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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jarní měsíce jsou již minulostí. Děti se těší
na prázdniny, dospělí na dovolenou. Pracovníkům služeb města ovšem nastává velmi náročné období. Neboť jak se říká „do
hodů“ se toho musí stihnout opravdu hodně.
V jarních měsících pracovníci města opravili cca 4 km polních cest recyklátem. Rozšířili odstavné stání před budovou MŠ. Vybudovali novou polní cestu v trati Ostrovec,
v délce cca 2 km. Ve spolupráci se zaměstnanci VaK Břeclav a.s. se podíleli na rekonstrukci vodovodu v ulici Pod Břehy. Zde
následně provedli rekonstrukci chodníku.
V katastru města bylo vysázeno 37 ks nových stromů – převážná náhrada za uschlé.
Na ulici V Sadech 300 ks levandulí (některé
již „zmizely“).
V současné době pracovníci služeb města
pracují na rekonstrukci vodovodu a chodníku na ulici V Sadech. Začne se s rekonstrukcí chodníku na ulici Zelnice. Budou
zahájeny úpravy autobusového nádraží na
parkoviště. Město si pronajalo část prostorů
firmy Moravská Agra a.s. (ve dvoře - vedle
zdi na autobusovém nádraží) kam se, po
dohodě s majiteli stánků na autobusovém
nádraží, jejich stánky přestěhují. Do tohoto prostoru bude umístěna i mobilní buňka
WC. Umístění těchto objektů komplikují
přísné předpisy jak požární tak i hygienické.
Ve spolupráci s firmou Štambacher s.r.o.
se podařilo ve velmi krátké době opravit
havarijní stav kanalizace na ulici Nádražní.
V červnu byla dokončena výstavba bezba-

riérového chodníku na ulici Nádražní, kde
pracovníci města dokončili i předláždění
vjezdů.
Vzhledem ke stáří veřejného osvětlení zaznamenáváme stále častěji jeho poruchy. Poslední větší porucha se řešila na ulici Dlouhá.
V měsíci září začne firma E-ON s.r.o. s pracemi na pokládce elektrického vedení NN
do země v ulicích Sokolská, v části Dlouhé,
v Bálkově uličce, v části ulice Hlavní a Horní.
Zde také město provede rekonstrukci veřejného osvětlení (nové sloupy, nová LED svítidla)
v hodnotě cca jeden milion korun.
V nejbližších dnech bude zahájena rekonstrukce elektrických rozvodů v budově mateřské školky. Postup prací je naplánován
tak, aby provoz školky byl co nejméně omezen.
V období prázdnin se rozběhnou práce na
havarijním stavu sociálního zařízení a kanalizace v šatnách ZŠ pod halou.
Ve dnech 21. 7. - 25. 7. proběhne oprava
mostu přes Trkmanku u stavebnin Hicl s.r.o.
V tomto období bude most pro veškerou dopravu uzavřen.
Období letních měsíců bude velmi náročné
pro všechny zaměstnance města, přestože
v období prázdnin budou služby města posíleny brigádníky – studenty. Bohužel úřad
práce na toto období nemůže městu nabídnout pracovníky z řad VPP, neboť nemá
dostatek finančních prostředků na jejich
zaplacení.
Závěrem jen krátce k situaci ve společnosti
„Zdravotní středisko Velké Pavlovice s.r.o.“.

Ve společnosti je šest společníků (MUDr.
Čeperová, MUDr. Diblík, MUDr. Hučíková,
MUDr. Jurišica, MUDr. Pláteníková, Město
V. Pavlovice), kteří svým hlasováním rozhodují o chodu společnosti. V minulých měsících společníci odvolali MUDr. Čeperovou
z funkce jednatelky společnosti, přijali rezignaci MUDr. Diblíka na funkci jednatele
společnosti a navolili nové jednatele - MUDr.
Hučíkovou a Ing. Pláteníka. V současné době
se musí společníci dohodnout na znění nové
společenské smlouvy (platí nové znění zákona o obchodních korporacích). K této
změně je nutný souhlas všech společníků.
Pokud někdo svými neúměrnými požadavky
na smlouvu toto hlasování zablokuje, společnost zanikne. Situaci jsem popsal velice
zjednodušeně, pokud někdo bude požadovat
více informací, rád mu je sdělím.
Závěrem chci popřát všem občanům města
příjemné prožití letních měsíců.

Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem 5x a mimo jiné řešila následující problematiku.
Zabývala se:
- činností příspěvkových organizací zřízených
městem; zprávu o provozu a činnosti podali
jednotliví ředitelé a ředitelky MŠ, ZŠ, Gymnázia a Ekocentra Trkmanka
- provozem na polní cestě mezi RD a podnikatelskou zónou na ulici Hodonínské, výstavbou
na pozemcích v podnikatelské zóně a využíváním polní cesty jako příjezdové komunikace k zázemí stavební firmy BLARA s. r. o.,
(zvýšený provoz, pojezdy těžkou technikou,
obava z narušení statiky RD), bude řešeno ve
spolupráci se stavebním úřadem v průběhu
přípravy stavby a územního řízení
- reklamací rostlé střechy na přístavbě Ekocentra Trkmanka a reklamací střechy na spor-

tovní hale ZŠ
- informací o realizaci investiční akce „Bezbariérová úprava chodníků, ulice Nádražní“
- žádostí o odkoupení akcií společnosti Vinné
sklepy Fr. Lotrinského, a.s., které má město
ve vlastnictví – budou zjištěny legislativní
možnosti prodeje
- přípravou investiční akce a výběrového řízení na dotační akci „Byty pro seniory“ – projektová dokumentace bude upravena pouze
na 5 bytů, na které byla přislíbena dotace;
následně proběhne výběrové řízení, zahájení
stavby v letošním roce
- úpravou – navýšením nájemného v bytových
domech, rada projednala předběžný výsledek
šetření soudního znalce, na základě kterého

