektu Vektor I. a Vektor IV. od společnosti 
SCIO se zúčastnili žáci 1.A, kvinty, 4.A a ok-
távy z předmětů ČJ, M, NJ, OSP a testování 
z  anglického jazyka SCATE. Výsledky žáků 
jsou na úrovni odpovídající stejné věkové 
skupině v rámci České republiky. ČŠI prová-
děla v rámci „Výběrového zjišťování výsledků 
žáků ve školním roce 2015/2016“ v termínu 
od 9. května do 20. května 2016 ověřování do-
sažené úrovně čtenářské gramotnosti u žáků 
v třídě prima. Ověřována byla dosažená úro-

veň žáků ze vzorku 900 základních škol a od-
povídajících ročníků víceletého gymnázia. 
Průměrný dosažený percentil žáka naši školy 
byl 72 %. 
Škola se tradičně zapojuje do naukových sou-
těží a olympiád v rámci okresu, kraje a na ce-
lostátní úrovni. Žáci dosáhli v soutěžích řady 
úspěchů a vzorně reprezentovali školu a naše 
město. K  všestranným žákům v  letošním 
školním roce, mimo jiné, patřila Viola Krau-
sová (septima), která postoupila do krajského 
kola olympiády v českém jazyce. Do celoná-
rodní zeměpisné soutěže Eurorébus v Praze 
postoupilo družstvo žáků tercie ve složení 
Štěpán Prokeš, Lukáš Pejchl a Jana Zámeč-
níková. Národní přehlídky ARS Poetica – 
Puškinův památník, která se konala v Praze, 
se úspěšně účastnili Vojtěch Antoš, Veronika 
Listová, Aneta Bajková a Lubomír Krůza. Do 
celostátního kola dějepisné soutěže gymná-
zií v Chebu postoupilo družstvo žáků školy ve 
složení Ondřej Sláma, Pavel Kosík a Vojtěch 
Antoš.

PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

STUDENTSKÁ AKADEMIE UŽ JE TRADICÍ,
GYMNAZISTÉ S GRÁCIÍ NAVÁZALI NA LOŇSKOU PREMIÉRU
Udělat si legraci ze školy, učitelů, ale i  ze 
sebe samotných a hlavně pobavit ostatní. To 
je způsob jak si užít předposlední školní den 
a rozloučit se s uplynulým rokem, který už 
druhým rokem zvolili studenti napříč třída-
mi velkopavlovického gymnázia. Ať už žáci 
zpívali, hráli scénky nebo tančili, sklidili vel-
ký úspěch u publika, které ovacemi nešetři-
lo. V úterý 28. června tak všichni v naplněné 
sokolovně mohli díky svým dětem, vnouča-
tům, žákům strávit příjemný podvečer.
Velkopavlovičtí gymnazisté letos při pláno-
vání červnové akademie stáli před nelehkým 
úkolem. A to navázat na loňskou historicky 
první přehlídku studentských vystoupe-
ní, která se setkala s velkým úspěchem. Po 

dvouhodinovém pásmu pestrého programu 
složeného z několika hudebních čísel, taneč-
ně-hudebních vystoupení nebo hraných scé-
nek ale mohl všem účinkujícím a organizá-
torům spadnout kámen ze srdce. Vše klaplo 
na jedničku a setkalo se s mohutnou odezvou 
publika složeného ze žáků, absolventů a uči-
telů školy, ale hlavně pak rodičů a prarodičů. 
Už průvodní slovo moderátorů se stalo sa-
mostatným originálním vystoupením. Bára 
Šíblová se během každého předělu setkávala 
s nějakou známou osobností v podání Vojty 
Antoše. Na studentskou akademii tak k pře-
kvapení všech letos dorazil třeba prezident 
Miloš Zeman. 

Na úvod diváky naladila na příjemnou notu 
kapela složená ze studentů gymnázia na-
příč ročníky, s úspěchem se setkala speciál-
-ní verze písně Pražského výběru s názvem 
Pavlovčákům, těm je tu hej. Pak už se všichni 
mohli bavit parodiemi několika televizních 
show – nejmladší gymnazisté si připravili 
soutěž Prima má talent, třída kvinta si vzala 
na paškál Televizní noviny a pustila se i do 
soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Další 
třídy diváky zavedly třeba do londýnského 
muzea voskových figurín a  ukázaly nám, 
jak to v  něm v ypadá v  noci. Potlesku se 
dočkali i tančící pidilidi. Večeru nechyběly 
klasické pohádky v netradičním pojetí jako 
Sněhurka nebo Popoluška.  O hymnu školy 

ly, obdrželo z rukou paní učitelek knihu v upo-
mínku na roky strávené v mateřské škole. Nyní 
předškolákům nic nebrání vykročit po prázd-
ninách pravou nohou vstříc své první „velké“ 
životní etapě. Pasování se stalo pro všechny 
přítomné velmi dojemnou chvílí. Především 
rodiče si v  tento okamžik uvědomí, že jejich 
ratolestem pomalu končí ryze bezstarostné 
dětství. Po prázdninách jim nastanou dny plné 
nejen her, ale i povinností.
V měsíci červenci byla za provozu fi rmou pana 

ných her, pozdního vstávání, sladkého nicne-
dělání a odpočinku od každodenních školních 
povinností. Jsou však mezi nimi i tací, kteří se 
celé dva měsíce do školy dychtivě, nedočka-
vě a plni zvědavosti těší. Jsou to samozřejmě 
budoucí prvňáčci, jež byli o posledním týdnu 
školního roku 2015–2016 slavnostně pasováni 
do řad právoplatných školáků.
Ceremoniálu pasování se ujal starosta města 
pan Jiří Otřel. Všech 28 dětí, které začnou od 
1. září 2016 navštěvovat 1. třídu základní ško-
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KDOUSOV 2016 ZA NÁMI
Letošní dva turnusy každoročně pořádané-
ho tábora do Kdousova nesly názvy:
SUPERHRDINOVÉ, pro první týden prázd-
nin a AFRO CIRKUS, pro druhý prázdnino-
vý týden. 
V prvním turnusu se vedoucí, jako superhr-
dinové Kdousova, ujali povinnosti zaškolení 
malých superhrdinů a předání jim svých su-
perschopností - tajná komunikace, obrana, 
střelba – i  teorii superhrdinů, pro boj proti 
zlu. Naší základně byla totiž padouchy vy-
hlášena válka. Celý týden se snažili rozházet 

výcvik superhrdinů, unášeli vedoucí, útočili 
na naši základnu, ale čtyři týmy šikovných 
hrdinů jejich útok vždy odvrátily. Yellow he-
roes, Nerozbitným okurkám, Supers a Aven-
gers se také podařilo vyhrát závěrečný boj 
proti padouchům a  prokázali tak svou od-
vahu, prozíravost i týmového ducha. Počasí 
v  prvním týdnu prázdnin přálo i  koupání, 
a tak jsme několikrát navštívili i koupaliště 
a  vyrazili společně na krátký pěší výlet do 
sousední Police. Táborák s  opékáním špe-
káčků i marshmallows (sladkých pěnových 

bonbónů) nesměl chybět. Letos se u táboro-
vého ohně setkaly tři kytary, a tak si mohli 
malí táborníci společně zazpívat mimo jiné 
i oblíbenou táborovou píseň Na Kdousov je 
cesta.
V  sobotu mezi turnusy se nám vystřídali 
superhrdinové za autobus plný dětí cirku-
su a  letní dětský tábor se proměnil v  jedno 
velké šapitó. Ztratil se ale šéf celé manéže. 
Děti měly za úkol najít hlavního principála 
podle vzpomínek smutných cirkusových 
pracovníků v  podobě našich vedoucích. 