byl vypracován předběžný závěr a stanoveno
rozmezí obvyklého nájemného v daném místě
- informací o jednáních a valné hromadě spol.
Zdravotní středisko Velké Pavlovice, s. r. o.
- přípravou projektové dokumentace na revitalizaci dětského hřiště u kostela a přípravou
rekonstrukce vzduchotechniky a elektroinstalace v MŠ, přípravou podkladů
- podklady pro stanovení nájemného za potrubí splaškové kanalizace z podnikatelské
zóny a ulice Hodonínské do ČOV p. Kubeši
- přípravou projektové dokumentace na vybudování sítí a komunikace k pozemkům v podnikatelské zóně a vlastním prodejem pozemků
- vybudováním vedení elektrického kabelu do
lesoparku přes pozemky u Trkmanky, které
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jsou postupně vykupovány
- informacemi o jednání valných hromad spol.
Zdravotní středisko s. r. o. a spol. Hantály, a. s.
- informace o průběhu maturit na Gymnáziu
Velké Pavlovice, předání maturitních vysvědčení proběhlo v pátek 3. 6. 2016
- nevyhovujícím stavem a zamýšlenou opravou mostků přes Trkmanku, bude nutné provést pasportizaci včetně určení nosnosti mostků
- vzala na vědomí informaci a. s. Moravské
Agry o odstoupení od záměru výstavby kravína v trati Hlaviny z důvodu změny koncepce
rozvoje společnosti
- informace o počtu přihlášených dětí v MŠ,
o její kapacitě (100 dětí dle OHS), přihlášeno
o cca 20 dětí více, úvaha o možnosti zvýšení
kapacity MŠ
Rada města schválila:
- uzavření jednotlivých smluv o dílo, smluv na
poskytnutí služeb, o zřízení věcných břemen
pro sítě uložené v pozemcích, které jsou ve
vlastnictví města, dále smluv o zemědělském
pachtu a smluv nájemních na byty a nebytové
prostory
- odvolání vedoucí Karolíny Bártové k 30. 4.
2016 a jmenování Mgr. Dany Růžičkové na pozici vedoucí TIC a knihovny od 1. 5. 2016
- jmenování Mgr. Dany Růžičkové šéfredaktorkou zpravodaje města, šéfredaktor zpravodaje bude nadále zodpovědný místostarostovi
města
- nabídku Ing. arch. Pavla Kleina na vypracování architektonické. studie na nový hřbitov
ve městě
- pořádání hodovní diskotéky dne 14. 8. 2016
a dvou dalších diskoték 11. 6. a 23. 7. 2016 od
21.00 do 04.00hod., pořadateli TJ Slavoj Velké
Pavlovice s podmínkou, že bude zajištěna bezpečnost a pořádek
- nákup nového osobního automobilu na
místo Fábie SPZ 1B9 3264, budou osloveny
3 společnosti a vyzvány k podání nabídky na
dodávku osobního automobilu
- účetní uzávěrky příspěvkových organizací
města: Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, p. o., Základní škola Velké Pavlovice
okres Břeclav, p. o., Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, p. o. za rok 2015
- vnitřní směrnici č. 1/2016 – Směrnici pro zadávání veřejných zakázek „malého rozsahu“,
s účinností od 1. 5. 2016
- přijetí dotací z Jihomoravského kraje: 25 tis.
Kč z rozpočtu Jm kraje z dotačního programu
„Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“, na
zakoupení hrnčířského kruhu pro Ekocentrum Trkmanka a 50 tis. Kč z dotačního programu „Poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ na
„Velkopavlovické meruňkobraní“ a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace z projektu „Turistické informační centrum Velké Pavlovice“ ve
výši 41.540,- Kč
- přijetí dotace ve výši 100 tis. Kč z Vinařského
fondu ČR na „Velkopavlovické vinobraní 2016“
- vybudování parkoviště pro 3 osobní auta
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před RD ul. Pod Břehy, ze kterého stavebními
úpravami vznikne ordinace praktického lékaře pro dospělé, s podmínkou, že s PD musí
souhlasit Policie ČR a že auta nebudou stát na
chodníku a omezovat tak chodce, dále vybudování zpevněné plochy u místní komunikace
vedoucí k penzionu André
- poskytnutí městského autobusu na přepravu
dětí na letní dětský tábor Kdousov a Morávka
za cenu 20 Kč/km, včetně DPH (ostatní poplatky zůstávají v plné výši)
- umístění buněk „Zázemí a klubovna letiště“
na pozemku parc. č. 7989, k. ú. Velké Pavlovice
- Projektovou dokumentaci „Bořetice – Velké Pavlovice – optické propojení“ a souhlasí
s umístěním optického kabelu do pozemků
města: 8207, 8206, 8180, 8123, 8045, 8055,
8030, 7995 a 7994, k. ú. Velké Pavlovice
- umístění a výstavbu skleníků na pozemcích
parc. č. 7782, 7783, 7784/1 a 7784/2, v k. ú.
Velké Pavlovice v těsné blízkosti areálu Moravské Agry a. s. s tím, že vydané rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby bude
v souladu se stanovisky a metodickými pokyny nadřízených orgánů
- nákup zametacího vozu na úvěr a vypsání
výběrového řízení na jeho pořízení, budou
osloveny 2 banky a požádány o nabídku podmínek úvěru, smlouva o úvěru bude předložena Zastupitelstvu města 28. 6. 2016
- nákup osobního automobilu Fabia Combi,
k podání nabídky byly osloveny 4 společnosti,
nejvýhodnější nabídku dala spol. Agrotec a. s.,
Hustopeče s cenou 270 tis. Kč s DPH, nákup
bude proveden na leasing 36 měsíců, stará Fabia 1B9 3264 bude nabídnuta k prodeji
- spolupořadatelství města při přehlídce mužáckých sborů pod názvem „Jedú chlapci
z vinohradů“, která se uskuteční 29. 5. 2016
na Ekocentru Trkmanka a při akci „Den dětí“
dne 4. 6. 2016 spolu s Ekocentrem Trkmanka
- výjimku z počtu dětí ve třídě MŠ, navýšení
počtu dětí ve čtyřech třídách o 1 dítě na třídu
- dočasné umístění reklamy na pozemku parc.
č. 7748, k. ú. Velké Pavlovice pro akci 115. výročí založení ŠSV a ke Dni dětí ve dnech 9. 6.
– 10. 6. 2016
- provozní – otevírací dobu TIC a knihovny
a rozpis pracovní doby pro jednotlivé pracovnice od 1. 6. 2016
- provedení rozpočtového opatření č. 3/2016
v souvislosti s přijetím dotace ve výši 100 tis.
Kč na Vinobraní 2016 a dotace ve výši 1.623
tis. Kč na rekonstrukci chodníku ul. Nádražní,
a to na základě zmocnění Zastupitelstvu města
- spolupořadatelství města se ZUŠ na připravované kulturní akci „Festival mladých dechovek Mirka Pláteníka“ konané dne 5. 6. 2016
- poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,Kč pro Myslivce Velké Pavlovice z. s. a ve výši
5.000,- Kč pro Rybářský klub
- setkání spřátelených měst u příležitosti slavnosti vinobraní včetně poskytnutého občerstvení
- znalcem odborně stanovenou cenu úseku

kanalizace na ul. Nádražní, jedná se o 50 běžných metrů kanalizace z betonových trub DN
30, z důvodu zařazení do majetku města – odborně stanovená cena je 87 tis. Kč
- použití znaku města na reklamní panel
Šlechtitelské stanice vinařské a umístění
panelu na pozemku parc. č. 4465/1, k. ú.
Velké Pavlovice
- uzavření MŠ v době hlavních prázdnin od
pondělí 1. srpna 2016 do středy 31. srpna
2016, provoz bude zahájen ve čtvrtek 1. září
2016
Rada města neschválila:
- umístění skladu na ul. Tovární (parc. č.
907/1, 905/4, k. ú. Velké Pavlovice)
- žádost o odkoupení části cca 50 m2 pozemku parc. č. 907/1, k. ú. Velké Pavlovice před
bytem domu č. p. 456 za účelem zbudování
zahrádky a posezení, Rada města nabízí možnost dlouhodobého pronájmu
- zvýšení objektu pro ubytování (výstavby
3 NP) o 3,69 m na pozemcích parc. č. 2012
a 2013, k. ú. Velké Pavlovice v ul. Zelnice – nepoměr se sousedními stavbami
- umístění dalšího kontejneru ve městě na použité oděvy pro TextilEco a. s.
- příspěvek pro Centrum české historie, o. p. s.
na spolupráci při vydání knihy „Anthropoid –
pravdivý příběh“, k 75. výročí seskoku skupiny Anthropoid a přípravě atentátu na Heydricha (upřednostněna podpora místních spolků
a aktivit)
prezentaci města v publikaci „Na výletě v přírodě – podzim“, kterou zajišťuje Evropská
policejní asociace jako osvětovou výchovnou
akci

Jitka Krátká,
tajemnice MěÚ Velké Pavlovice

Kultura ve městě
Velké Pavlovice produkují v průběhu roku jednu „kulturní“ akci za druhou. Menších akcí se
zúčastní pár desítek lidí, větších i několik stovek. Některé akce jsou pod patronátem města,
jiné s podporou města, další zcela v soukromé
režii.
Proč se o tom zmiňuji? Město vždy podporovalo kulturní dění ve městě a podporovat
bude i nadále. Radní a zastupitelé mají totiž
obrovskou výhodu oproti soukromému sektoru. Nemusí se obávat finanční ztráty, takže
teoreticky mohou uspořádat akci pro úzkou
skupinu lidí.
Uspořádání takové akce však stojí čas lidí, kteří musí akci nachystat, čas lidí, kteří musí akci
zabezpečit v jejím průběhu, a nakonec musí
pořadatelé i po akci uklidit.
Většina akcí se koná o víkendu a soudný člověk
musí uznat, že nemůže město tyto akce pořádat
každý měsíc, protože zaměstnanci městského
úřadu mají pracovat v pracovní dny na úřadě
a v ulicích města.
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Proto se finančně podporují kulturní akce
(i akce pro děti) pořádané jinými organizacemi, u kterých je jisté nebo pravděpodobné,
že se nevrátí pořadatelům finanční náklady
do pořádání vložené. Pořádající organizace
dodá lidi, město přidá finanční příspěvek.
Samozřejmě musí podpora akce projít schvalovacím procesem, aby se nemrhalo veřejnými
prostředky zbytečně. Rozhodování radních
o tom, co bude finančně podpořeno a co nikoliv, je složité, ale věřím, že dobrá akce si najde
podporu i u vedení města.
Co z toho plyne? Nekritizujte, že je málo akcí,
ale zapojte se do kulturního dění. Můžete požádat město o finanční příspěvek, a pokud