BLAHOPŘÁNÍ LETOŠNÍM ABSOLVENTŮM ZUŠ
Každoročně je závěr školního roku ve 
znamení absolventských koncertů, které 
vždy probíhají v  koncertním sále ekocent-
ra Trkmanka ve slavnostní atmosféře plné 
hudby, radosti, dojetí a nádherných květin. 
Rodinní příslušníci a  přátelé přicházejí 
podpořit mladé hudebníky, jejichž úkolem 
je ukázat, co se během mnohaleté docházky 
do ZUŠ naučili. Absolventským koncertem 
uzavírají žáci sedmiletý I. stupeň studia 
a čtyřletý II. stupeň studia v ZUŠ.
V letošním školním roce ukončilo studium
I. stupně celkem devět žáků: 
• žák yně ze třídy pana zástupce MgA. 
Zbyňka Bílka, Eliška Bálková, Klára Pej-
chlová a  Kateřina Stehlíková (zobcové 
flétny)
• žákyně ze třídy pana učitele Roberta 
Zemana, Michaela Jaborníková (klavír) 
a Lucie Štěpánková (akordeon)
• žákyně ze třídy paní učitelky Liselotty 
Stehlíkové, Radka Valná (klavír)
• žákyně ze třídy pana učitele Václava 
Stehlíka, Michaela Pecháčková (klavír)
• žák ze třídy paní učitelky Elišky Vomáč-
kové, Lukáš Pejchl (klavír)
• žák ze třídy pana učitele Mgr. Jana Mí-

chala, Ondřej Sláma (klavír).
Všem absolventům srdečně blahopřejeme 
k  jejich v ýkonům. Poděkování jako vždy 
patří pedagogům za jejich práci a rodičům 
za podporu svých dětí v docházce do ZUŠ.
Mnohok rát děk ujeme t aké ekocentr u 
Trkmanaka - zejména paní ředitelce Bc. 

Letošní absolventky Míša Pecháčková a Radka Valná ze třídy manželů Stehlíkových spolu s paní ředi-
telkou Milenou Karberovou a bývalým pedagogem ZUŠ Velké Pavlovice panem Oldřichem Jeřábkem.

Zitě Dvořákové a paní Zuzce Pecháčkové za 
dlouhodobé vytváření dokonalého zázemí 
pro koncertování žáků ZUŠ. 

Milena Karberová,
ředitelka Základní umělecké školy

Velké Pavlovice

Na letošní studentskou akademii dorazil i nezkrotný Dan Nekonečný 

se postarala tří-
da kvarta.
Na závěr dvoji-
ce moderátorů 
poděkovala za 
pomoc a  trpě-
livost paní uči-
telce Pavle Mí-
chalové, k terá 
vede Student-
sk ý parlament 
Gymnázia Vel-
ké Pav lov ic e . 
Ta na dálku po-
děkovala nejen 
n e m o c n é m u 

Lubomíru Krůzovi, studentu septimy, kte-
rý stojí v  čele parlamentu za studenty, ale 
i všem účinkujícím. 
Pochvala a uznání patří všem žákům školy, 
kteří na konci školního roku měli chuť vy-
mýšlet a  trénovat připravená vystoupení, 
především pak je třeba ocenit ty nejmladší za 
odvahu a bezprostřednost, se kterými před 
početné publikum vystoupili. 
Snad nadšení a elán studenty gymnázia ne-
opustí a příští rok se dočkáme další student-
ské akademie!

Eliška Mainclová,
absolventka Gymnázia Velké Pavlovice
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Kdousov 2016 – 1. turnus – SUPERHRDINOVÉ

Vzpomínaly si na pár znaků, které princi-
pála charakterizovaly a  tak děti dokázaly 
nakonec principála najít, aby cirkus mohl 
pokračovat ve své cestě kolem světa. Ten-
tokrát se děti učily akrobacii, věštění, kouz-
lení, tanci i  žonglování. I  když druhý týden 
byly teploty nižší a  občas zapršelo, zábavu 
pod barevným stanem to nezastavilo. Děti 
si natrénovaly veselá vystoupení, soutěžily 
s  vedoucími, měly letní kino (tentokrát jen 
v tělocvičně) i diskotéku.

Protože máme dostatek rodičů, kteří nás 
sledují na našich webových stránkách 
i facebooku, sdíleli jsme s nimi letos během 
celých 14 dnů také své zážitky v podobě fo-
tografií, statusů i  několika živých přenosů 
z aktuálního dění tábora.

Anna Holásková

SPORT

NOČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
V ŠESTNÁCTÉM ROČNÍKU SOUTĚŽILO ŠESTNÁCT DRUŽSTEV

Sbor dobrovolných hasičů 
Velké Pavlovice uspořádal 
v  noci ze soboty na nedě-
li 9.  až 10. července noční 
soutěž v  požárním útoku. 
16. ročníku se zúčastnilo 16 
družstev. Dvanáct mužských 
a čtyři ženská.

Soutěžní klání začalo pro 
místní hasiče velmi dobře. 
S  časem 21.76 s se drželi 
přes půl hodiny na prvním 
místě. Bylo to však proto, že 
po prvním pokusu přestala 
fungovat časomíra a onu půl-
hodinu se čekalo na opravu. 
Po výměně startovací pistole 
ukázalo sílu družstvo z  Vo-
derad (SK) a s časem 19.61 s 
se dlouho drželo na předních 
příčkách. Lepší čas se poda-
řilo dosáhnout v prvním kole 
už jen Tvrdonicím – 18.73  s. 
Třetí příčku obsadilo po 
prvních pokusech družstvo 
z Bořetic.

Stejné pořadí bylo i  po dru-
hých pokusech, až po ten po-
slední SDH Jezeřany - Maršovice. Pánové 
ze Znojemska srazili terče nejrychleji ze 
všech – 18.23 s.

Z  ženských družstev si nejlépe vedlo 
družstvo z  Hovoran. Čas druhého pokusu 

26.36 s. letos postačoval na získání putov-
ního poháru starosty města. Za děvčaty 
z  Hovoran skončily v  těsném závěsu s  ča-
sem 26.38 s holky z  Tvrdonic. Třetí druž-
stvo SDH Poštorná srazilo terče za 28.58 s.

Mokré zápolení se sníženou viditelností – to jsou velkopavlovické noční závody v požárním útoku

Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice 
děkuje všem, kteří přišli do areálu TJ Slavoj 
Velké Pavlovice podpořit soutěžní týmy.

Petr Hasil
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Cvičitelky jumpingu
a TRX Monča a Lucka Crhákovy.

PRVNÍ JUMPING PARTY VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
ANEB SKÁKÁNÍM VSTŘÍC LETNÍ EUFORII

Byla to adrenalinová smršť, endorfi ny přímo 
sršely. Díky jumpingu, díky skvělé party, ale 
hlavně díky Monice a  Lucii Crhákovým. 
O co tedy vlastně šlo? O 1. JUMPING PAR-
TY uskutečněnou ve Velkých Pavlovicích!
Vezměme to „od Adama“… Sestry Monča 
a Lucka Crhákovy již několik let vedou lekce 
jumpingu, což je velmi výživné a  intenzivní 
aerobní cvičení za doprovodu motivační hud-
by na malých trampolínkách. Zájem o cvičení 
je obrovský, a tak nedávno holky přidaly do 
své nabídky ještě i  TRX, posilovací cvičení 
na závěsném systému s využitím váhy vlast-
ního těla. Během jednoho pracovního týdne 
se koná v garáži rodinného domu Crhákových 
neuvěřitelných deset cvičebních lekcí.
Jumping je v současné době velmi populární 
cvičení, a tak se čas od času v nejrůznějších 
koutech naší republiky organizují pro vyzna-
vače tohoto sportu JUMPING PARTY, tedy 
společné vícehodinové cvičení s  doprovod-
ným zábavným programem. 
Přesně taková JUMPING PARTY se histo-
ricky zcela poprvé uskutečnila i ve Velkých 
Pavlovicích. Stalo se tak v pátek 1. července 
2016, pod širým nebem, v areálu Disco Clu-
bu Millenium. Party byla výhradně dámskou 
záležitostí, sešlo se nás více než čtyřicet! Sa-
mozřejmě byli zváni i  muži, ale nepřihlásil 
se ani jeden. Snad z  obavy, že tříhodinový 
maratón nevydrží. Skutečně, party trva-