Vám bude schválen, budete mít o starost míň.
Minulý rok jsem se bavil s místním občanem,
který by byl ochoten spolupořádat branný
závod pro děti. Nápad se mi líbil a slíbil jsem
mu, že mu pomůžu. Akce by nebyla náročná
na finance , ale opět spíše na lidi. Zatím to neklaplo, ale Jaro, myslím na to!
V letošním roce bude ještě město pořádat tři
větší akce (pominu-li Velkopavlovické hody).
Velkopavlovické meruňkobraní (náklady cca
70tis.Kč, očekávám 400 návštěvníků), Velkopavlovické vinobraní (náklady cca 350tis.Kč,
očekávám 1.200 návštěvníků) a Jarmark u vánočního stromu (náklady cca 25 tis, očekávám
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500 návštěvníků). Meruňkobraní není zaměřeno na bohatý kulturní program, přesto jsme
oslovili výbornou cimbálovou muziku Jožky
Imricha, složenou z muzikantů VUS Ondráš,
která bude provázet celou sobotou. Naopak
Velkopavlovické vinobraní bohatý kulturní program vyžaduje. Můžete se tak těšit na
HRADIŠŤAN & Jiřího Pavlicu, Břeclavan,
Junior Band, Bílovčanku, Lašár a samozřejmě
tradiční scénku „Zarážení hory“.

Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Z činnosti služeb města velké Pavlovice
Jarní měsíce letošního roku se nesly ve znamení
spousty náročné práce. Zahájena byla řada plánovaných i mimořádných oprav a rekonstrukcí, nově se budovalo, vysazovaly se květinové
záhony, dnes a denně se pracovníci věnovali
nikdy nekončícím zeleným pracím.
• Oprava tribuny na hřišti TJ Slavoj
Havarijní stav tribuny vyžadoval nutnou opravu. Odstraněna byla propadlá dlažba a uvolněné betonové desky, dále byla vyzděna nová
opěrná zídka, po podsypání štěrkem a pískem
byla dlažba opět položena. Opravená tribuna
tak může opět plně sloužit svému účelu.

• Nové odstavné stání před mateřskou školou
Rozšířeno bylo odstavné stání před mateřskou
školkou na ulici Sadová, u hlavní vstupní brány
do areálu MŠ. V okolí MŠ je z ulice Bří Mrštíků
i z ulice Sadová dlouhodobě nedostatek parkovacích míst. Nově vybudované parkovací místo
má sloužit ke krátkodobému parkování při odevzdávání nebo vyzvedávání dětí ze školky.

Zametací vůz se osvědčil.
lo na testovací zkoušku před zamýšleným nákupem. Tento vůz slouží k zametání vozovek
a chodníků. Vozítko se osvědčilo, rada města
proto rozhodla o jeho pořízení.

• Oprava kapličky sv. Urbana
Stavební skupina opravila kapličku sv. Urbana, která se nachází nad budovou Vinařského
penzionu André. Dřevěná plastika sv. Urbana
byla po dobu oprav převezena do dílen městského úřadu, kde byla celkově zrenovována,
včetně ochranného nátěru. Po dokončení rekonstrukce samotné stavby kapličky byla tato
socha vrácena své místo.
• Údržba polních cest
Pracovníci služeb města se pustili do údržby polních cest v okolí města. Úkolem bylo
zlepšení výhledu a průjezdnosti polních cest.

• Sečení, sečení, sečení, nejen v Biocentru
Zahájka
Nová parkovací plocha u hlavní vstupu do MŠ.
• Ulice V Sadech byla okrášlena novými
květinovými záhonky
V bezprostřední blízkosti nově vybudovaného
parkovacího místa u MŠ byl vysázen levandulový záhon. Dále byly na ul. V Sadech odstraněny travní drny okolo sloupů veřejného
osvětlení, kam byly následně vysázeny květinové záhonky. Díky tomu bude usnadněno
sekání travních pásů v předzahrádkách.

Skupině pracovníků služeb města, prioritně
se zabývající sečením trávy a úpravě zelených
ploch ve městě i okolí, začala sezóna. Neuvěřitelně velké množství práce skýtá sečení
trávy v rozlehlém areálu biocentra Zahájka,
kde jsou břehy tamních devíti jezírek zarostlé
hustou mokřadní vegetací. Při jarním a letním
vlahém počasí se zde velmi daří i plevelům.
Právě ty se musí co nejčastěji odstraňovat,
aby se nekontrolovatelně nerozšířily.
• Oprava chodníku a kanalizace na ulici Nádražní
Začátkem dubna 2016 byla v rámci programu

Odstranění náletových dřevin u polních cest.
Odstraněny či prořezány byly bujně rostoucí
křoviny kustovnice cizí, růže šípkové a plané
trnky, kterými okraje cest a neudržované pozemky rychle zarůstají.

Terénní úpravy v předzahrádkách v ulici
V Sadech.
• Zametací vůz na zkoušku
Začátkem měsíce května byl v ulicích města
k vidění zametací vůz, který si město zapůjči-

Budování úseku chodníku za benzinovou
pumpou na ulici Nádražní.
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pustili pracovníci služeb města do opravy zbývajícího úseku chodníku, který nebyl opraven
v roce 2014. Veškeré práce byly dokončeny po
necelém měsíci.

Mobility zahájena rekonstrukce chodníku na
ulici Nádražní. Pracovalo zde v souběhu hned
několik samostatných pracovních skupin. Zaměstnanci služeb města demontovali starou
dlažbu, která ještě najde své uplatnění ve městě. Firma Štambacher s.r.o. opravila havarijní
stav kanalizace a stavební firma Strabag, a.s.
pracovala budování nového bezbariérového
chodníku.
• Oprava poruchy vedení veřejného osvětlení
Městský úřad zaznamenal během zimních
a jarních měsíců řadu oznámení a stížností
ohledně funkčnosti městského osvětlení. Jednalo se především o ulice Dlouhá, Brněnská,
V Sadech a Bří Mrštíků. V úterý 17. května 2016
zahájily služby města opravu nefunkčního
elektrického vedení veřejného osvětlení na ulici
Dlouhá. Hned den na to byla tato oprava dokončena a lampy se všude opět řádně rozsvítily.

• Oprava fasády budovy knihovny a TIC
V polovině června zahájili pracovníci zednické
skupiny služeb města opravu fasády městské
knihovny a Turistického informačního centra.
Po opravách opadané omítky a prasklin přiOprava vodovodu, křižovatka ulic V Sadech
a Hodonínská.
• Rekonstrukce vodovodního řadu
a chodníku na ulici Pod Břehy
V první dekádě měsíce května 2016 byla zahájena náročná rekonstrukce vodovodního
řadu na ulici Pod Břehy. Po jejím dokončení se

• Rekonstrukce vodovodního řadu na ulici
V Sadech
Koncem května byla na ulici V Sadech zahájena
rekonstrukce vodovodního řadu. Nově opravená část plynule navázala na vodovodní řad
zrekonstruovaný v roce 2015. Prací se společně chopili zaměstnanci služeb města a zaměstnanci společnosti Vak Břeclav a.s.. Po vodovodním řadu následovala rekonstrukce chodníku.
Hotovo bylo v polovině měsíce června.

Po loňských rozsáhlých opravách interiérů
knihovny a TIC přišla nyní na řadu i venkovní
fasáda.
jdou na řadu malíři a budova knihovny a TIC
všechny brzy uvítá v novém „kabátě“.
Oprava vodovodu a chodníku v ulici pod
Břehy.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

TELEGRAFICKY
Druhý country bál
Přátel country
… se uskutečnil v sobotu 7. května, jeho organizace s zhostili Přátelé country z Velkých Pavlovic. K tanci a poslechu zahrála oblíbená kapela Amulet z Moravské Nové Vsi. Pořadatelé
byli potěšeni hojnou účastí nejen domácích,
ale především hostů z Brna, Bošovic, Velkých
Bílovicíc, Moravského Žižkova, Charvatské

Country bál & Přátelé country, toť záruka
kvalitní zábavy!
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Nové Vsi, Mikulčic, Hodonína, Dolních Bojanovic, Bludova, Moravského Písku, Veselí
na Moravou, Bílovic nad Svitavou, Dolních
Kounic a Pozořic. Na bále kromě skvělé nálady nechyběla ani bohatá tombola a lákavé
občerstvení.