la tři hodiny, ale určitě se neskákalo celou 
dobu v kuse. Cvičební bloky byly prokládány 
přestávkami na vynikající osvěžující ovocné 
drinky, na nákup lákavého zboží v  připra-
vených stáncích a na bohatou tombolu, kde 
se dostalo úplně na každého, na vyvolené 
šťastlivce dokonce i dvakrát. V závěru party 
spolu všechny holky „bouchly šáňo“ a slíbily 
si nejpozději opět za rok další velkopavlovic-
kou JUMPING PARTY.
Komu poděkovat? Především Monče a Lucce, 
nejen za perfektní a pohodový průběh party, 
ale i za náročnou přípravu a organizaci. Jen 
málokdo si dokáže představit a  následně 
ocenit, kolik starostí, času, energie a  práce 
podobná akce obnáší. Holky, byly jste super, 
super, super! Dále pak všem za spolupráci 
– Disco Clubu Millenium za zapůjčení pro-
stor, Gym&Joy a Friends Fitness za výpůjčku 
trampolín, všem DJům, kteří nám nadšeně 
míchali super hudbu, barmanům, kteří nám 
neúnavě míchali skvělé drinky, všem sebe-
menším pomocníkům, za hodnotné dary do 
tomboly fi rmám Kabelky Cochtanovic, SaXa-
La FASHION, Výživová poradkyně Markéta 
Rozinková, Vinařství U  Kapličky, Fitness 
club Freedom a Hotel Kraví Hora.
První JUMPING PARTY ve Velkých Pavlo-
vicích byla nezapomenutelnou událostí na-
pěchovanou euforickými pocity, které v nás, 
zúčastněných jumperkách, přetrvaly ještě 
dlouhou dobu a  zpříjemnily nám tak start 

A máme to za sebou :-)! Jumperky 1. JUMPING PARTY ve Velkých Pavlovicích.

letních prázdnin a období prosluněných do-
volených. 
Holky, děkujeme a těšíme se na další party na 
trampolínkách!

Více o JUMPINGU & TRX ve Velkých Pav-
lovicích na * www.jumping-pavlovice.cz 

Karolína Bártová
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INZERCE

ANGLICKÝ  JAZYK VELKÉ  BÍLOVICE

www.ajvb.unas.cz
Kurzy angličtiny již od roku 2002

• Kurzy všeobecné angličtiny
Úroveň začátečník (Elementary) až výše středně pokroči-
lý (Upper-Intermediate)

• Příprava na FCE a Státní jazykovou zkoušku
• Kurzy pro mládež
• Firemní kurzy přesně pro vaše potřeby

Sleva 5% při platbě do 20. 9. 2016!
Podrobnější informace: www.ajvb.unas.cz,

ajvb@seznam.cz, tel: 776720010 (Jana Leblochová)

U VARMUŽŮ ZACINKALY DALŠÍ „MOKRÉ“ MEDAILE
Sestry Lucie a Anna Varmužovy se zúčast-
nily Letních krajských přeborů staršího 
žactva JMK v Brně - Lesné, které se kona-
ly 21. a 22. května 2016. Anna se na těchto 
přeborech neumístila na medailové pozici 
a  bohužel se ani nekvalifikovala v  žádné 
disciplíně na mistrovství republiky. 

Naopak mladší Lucie si z  devíti disciplín, 
což je maximální povolený počet startů 
v  této věkové kategorii, přivezla osm me-
dailí a jedno bramborové umístění. Tři zla-
ta si přivezla z kraulařských disciplín: 200 
m, 400 m a  800 m. Stříbrná byla na 50 m 
kraul, 100 m kraul a  na 400 m polohovým 
způsobem. Bronz získala na 100 m a 200 m 
znak. U 100 m prsa má čtvrté místo. 

Lucie se díky dosaženým časům kvalifiko-
vala do šesti disciplín nejvyššího kola zá-
vodů plavání v  rámci České republiky, což 
je maximální povolený počet startů v  této 
soutěži.

Na  Letním mistrovství České republiky 
mladšího žactva v plavání, které se konalo 
v  termínu 25. a  26. června 2016, se Lucie 
nejlépe umístila na sedmém místě v  dis-
ciplíně 800 m kraul. V  závodech na 400 
m polohový způsob skončila na devátém 

místě. Ve všech dalších disciplínách skon-
čila do čtrnáctého místa. U všech závodů si 
zlepšila svoje osobní časy. U  800 m kraul 

Plavkyně Lucie (uprostřed) a Anna Varmužovy (vpravo).

se zlepšila o neuvěřitelných 20 s, stejně tak
u 400 m polohového závodu o 18 s.

Ing. Radek Varmuža
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Čejkovické
 bylinkové slavnosti

Čejkovice u Hodonína, areál SONNENTORU

4. září 2016 od 10.30 hodin

Bylinkový ráj Sonnentor – zážitkovou exkurzi ve výrobě čajů, můžete navštívit po celý rok!

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

10.30 – Zahájení slavností

11.00 – Divadlo

12.30 – Slavnostní otevření Bylinkové   
             zahrady sv. Hildegardy
14.00 – Divadlo 

15.00 – Sluneční příběh Sonnentoru

16.00 – Dětské folklorní vystoupení

17.30 – Tombola

18.30 – Zakončení slavností

Přijďte nahlédnout do zdejšího království 
bylinek a koření a zhlédnout zrození 
nálevového sáčku biočaje od výkupu bylin,  
až po jeho samotnou výrobu.

Biojarmark a pestré ochutnávky  
čajů, koření a dalších biospecialit.

Občerstvení s biorestaurací REBIO.

Bohatý program pro děti.

Přednášky Margit Slimákové 
o zdravém stravování.

Vstupné zdarma.

www.sonnentor.cz    #tadyrosteradost         sonnentor čejkovice

MARTIN OTÁHAL

Písmo – Reklama

Malby – Nátěry

Tapetování

Tel.: 606 189 915
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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

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

Do zubní ordinace

v Břeclavi přijmu

ZDRAVOTNÍ SESTRU - 

ASISTENTKU

V případě zájmu
pište na e-mail:

zden13@seznam.cz

Hledám ke koupi 

 
ve Velkých Pavlovicích.
Opravy nevadí, zahrádka vítána.

Tel.: 605 982 553
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www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu
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KALENDÁŘ AKCÍ

Přijměte naše srdečné pozvání na
VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2016

Pátek 2. září & sobota 3. září 2016

Pátek 2. září 2016

Areál sokolovny:
17.30 hod. * Otevření areálu 
18.30 hod. - 19.30 * THE SURPRISE - pop-rocková kapela s míst-
ním interpretem Stanislavem Prachařem 
20.00 hod. - 21.30 * HRADIŠŤAN  s Jiřím Pavlicou 
22.00 hod. - 24.00 * JUNIOR BAND 

Doprovodný program:
17.00 - 21.00 hod. * VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO
zvou na ochutnávku velkopavlovických vín a  vín z  Modrých Hor 
v prostorech historického zámeckého sklepa

Sobota 3. září 2016

Areál sokolovny:
10.30 hod. * Otevření areálu
11.00 - 12.30 hod. * KAREL HEGNER  a MELODY GENTLEMEN 
– prvorepubliková hudba  
12.30  - 13.00 hod. * SADOVÁČEK - folklórní soubor dětí z Mateř-
ské školy ve Velkých Pavlovicích
13.00 - 13.45 hod. * Divadelní a šermířské vystoupení „DUELANTI“
14.00  - 16.00 hod. * Cimbálová muzika LAŠÁR
14.30 hod. * SLAVNOSTNÍ PRŮVOD KROJOVANÝCH MĚSTEM
- výchozí místo - nádvoří Vinařství Baloun, krátké zastavení u radni-
ce města na Nám. 9. května
16.00 hod. * ZARÁŽENÍ HORY – lidová scénka tradičního vinař-
ského obřadu 