Dvacet párů se naučilo
swingu, na červnové
tančírně
„Jednoduše řečeno, byla to super swingová pařba“… vyjádřil se o další Swingové tančírně ve Vinných sklepech Františka
Lotrinského hlavní pořadatel a provozní
sklepů pan Ing. Ondřej Bukovský. Čtyřicítka nadšenců – účastníků kurzu se sešla
v pátek 3. června 2016, aby se buď naučila
a nebo zdokonalila ve swingových kreacích. Máte i vy chuť si potykat si se swingem? Příležitost jistě bude, v plánu jsou
další tančírny. Včas vás budeme o jejich
termínech informovat (sledujte www.velke-pavlovice.cz).
Swing? Je třeba jej prožít…

3
VelkopaVloVický zpraVodaj

KDO = Kreativní dětské
odpoledne
… si v příjemné pohodové atmosféře užili na
Ekocentru Trkmanka nejen děti, ale i jejich
rodiče. Akce byla uspořádána v rámci oslav
Mezinárodního dne dětí. Konala se v odpoledních hodinách, v sobotu 4. června 2016.

historicky prvního ročníku Vinohraní v Katovicích -malebné jihočeské vesničce na břehu
řeky Otavy. Naše zpěváky doprovodila taktéž
zdejší cimbálová muzika Lašár, k ochutnávce
byla pro účastníky akce připravena bohatá
škála vín od vinařů ze spolku Víno z Velkých
Pavlovic.

Lidé putovali Modrými
Horami, na kole i pěšky
… a neodradil je ani ranní vytrvalý déšť. Oblaka se nakonec protrhala a stala se příslibem
příjemně stráveného dne v sedle kola, či jako
stvořeným pro pěší turistiku. Májové putování Modrými Horami, které se konalo 14.
května 2016, bylo součástí letos dvanáctidíl-

Písně z Velkých Pavlovic
zazněly na prvním
katovickém Vinohraní
… a to díky velkopavlovickému mužáckému
Presúznímu sboru, který se v sobotu 16.
dubna 2016, co by protagonista, zúčastnil

Nádherné počasí propukajícího jara, výborná nálada a vynikající vína z Velkých
Pavlovic – takové bylo první katovické
Vinohraní. Velkopavlovičtí mužáci byli
u toho.

… a také ze třídy 1.B..
háčkům roční bezplatné členství v knihovně
a malé dárečky, občanské sdružení Domino
při ZŠ hezkou knížku.

Na farní zahradě se konal
překážkový běh
… studené počasí hrátkám pod širým nebem
sice moc nepřálo, přesto se v neděli 24. dubna
2016 uskutečnil na farní zahradě překážkový
běh pro děti všech věkových kategorií. Děti
z farností Velké Pavlovice, Němčičky a Horní

Když je Den dětí, je dovoleno (skoro) všechno, dokonce i po sobě malovat :-)!
Děti si ve tvořivých dílničkách pomalovaly
hrníček, učily se jak batikovat hedvábný kapesníček a jak jednoduše a vkusně vyrobit sovičku. Samostatně nebo ve spolupráci s rodiči
řešily kvízy zaměřené na poznávání přírody
a ochranu životního prostředí. Děti se mohly
vyřádit na trampolíně či pirátské skluzavce,
zasmát se s klauny a nebo si nechat něco pěkného namalovat na obličej. Nechyběl ani populární táborák s opékáním buřtů.

2016

Modré Hory – místo jako stvořené pro cykloturistiku. A ta vína…
ného seriálu nazvaného Krajem vína. Tento
seriál organizuje Nadace Partnerství v úzké
spolupráci s DSO Modré Hory. Účastníci putování měli možnost vybrat si z tras o délce
deset, dvacet a čtyřicet kilometrů. Po cestě
sbírali razítka ve vinařstvích, na rozhledně či
v muzeu. Na závěr se sešli v kulturním domě
v Němčičkách, kde se konalo slosování cyklopasů, ochutnávka vín a beseda u cimbálu.

Pasování prvňáčků 2016
… na čtenáře Městské knihovny Velké Pavlovice jsou každoročně „pasovány“ děti z prvních tříd naší základní školy. Vznikla tak
hezká tradice, na jejím zachování pracují vyučující z prvního stupně školy, rodiče z Domina

Novopečení čtenáři ze třídy 1.A...
a knihovnice Dana Růžičková. Letos přišly
děti do knihovny ve čtvrtek dopoledne 16.
června 2016. Město poskytuje budoucím dru-

Farní zahrada je k dětským hrátkám, dovádění a sportování jako stvořená. Proč
toho tedy nevyužít?
Bojanovice, ale také jejich rodiče a prarodiče
se odpoledne sešli na velkopavlovické faře,
aby si zde děti protáhly tělo a dospělí si povyprávěli. Organizátoři si pro aktivní účastníky, tedy soutěžící, připravili nápaditou
a trošku i náročnou tzv. „Opičí dráhu“ plnou
záludných a mrštnost vyžadujících tělocvičných úkolů. Děti dostaly za své výkony pěkné
ceny a sladké odměny.

Karolína Bártová
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KDYsi a Dnes
Poznávací soutěž Pro čtenáře velkoPavlovického zPravodaje * 2. kolo
V minulém čísle Velkopavlovického zpravodaje jsme nabídli našim čtenářům novou poznávací soutěž.
Princip je naprosto jednoduchý. V každém čísle Velkopavlovického zpravodaje budou zveřejněny dva páry srovnávacích fotografií, jedna
historická a druhá ze současné doby. U první
dvojice fotografií bude místo na snímku rovnou

odtajněno, druhá dvojice bude soutěžní.
Kdo pozná, kde se místo soutěžní dvojice nachází, má možnost svůj tip sdělit pracovnicím
velkopavlovického turistického informačního
centra a jeden vylosovaný šťastlivec získá pěknou cenu.
Své tipy je možné sdělit osobně na TIC, telefonicky: 519 428 149 nebo e-mailem: info-

centrum@velke-pavlovice.cz – do 30. července 2016. Nezapomeňte 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.

Náměstí 9. května směrem do ulice zelnice.

SoUTĚŽNÍ FoToGraFie – poznáte tuto ulici? :-)

Na místě je odtajnění vylosovaného vítěze z minulého prvního kola. Trošku nás zklamala účast,
svou odpověď poslali pouze čtyři soutěžící. Pozitivní však je, že všichni odpověděli správě.
Vylosovanou výherkyní se stala paní

Jaroslava Drbolová, která nám poslala nejen správnou odpověď, ale i naprosto
přesný a vyčerpávající popis místa.
Nemůžeme jinak, než se s vámi o doslovné
znění e-mailu podělit: „Na fotografii je domek, který měl číslo popisné 431, bydleli v něm
6

manželé Rudolf a Františka Postupovi.
Začátkem 60. let se v pokročilém věku odstěhovali
ke své dceři do Brna. V domku ještě po několik let,
než došlo k jeho zbourání, bydleli přechodně např.
mladí manželé, než si pořídili vlastní bydlení, nebo
svobodná učitelka, která učila na zdejší ZŠ.
Domek stál v místě, kde z levé strany se šlo z ulice
Bezručova směrem na ulici Trávníky a z pravé části domku začínala ulice V Údolí. Po jeho zbourání
vznikl prostor, který se nachází vedle rodinného
domku Martina Otáhala. Je oplocen, jak je vidět

z nové fotografie a slouží jako dvorek nebo zahrádka Otáhalovým.
Před domkem Postupových býval docela velký prostor - krásný trávník, který sloužil dětem z okolí na
hraní. Jelikož jsem bydlela dříve na Trávníkách,
každý den jsem kolem tohoto domku chodila, znala jsem dobře manžele Postupovy a moc ráda na to
vzpomínám.
Velmi mě tato fotografie potěšila. Zdravím Vás
a těším se na další zajímavé snímky.“

Karolína Bártová
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PUBLICISTIKA
černé sKlÁDKY se Pořád oBjevují
Bez ohledu na to, že již šestým rokem funguje ve Velkých Pavlovicích sběrný dvůr, na
kterém je uložení odpadu zdarma a ani uložení stavební sutě na skládce Hantálů a.s.
nedosahuje závratných částek – za 1 tunu
stavebního odpadu zaplatíte 145,20 Kč,
stále se v našem katastru vyskytují černé
skládky. Ta, která byla objevena v polovině
letošního května, nás zaráží mimo jiné tím,
že pachatel si k jejímu vytvoření vybral relativně frekventované místo v těsné blízkosti
Biocenta Zahájka.