17.30 hod. * BŘECLAVAN - jeden z nejstarších moravských folkórních 
souborů 
18.30 hod. * PRESÚZNÍ SBOR Velké Pavlovice 
20.00 - 24.00 hod. * Dechová hudba BÍLOVČANKA 

Doprovodné akce:
VINAŘSKÉ MĚSTEČKO
• STÁNKY S VÍNEM A BURČÁKEM místních vinařů
• JARMARK lidových řemesel
• bohaté OBČERSTVENÍ

9.00 - 21.00 hod. * Soutěžní výstava vín Velkopavlovické vinařské 
podoblasti ve Vinařství Baloun - originální vína z hroznů Velkopavlovic-
ké podoblasti
- výstavu pořádá občanské sdružení Forum Moravium

11.00 - 20.00 hod. * VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO
zvou k prohlídce rozsáhlého sklepního labyrintu osvětleného svíčkami,
včetně degustace vybraných kvalitních velkopavlovických vín s příjem-
nou obsluhou

MILLENIUM, Nádražní ulice
• SRAZ SBĚRATELEK HISTORICKÝCH & RETRO KOČÁRKŮ
11.00 - 18.00 hod. - výstava kočárků s přehlídkou dobových kostýmů
15.00 hod. - promenáda kočárků městem; soutěže

AREÁL TJ SLAVOJ, Hodonínská ulice
• Country skupina COLORADO
18.00 - 22.00 hod. - taneční zábava s velkopavlovickou country skupinou

VSTUPNÉ:
Pátek * 150,- Kč/1 osoba
Sobota * 200,- Kč/1 osoba
Dvoudenní * 300,- Kč/1 osoba
Děti do 160 cm výšky vstup ZDARMA
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VINOHRANÍ VE VINIU 2016
Sobota 27. srpna 2016, od 16:00 hodin
* areál vinařských závodů Vinium, a.s. Velké Pavlovice, Hlavní 666
* www.vinohrani-pavlovice.cz, www.velke-pavlovice.cz 

FORUM MORAVIUM
Sobota 3. září 2016, od 10:00 do 20:00 hodin
* Vinařství Baloun, Nádražní 2/4
* www.forummoravium.cz, www.velke-pavlovice.cz 

GYMNÁZIUM VELKÉ PAVLOVICE slaví 20. výročí od založení 
školy
Pátek a sobota 9. a 10. září 2016
* pátek od 19:00 hodin sokolovna – divadelní představení souboru Škrpálek
„Na správné adrese“ 
* sobota od 10:00 hodin v  budově školy „Den otevřených dveří“, od 
14:00 hodin v  aule školy setkání s  hosty, od 15:00 hodin v  sokolovně 
„Školní akademie“, od 20:00 hodin koncert skupiny „Tremolo“ 
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz, www.velke-pavlovice.cz

PUTOVÁNÍ ZA BURČÁKEM PO MODRÝCH HORÁCH – Krajem 
vína
Sobota 10. září 2016, od 9:00 hodin
* start v Turistickém areálu Nad Zahradami s rozhlednou Slunečná ve 
Velkých Pavlovicích, dále putování na kole nebo pěšky obcemi Mod-
rých Hor – Němčičky, Bořetice, Kobylí, Vrbice
* www.modrehory.cz, www.velke-pavlovice.cz 

HRY PRO DĚTI A GRILOVÁNÍ na farním dvoře
Neděle 11. září 2016, od 15:00 hodin
* farní dvůr, Hlavní 88/153
* http://farnost-vpavlovice.webnode.cz/, www.velke-pavlovice.cz 