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.

Někteří občané snad mají pocit, že uložení
odpadu volně v přírodě je lepší, levnější,
nebo dokonce zkrášlující? Rozhodně ne!
Přidávají tím práci zaměstnancům služeb
města, kteří tuto skládku musí odklidit.
A sobě problémy – přinejmenším nemalou
pokutu a z ostudy kabát.

Odpad nepatří na černé skládky, ale na SBĚRNÝ DVŮR!

Kurz v rozsahu 14 hodin je bezplatný, vhodný pro začátečníky, bude se konat ve dnech
17. až 21. října 2016 v zasedací místnosti
Městského úřadu Velké Pavlovice, vždy od
14.00 do 17.20 hodin.
Vzdělávací organizace Akademie J. A.
Komenského 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.

Otevírací doba SBĚRNÉHO
DVORA ve Velkých Pavlovicích:
Tovární ul.(za správní budovou Hantály,
a.s.), Velké Pavlovice
pondělí a středa * 12:00 – 18:00 hod.
sobota * 8:00 – 12:00 hod.

Věra Procingerová

Projekt probíhal již v několika obcích našeho regionu, lektor má zkušenosti se vzděláváním seniorů a přizpůsobí se znalostem
a dovednostem účastníků.Využijte tuto jedinečnou příležitost.

Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice

sv. urban jaKo nový. na oPravu PřisPěli místní zahrádkáři
opravou. V livem
rozmarů počasí
ve l m i p o n i č e n á
dřevěná plastika
světce byla odinstalována a odvezena
do dílen městského úřadu. Zde byla
zrenovována a poté
opět vrácena na své
místo, pod stříšku
malebné kapličky.
Nyní sv. Urban znovu spokojeně upírá
svůj zrak k Velkým
Pavlovicím a poslušně hlídá zdejší
vinohrady.
Nic však není zadarmo. Také oprava
dřevěné sochy něco
stojí. Na úhradě nákladů se podílelo Město Velké Pavlovice ve
spolupráci s Českým zahrádkářským svazem Velké Pavlovice.

Dřevěná plastika sv. Urbana z roku 2008 se po renovaci vrátila na své místo,
do kapličky mezi vinohrady.

Kaplička sv. Urbana nacházející se mezi
vinicemi na cestě od Vinařského penzionu André na rozhlednu Slunečná prošla
na přelomu měsíců dubna a května 2016

ČZS věnoval na opravu sochy finanční
dar ve výši 5.000,- Kč, za což mu patří
velké poděkování.
Dřevěná plastika sv. Urbana (rok zhotovení 2008) je dílem řezbáře Jaroslava Buncka z nedalekých Rajhradic, který zanechal
v našem městě výraznou uměleckou stopu.
Další z jeho děl, dřevořezbu sv. Antonína
Paduánského, najdeme v pokloně „Na Příčníkách“ za železničním přejezdem směrem
k obci Bořetice. Do třetice je pan Bucko
spolu se svým synem Radkem autorem sv.
Huberta umístěného před vstupní bránu do
areálu myslivny pod Floriánkem.
Čtvrté dřevěné plastiky z dílny pana Bucka
se již bohužel nedočkáme. V roce 2013 ve
věku nedožitých pětapadesáti letech tento
známý lidový řezbář zemřel.

Karolína Bártová
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žlutÁ naDěje Pro těžce nemocné
Tradiční KVĚTINOVÝ DEN, který pořádá
nezisková organizace Liga proti rakovině,
proběhl v celé České republice v rámci jubilejního dvacátého ročníku ve středu 11.
května 2016. Ve Velkých Pavlovicích prodávali kytičky v odpoledních hodinách dobrovolníci pod záštitou jednoty Orla a MO
KDU-ČSL.

Děkujeme všem ochotným
dárcům, kteří ve středu
11. května 2016 sbírku podpořili!

Zakoupením žluté kytičky v hodnotě
20,- Kč jste přispěli do sbírky, jejímž
hlavním cílem je osvěta k prevenci proti nádorovým onemocněním a výchova
ke zdravému způsobu života, zlepšení
kvality života onkologických pacientů
a podpora onkologického výzkumu.

Za organizátory sbírky
ve Velkých Pavlovicích
Ing. Martin Prokeš
Velké díky patří též dobrovolníkům za pomoc s prodejem žlutých kvítků!

KULTURA
čaroDějnicKý rej, louka u ryBníka oPět Po roce zahořela
lení čarodějnic pro širokou
veřejnost. Stalo se tak na
den přesně 30. dubna 2016,
kdy se dle starých pověstí
slétají ke svým rejům čarodějnice, zapalují se ohně,
otevírají se skály s poklady
a vůbec, slaví se příchod
dlouho očekávaného jara.
Krásné slunečné počasí
přilákalo odpoledne na
louku u velkopavlovického
rybníka na ulici Nádražní
spousty rodičů s dětmi, pro
které byl připraven pestrý
Velkopavlovická filipojakubská oslava byla opět plná radosti
a zajímavý program s řadou
a veselí! Nechyběl krásný program pro děti, výborné občerstvení
soutěží a her. Vítězové, jak
a hlavně, zahořela vatra s hrůzostrašnou čarodějnicí. Co víc si od
je zvykem, dostali medaile,
báječného dne přát…
ale i ti méně úspěšní neodcházeli bez drobné odměny za snahu a účast.
Již druhý rok uspořádal Klub sportovních
Děti měly také možnost vyřádit se na nafurybářů při TJ Slavoj Velké Pavlovice akci Pá-

kovací atrakci, která v určitých okamžicích
nezvládala jejich nápor.
Všichni využili možnost připraveného občerstvení a obsluha chvílemi nevěděla, kam
dřív skočit, aby uspokojila hladové a žíznivé
zákazníky.
Večer se nesl dle tradice ve znamení ohňů.
Na pečlivě naskládané vatře byla spálena
čarodějnice a okolo sálajících plamenů bylo
hluboko do noci veselo a živo.
Klub sportovních rybářů při TJ Slavoj Velké Pavlovice děkuje všem, kteří investovali
svůj volný čas a připravili tuto skvělou akci.
Radost a úsměvy dětí byly tou nejlepší odměnou.

Karel Hovězák, Klub sportovních rybářů
při TJ Slavoj Velké Pavlovice

Double oslava na eKocentru, den země & ekoFestival
propojen s letošním ročV pátek 22. dubna 2016 se uskuníkem Ekofestivalu. Byly
tečnila v dopoledních hodinách
vyhlášeny výsledky hned
akce ke Dni Země pro Gymnázidvou zajímavých soutěží.
um Velké Pavlovice. Téměř 200
První byla soutěž nazvažáků se během 3,5 hodin pokoušelo o splnění všech úkolů na
ná „Hliník se odstěhoval
do ekocentra“ a druhá
20 stanovištích (rozmístěných
byla výtvarná na téma:
v okolí Ekocentra i přímo v budo„Na křídlech fantazie
vách). Což se jim nakonec velmi
aneb výlet do světa rostdobře podařilo a dokázali si tak,
lin, zvířat a lidí“.
jak jsou vlastně všestranní. Vítězům z družstva Sandalfon ještě
Vyhlášení výsledků bylo
jednou dodatečně gratulujeme!
připraveno formou verniDěkujeme za vřelou podporu ce- Oslavy Dne Země spojené
sáže, na které vystoupily
lému učitelskému sboru včetně s Ekofestivalem na Ekocentru
děti z našeho kroužku
pana ředitele, poděkování patří Trkmanka.
„Do přírody s písničkou“.
i našim zaměstnancům, kteří se
Šikovné berušky a berušáčci svým vystoupeaktivně účastnili příprav této velké akce.
ním projasnili výstavní sál a zahájili prohlídDen Země se protáhl i do odpoledne a byl
ku krásných výtvarných prací dětí z blízkého

8

okolí i z daleka, například až z Krnova. Kdo
přišel, viděl, že odborná porota měla velmi
těžkou práci vybrat opravdu nejlepší výtvory,
takové které splňovaly zadané téma. Pro děti
byla připravena tvořivá dílnička, pro větší se
promítalo v učebně a pro ty, kteří měli hlad
a chuť, byl připraven hlívový guláš a klasické
občerstvení.
Celý den se vydařil a na příští duben připravujeme opět oslavy Dne Země ve velkém. Těšíme se na setkání s Vámi i při dalších akcích
pořádaných na Ekocentru Trkmanka.