VESELÉ DÝŇOBRANÍ pod rozhlednou Slunečná, V. ročník
Pátek 16. září 2016, od 16.00 hodin
* turistický areál Nad Zahradami s rozhlednou Slunečná
* www.velke-pavlovice.cz 

NOC SOKOLOVEN - Divadelní představení „5 za jednu“
Pátek 23. září 2016, od 20:00 do cca 22:00 hodin
* sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1
* vstupné: 70,- Kč
* www.velke-pavlovice.cz, http://www.sokol-velke-pavlovice.eu/  

Setkání se spisovatelem VLASTIMILEM VONDRUŠKOU
Čtvrtek 13. října 2016, od 17:00 hodin 
* výstavní sál Městského úřadu Velké Pavlovice
* beseda bude ukončena autogramiádou
* www.velke-pavlovice.cz

Kurz s názvem POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE
Pondělí 17. až pátek 21. října 2016
* zasedací místnost Městského úřadu Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40
* pro občany starší 55 let
* přihlášky přijímá městská knihovna 
– tel.: 519 428 149, e-mail: knihovna@velke-pavlovice.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

DRAKIÁDA
 Neděle 23. října 2016, od 14:00 do 17:00 hodin (za nepříznivého počasí 
se akce nekoná)
* louka u zámeckého rybníka, Nádražní ulice
* čtvrtek 20. října 2016, od 16:00 hodin - Ekocentrum Trkmanka
- dílnička VÝROBA DRAKŮ 
* www.velke-pavlovice.cz, www.ekocentrum-trkmanka.com 

PLENÉR ROZBEHY 2016 – výstava fotografi í
Vernisáž výstavy – čtvrtek 27. října 2016, od 17:00 hodin
* výstavní sál Městského úřadu Velké Pavlovice
* výstava bude tvořena nejlepšími pracemi velkopavlovických
a senických účastníků společného fotografi ckého workshopu

SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ
Sobota 29. října 2016, od 18:00 hodin
* kostel Nanebevzetí Panny Marie Velké Pavlovice
* http://farnost-vpavlovice.webnode.cz/, www.velke-pavlovice.cz

PROCESÍ z kostela k nejstarší české DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI
Úterý 1. listopadu 2016, od 18:00 hodin (po mši)
* kostel Nanebevzetí Panny Marie a místní hřbitov
* http://farnost-vpavlovice.webnode.cz/, www.velke-pavlovice.cz

SVATOMARTINSKÉ OTEVŘENÉ SKLEPY
Sobota 12. listopadu 2016, od 11:00 do 18:00 hodin
od 19:00 hodin Večerní beseda u cimbálu
* zahájení a prodej vstupenek na radnici města Velké Pavlovice (zase-
dací místnost), Nám. 9. května 40, dále vinné sklepy místních vinařů
* www.velke-pavlovice.cz, www.vinozvelkychpavlovic.cz 

SVATOMARTINSKÝ JARMARK
Sobota 12. listopadu 2016, od 10:00 do 16:00 hodin
* Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1
* www.ekocentrum-trkmanka.com, www.velke-pavlovice.cz

Lenka Bukovská zve na podzimní výlety!

Kunštát - hrnčířský jarmark
- více jak 80 prodejců!
Sobota 17. září 2016
Odjezd v 7:45 hod. - Bořetice, 8:00 hod. – sýpka Velké Pavlovice
Cena 160,- Kč

Toulky podzimní Prahou
- pěší prohlídka od Pražského hradu, Petřín, Staroměstské náměstí, 
Kampa, Staroměstské náměstí s orloj, Václavské náměstí
Sobota 12. listopadu 2016
Odjezd 5:45 hod. - Bořetice, 6:00 hod. - Velké Pavlovice
Cena 380,- Kč

Přihlášky přijímá zároveň se zálohou 200,- Kč Ing. Lenka Bukovská
e-mail: lenka.bukovska@email.cz, tel.: 731 286 026

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

KALENDÁŘ AKCÍ
Září, říjen a listopad 2016