Bc. Zita Dvořáková, MSc.
a Mgr.Lucie Dvořáková,
Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

3
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na třetím ročníKu GulÁŠFestu zvítězil andělský guláš
guláše, hostilo nádvoří stovky nedočkavých
jedlíků.
Jako tomu bylo již v předchozích ročnících,
tak i letos hodnotila um při vaření gulášů odborná i laická porota. Odborná porota byla
již v téměř tradičním obsazení. Tomáš Vican,
vinař, sýrař a režisér v jedné osobě, který stojí
za Bobulemi a Vinaři. Matěj Kovacs, šéfkuchař a vítěz několika ročníků Mistrovství republiky ve vaření kotlíkových gulášů, se dělil
o svůj hlas s Josefem Sedlářem, šéfkuchařem
restaurace Kolkovna v Praze a věhlasným mistrem grilu. Nováčkem letošního ročníku byl
odborný porotce Pavel Nečas, který je znám
především jako divadelní herec, ale také svými televizními rolemi – v poslední době v Ordinaci v Růžové zahradě a Vinařích. Odborná
porota to neměla vůbec jednoduché, na vítězi
se shodli všichni, ale u druhého a zejména třetího místa se v tom horku i pěkně zapotili.

Jarabinky - vítězky laické poroty III. ročníku
Gulášfestu.
Již třetím rokem se otevřely brány Ekocentra
Trkmanka gulášovým fajnškmekrům. Deset
soutěžních týmů vařilo ostošest – v nabídce
tak byla možnost ochutnat zabijačkové guláše, hovězí líčka na meruňkách, srnčí, vepřový,
čardáš, pikantní a hovězí Berd guláš. Nabídka byla pestrá a nechybělo i další občerstvení
v podobě piva, vína, lima a cigáry. Již od samého startu přicházeli návštěvníci, aby o nic
nepřišli. Když byl ohlášen první hotový kotel

Vítězem letošního již třetího ročníku se stal
tým Charlieho andílci se svým zabijačkovým
gulášem. Druhé, stříbrné místo obsadil Pepito tým Malešovice se zabijačkovým gulášem
a třetí, bronzové místo Kmen Vlků z Velkých
Pavlovic se svým Čardáš gulášem.
Laická porota – návštěvníci svými hlasy (kolíčky) – vybrala za svého vítěze nováčky ve
vaření guláše, tým Jarabinky. Druhé místo
obdrželi Charlieho andílci a třetí Velkobílovičtí myslivci.

V rámci připraveného programu přiletěly
berušky z kroužku při ekocentru s názvem
Do přírody s písničkou se svou šikovnou lektorkou Barborou Grůzovou. Rrázný pochod
a krásné sestavy předvedly mažoretky z Legato Brno pod vedením Terezy Haraštové.
Šikovnost a poslušnost svého vlčáka Badyho
nám předvedl pan Vladimír Hájek. V ekodílničce si děti s rodiči zadělaly těsto, uhnětly
a upekly své chlebánky, ve druhé si vytvořily
krásnou sovičku a tvořily s barvičkami. Pro
děti byly připraveny i další atrakce: skákací
hrad, trampolína a bazének se skluzavkou
a kuličkami.
Celou akci skvěle moderoval Antonín Schäffer. V samotném závěru proběhlo losování
dětské tomboly, na všechny děti se dostalo
a tak panovala spokojenost na všech frontách.
Poděkování patří sponzorům, kteří tuto akci
podpořili: Mikro Trading a.s., Vinařství Baloun, Vinium a.s., Buenos Dios, Baby direct,
Město Velké Pavlovice. Velké díky patří také
těm, kteří přiložili ruku k dílu, a to se zase vydařilo.
Spokojenost všech a přátelská atmosféra,
která se nesla celým odpolednem až do večera, pro nás znamená, že se zase znovu za rok
setkáme při vaření a ochutnávání „nejen“ gulášů.

Jana Václavková za T.J. Sokol
a Zita Dvořáková
za Ekocentrum Trkmanka

Nejenom vítězům, ale všem zúčastněným
patří gratulace a poděkování za účast a za
snahu.

Festival mlaDých DechoveK mirka Pláteníka již Podeváté
Nedělní odpoledne dne 5. června 2016 ve
Velkých Pavlovicích patřilo dechovce, a to již
devátému Festivalu mladých dechovek Mirka
Pláteníka. V areálu za sokolovnou se představily tři kapely.
První a také nejmladší byly děti ze ZUŠ Židlochovice pod vedením Davida Křížka. Žáci od
devíti do osmnácti let hráli nejen polky a valčíky, ale i tango, nebo rock and roll. Dalším
hostem byl Dechový orchestr konzervatoře
Kroměříž s dirigentem panem profesorem
Rudolfem Beranem. Posluchači konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži
hráli orchestrální skladby, v nichž se postupně všichni představili sólově na své hudební
nástroje. Celé odpoledne uzavřela domácí
dechová hudba při ZUŠ Velké Pavlovice v čele
s MgA. Zbyňkem Bílkem.

Na domácí půdě… Dechová muzika při ZUŠ Velké Pavlovice.

Muzikanti zahráli několik novinek, ve kterých
vynikly zpěvačky Eliška Vomáčková a Lýdie
Procingerová. Známou skladbou Yesterday
od skupiny Beatles v podání trombonisty Jakuba Kostrhuna se zavzpomínalo na všechny,
kteří nás již předešli do nejen muzikantského

nebe. Ve stínu pod kaštany se všem návštěvníkům dobře poslouchalo. Své vnuky hrající za
Kroměříž si přijel poslechnout i Antonín Pavluš – bývalý kapelník Mistříňanky, kterému se
u nás velmi líbilo a chválil pořadatele i hudební výkony muzikantů.Poděkování patří všem

sponzorům – paní Jitce Pláteníkové, městu
Velké Pavlovice a Ekocentru Trkmanka, bez
nichž by tato již tradiční akce nebyla.

Stanislava a Zbyněk Bílkovi
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„jeDú chlapci Z vinohraDŮ“
Poslední květnovou neděli se uskutečnil ve
Velkých Pavlovicích první ročník setkání
mužáckých pěveckých sborů. Celé odpoledne
se neslo v duchu motta „Jedú chlapci z vinohradů“, což je název písně velkopavlovického
skladatele, pana Jaroslava Hejla, kterému
bylo celé odpoledne věnováno.

Pan Jaroslav Hejl, autor písničky „Jedú chlapci
z vinohradů“, podle které byl pojmenován
první ročník setkání mužáckých pěveckých
sborů ve Velkých Pavlovicích.

Prosluněné nádvoří zdejšího Ekocentra
Trkmanka se zaplnilo návštěvníky, které přivítalo úvodní vystoupení cimbálové muziky
Lašár. A pak už se nádvoří rozeznělo mužskými hlasy našeho domácího Presúzního sboru
pod vedením Mgr. Jana Kosíka.
Dále se postupně představily sbory z Rohatce,
Josefova, Týnce, Dolních Dunajovic a Milotic.
Celým programem mistrně a vtipně provázel

pan František Čech. Působivým závěrem celého odpoledne bylo společné zpívání všech
mužských sborů, které kromě jiných písniček zazpívaly i krásnou a náš kraj vystihující
„Jedú chlapci z vinohradů“.
Slunečné počasí, nádherné písničky, dobré
víno a milí lidé dali vzniknout příjemnému odpoledni, na které se bude jistě dlouho vzpomínat. Byla navázána nová přátelství a založena
krásná tradice.
Tak za rok na shledanou při druhém ročníku
Přehlídky mužáckých sborů ve Velkých Pavlovicích!

Za Presúzní sbor Velké Pavlovice
Miloš Štefek

moDré horY v písni na slunečné
V sobotní podvečer 14. května 2016 se již tradičně
sešlo pod rozhlednou Slunečná pět modrohorských mužáckých sborů s cimbálovou muzikou
Lašár, zpěvačkou a především s návštěvníky, které od účasti neodradilo ani chladné počasí.
Celým večerem provázela oblíbená moderátorka
Petra Eliášová, která účinkujícím pokládala zvídavé a ošemetné dotazy a sama na dotazy z řad
návštěvníků a pořadatelů odpovídala s humorem
sobě vlastním. Přestávky mezi každým vystoupením mužáků pak vyplňovala svým zpěvem studentka konzervatoře Bára Grůzová.
Letošní ročník organizovala nejmenší z pětice
obcí Modrých Hor, obec Němčičky, která v závěru předala pomyslný štafetový kolík do Bořetic.
Tak za rok na shledanou na Slunečné!

Ing. Přemysl Pálka
a Eva Bauerová, DiS.

Velkopavlovický mužácký pěvecký Presúzní sbor na modrohorské přehlídce nemohl chybět.

Z FARNOSTI
„je třeba mluvit pravDu, a ne mluvit mnoho…“
Tento nádherný citát z myšlenek filozofa
Démokrita vystihuje, že je naprosto zbytečné přehánět. O velkopavlovickém kostele se
v řadě průvodců dočtete, jak krásný má oltářní obraz… jak vysoce ho zhodnotil dr. Dostál.
Profesor Eugen Dostál (1889-1943) byl českým historikem umění, na Masarykově univerzitě v Brně založil předmět dějiny umění.
Kvůli jeho práci o krásném deskovém obrazu
Madony z Veveří z roku 1345, byla tato malba
převezena v roce 1936 z kaple na Veveří do
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Moravského zemského muzea v Brně, poté
na restaurování do Prahy a tam po II. světové
válce zůstala v Národní galerii. Bohužel tato
popularizace gotického obrazu nevyčíslitelné
ceny způsobila jeho ztrátu pro Moravu (ač by
umělecké památky neměly být centralizovány, ale zůstávat v kraji s nimi spojeném).
Když v průběhu restitucí Národní galerie odmítla i přes rozhodnutí soudu vrátit farnosti
Veverská Bítýška obraz s odůvodněním, že
pro něj nebude zajištěno vhodné umístění, byl

po právních tahanicích převezen v roce 2016
do Diecézního muzea v Brně na Petrově.
Pro nás je aktuální jiné téma související s profesorem Dostálem: po desetiletí se odvolává
na jeho posudek, že oltářní obraz v našem
kostele je kopií malby slavného malíře Domenica Zampieri (1581-1641). Ovšem tento
klasicistní malíř zhotovil dvě fresky Nanebevzetí Panny Marie se značně odlišnými rysy
(v katedrále ve Fano v roce 1618 a v římském
Zátibeří v roce 1630). Sami můžete porovnat,

3
VelkopaVloVický zpraVodaj

že „i mistr tesař se někdy utne“. Náš obraz
není kopií ani jednoho. Dokonce neodpovídá
ani Domenichiniho stylu. Malba na hlavním
oltáři našeho kostela je jen provedená v obvyklé kompozici (což ilustruje plátno ze stej-

ného období od anonymního autora z kostela
sv. Vavřince na římském fóru).
Jiní za malíře pokládají kněze Ignáce Raaba
(1715-1787). Ten se však k autorství obrazů
nikdy příliš nehlásil, protože za původce po-

2016

kládal Boha (dárce talentu).
Pravdou zůstává prostý fakt, že v našem kostele je umělecky hodnotný obraz z roku 1750.

PaedDr. Marek Slatinský

PRÁZDNINY NA FAŘE
Začátek a konec prázdnin mohou děti trávit
se studentkami pedagogiky v prázdninové
družině. Od začátku prázdnin až do 15. července a od 8. do 28. srpna bude fara otevřená
od 8:00 do 15:00 hodin. Jedná se o pomoc pro
rodiče, aby děti měly zajištěný program (od
rodičů nebo prarodičů se očekává jen střídání
při vaření anebo zajištění potravin).
Přihlásit své děti mohou rodiče na nových
farních stránkách www.ozvi.se

noc KostelŮ 2016 oPět Po roce i ve velkých Pavlovicích
V pátek 10. června 2016 proběhla ve Velkých Pavlovicích akce v rámci celoevropské Noci kostelů. Letos se program uskutečnil v kostele i na faře.

hudebních nástrojů zazpívali známé
i premiérové skladby. Průvodní slovo
měla Zdeňka Bálková. Za originální
pojetí sklidili účinkující velký potlesk.

Nejprve farní dvůr posloužil pro dobročinný jarmark, na kterém si mohli zájemci zakoupit zboží všemožného druhu. Souběžně
v kostele zvídavé hlavy mohly vyplnit kvíz,
za který byla sladká odměna. Ve věži kostela proběhla výstava kněžského oblečení
a obřadních předmětů. Po celou dobu měli
návštěvníci možnost zhlédnout výstavu fotografií.

Pak se celá společnost přesunula na
faru, kde velkopavlovické děti sehrály divadelní scénku o svaté Faustině
Kovalské z pera Haničky Bálkové.
Celý program byl zakončen táborákem, při kterém si děti mohly zaskákat na trampolíně, zahrát volejbal
nebo kuželky.

Stanislava Bílková

Po mši svaté proběhl v kostele koncert
scholy Boží děcka. Za doprovodu několika
Tajuplná noc v kostele byla plná kouzel a pokladů…

Z VINNÉHO SKLÍPKU
novÁ Galerie vín moDrých hor otevřena. PřijĎte ochutnat!
Vinné sklepy Františka Lotrinského ve Velkých
Pavlovicích ožily v pátek 20. května 2016 slavnostním večerem. Byla zde otevřena GALERIE
VÍN MODRÝCH HOR 2016 s představením
nové kolekce TOP 30 vín Modrých Hor, která
byla oceněna v rámci II. ročníku certifikované
soutěžní přehlídky vín v březnu letošního roku.
Tato vynikající vína jsou aktuální špičkou zdejšího vinařského mikroregionu Modré Hory.
Rozhodně stojí za to najít si chvilku, velkopavlo-

vické Vinné sklepy Františka Lotrinského navštívit a vína ochutnat.
Garantujeme Vám jedinečný nezapomenutelný zážitek!

Za Vinné sklepy Františka Lotrinského
Karolína Bártová
Nová Galerie vín Modrých Hor 2016 láká
k ochutnávce třicítky nejlepších vín z Velkých
Pavlovic, Němčiček, Bořetic, Kobylí a Vrbice.
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nejlepŠí vína moDrých hor se Představila veřejnosti
Třetí dubnovou sobotu byla ve velkopavlovické
sokolovně představena ta nejlepší vína z pětice
obcí Modrých Hor pro rok 2016. Konal se zde
II. ročník výstavy vín s názvem 30 VÍN MODRÝCH HOR. Do soutěže bylo přihlášeno 133
vín, z toho 76 bílých, 47 červených, 9 růžových
a 1 šumivé víno.

lovice s ochutnávkou
vín a pozvánkou na
oslavy 80. výročí
založení společnosti
a na prohlídku historického sklepa ve
vinotéce Vinium.

Přehlídku zahájil a úvodní slovo pronesl starosta města Velké Pavlovice Jiří Otřel, slavnostního vyhlašování oceněných vinařů se ujal Ing.
Přemysl Pálka. Ceny vinařům za vítězná vína
předali zástupci DSO Modré Hory - Petr Slezák, Tomáš Bílek, Jiří Otřel, František Petrásek
a Mgr. Pavel Kotík.

Degustace se konala
29. března 2016 ve
společnosti Vinium
a.s. Velké Pavlovice
pod vedením Doc.
Ing. Mojmíra Baroně, Ph.D.

V rámci Festivalu modrých odrůd zde měl svou
prezentaci s ochutnávkou vín i spolek VOC
Modré Hory, který také připravil okružní jízdu
s vinařským průvodcem po regionu Modrých
Hor, včetně ochutnávky.

Upřímné poděkování patří všem,
Předávání cen II. ročníku výstavy vín 30 vín Modrých Hor ve Velkopavlokteří se podíleli na
vické sokolovně.
přípravě výstavy.
Oceněným vinařům
Eva Bauerová, DiS.,
posíláme velkou gratulaci.
propagační referentka DSO Modré Hory

Své zastoupení mělo také Vinium a.s. Velké Pav-

mÁjové otevřené sKlepY se vydařily
Letošní Májové otevřené sklepy, které se
uskutečnily v sobotu 7. května 2016, se
nesly ve znamení krásného, téměř letního
počasí, pohody a rekordní účasti návštěvníků. Přijelo jich téměř tisíc! Všichni si pak
užívali vynikajících vín velkopavlovických
vinařů, atmosféru s folklorem a dalším připraveným kulturním programem.

která celý den příjemně zakončila. Všichni přítomní se pak s dobrou náladou rozcházeli do svých přechodných domovů.

Za spolek vinařů Víno
z Velkých Pavlovice Lucie Prokešová

Tradiční tečkou za krásným májovým
dnem byla večerní beseda u cimbálu ve
Vinných sklepech Františka Lotrinského,

O Májových otevřených sklepech
opět teklo víno proudem...

SPOLKY A KONÍČKY
ZDrÁÁÁvas pÁlavo, se sokolem letos už Pošesté
Dne 30. dubna 2016 se konal již VI. ročník jarního přechodu Pálavy se Sokolem Velké Pavlovice.
Tento ročník byl opět trošku jiný. Byl totiž připraven tak, aby účastníci s malými dětmi se mohli
po příjezdu domů do Velkých Pavlovic zúčastnit
navazující akce Pálení čarodějnic, a to s již naplněnými žaludky od našich Sokolů.
Ráno přesně v devět hodin vyjížděl modrý autobus z parkoviště u sýpky zcela naplněn. Krásné,
teplé a slunečné počasí vylákalo tentokrát na
výlet do krásné přírody jak skutečné turisty, tak
hlavně rodiny s malými dětmi, které se těšily, že
se projedou autobusem a budou šlapat k nějaké
té zřícenině hradu, ale hlavně už vyhlížely chviličku, kdy dostanou tu dobrou svačinku či slad-
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kost, kterou jim maminka připravila na
cestu.
Hned po příjezdu
do Pavlova jsme
pořídili společné
foto, rozdali mapky
a jízdní řád autobusu pro turisty,
kteří měli cíl cesty
ne v Klentnici, ale
v Mikulově. Protože
nás bylo něco kolem
70, tak bylo jasné,
že se hned skupina

Náročný turistický výkon nutně vyžaduje vydatnou svačinku!
Bez ní přechod Pálavy snad ani nelze uskutečnit.
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rozdělí na drobnější skupinky: dospělé, rodiny
s většími dětmi a rodiny s malými dětmi. Všichni
tak svým tempem, někteří pomalu ale jistě, vyšli
po zelené značce na zříceninu Dívčí hrady. Někteří si hned na počátku výšlapu dopřáli dobré
kafíčko či pampeliškovou limonádu ve vinařství
Paulus, ale pak stejně jako všichni ostatní pokračovali na Dívčí hrady.
Tam opět došlo k dělení na zdatné (červená)
a méně zdatné – děti (modrá turistická značka).
Protože bylo opravdu krásně, tak cesta utíkala

i přes časté zastávky na svačinky, bonbóny a další občerstvení a kolem druhé hodiny odpolední
i ti nejpomalejší byli v Klentnici. První zastávka
byla ve stánku na nanuk a jinou pochutinu a další
zastávka byla na dětském hřišti u Kafé Fara, kde
již čekalo občerstvení od našich sokolů – gulášek,
bulky s řízečky, limonády, vody, pivečko… Každý si ještě užíval sluníčka a přesně o půl čtvrté
jsme se přesunuli opět modrým autobusem zpět
domů, a to k rybníku, kde náš společný výšlap
skončil.
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Za Sokol Velké Pavlovice děkuji Městu Velké Pavlovice za zapůjčení autobusu a všem malým a velkým turistům za účast. Doufám, že se na výletě
všem líbilo a za rok se opět sejdeme. Možná opět
trochu jinak? Což takhle z Horních Věstonic? Ale
to se ještě uvidí!
Turistice „Nazdar!“

Jana Václavková, starostka a náčelnice
T. J. Sokol Velké Pavlovice

senioři poDniKli výletY
do Betléma a za jarní květinovou Pohádkou
chitektury Betlém s malebnými roubenými chaloupkami z druhé poloviny 18. století, obchůdky
a krámky s řemeslným zbožím.
Poté senioři vyrazili se svými průvodci, panem
Martincem a Niklem, do Studence, místní části
Ždírce nad Doubravou, kde se v kulturním domě
konalo hudební odpoledne se skupinou MUDrBand. Na všechny zde čekala veselá taneční zábava a vynikající občerstvení.

Výlet na Vysočinu, do Betléma – památkové
rezervace města Hlinsko.

Návštěva přátelského města
Ždírec nad Doubravou
Velkopavlovický Klub důchodců opravdu nelení. Ještě ani nestačil vstřebat zážitky z výletu
za břeclavskými památkami a už nejen že naplánoval, ale dokonce zrealizoval další zájezd.
Tentokrát si naši senioři vyrazili na návštěvu do
partnerského města Ždírec nad Doubravou. Celodenní putování po krásách Vysočiny se uskutečnilo v sobotu 23. dubna 2016.
Uvítání návštěvy z jihu Moravy proběhlo v tamní
základní škole. Zde ždírecký starosta Jan Martinec a místostarosta Ing. Bohumír Nikl prozradili
hostům celodenní bohatý program.
Ten se skládal z návštěvy nedalekého města
Hlinska, včetně památkové rezervace lidové ar-

Večerníčkova Floria JARO 2016
Kroměříž
Jak už je to u našich seniorů obvyklé, další z dlouhé řady zájezdů na sebe nenechal dlouho čekat.
Uskutečnil se 4. května 2016. Tentokrát se stalo
cílem putování město Kroměříž, kde se konal jubilejní 40. ročník celostátní prodejní výstavy pro
zahradníky a zahrádkáře Floria JARO 2016.
Výstaviště se při této příležitosti proměnilo
v místo provoněné okouzlujícími aranžmá z jarních cibulovin, která návštěvníky lákala do světa
fantazie. Hlavní expozice nesla název „Květinová
pohádka“, to díky nespočetné řadě výjevů z Večerníků. Obrazy ze známých příběhů byly ozdobeny velkým množstvím vazeb z tisíců kusů květů narcisů, tulipánů, hyacintů, muškátů, petúnií
a spousty dalších druhů pestrobarevných květin.
Kromě pokochání se touto nádherou došlo i na
patřičný vítr v peněžence. Odolejte a nic si nekupte, to přece i při sebe větším zapření a pevné vůli
nelze! Autobus tak vyjel z bran kroměřížského

Letošní Floria vrátila naše babičky a dědečky
do pohádkového dětství.
výstaviště napěchován přísadou, květinami, sazeničkami keříků a spoustou dalších potřebných
věciček pro zahrádku.

Za Klub důchodců
Velké Pavlovice Karolína Bártová

mlaDí hasiči patří Ke Špičce okresu Břeclav
V měsících květnu a červnu se mladí hasiči
z Velkých Pavlovic zúčastnili celkem devíti
soutěží. Osm z nich bylo soutěžemi v požárním útoku a jedna jarním kolem Hry Plamen.
Na všech se našemu hasičskému potěru vedlo
více než dobře.
7. května 2016 – Voderady, požární útok a štafeta požárních dvojic
Prvním kláním byla soutěž v požárním útoku
a ve štafetě požárních dvojic ve slovenských
Voderadech, která se konala v rámci oslav 150.

výročí založení DHZ Voderady a výročí třicetileté družby mezi SDH Velké Pavlovice a DHZ
Voderady. Náš tým skončil celkově na krásném
pátém místě.
21. května 2016 – Drnholec, Hra plamen
Po druhé se mladí hasiči vydali do Drnholce,
kde se konalo jarní kolo Hry plamen. Ta se
skládá z následujících disciplín – štafeta CTIF
(Velké Pavlovice třetí místo), štafeta 4 x 60 metrů (VP sedmé místo) a požárního útoku (VP
první místo). Po součtu bodů všech dílčích dis-

ciplín se naši umístili na sedmém místě.
28. května 2016 – Novosedly, požární útok
Třetí soutěž v požárním útoku se konala v Novosedlích. Zde se velkopavlovickým mladým
hasičům podařilo probojovat na stupně vítězů.
Skončili na druhém místě a odvezli si odtud
nádherné stříbrné medaile.
29. května 2016 – Velké Pavlovice, požární útok
Čtvrtá soutěž v požárním útoku se konala hned
den po Novosedlích, a to na domácí půdě ve
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Velkých Pavlovicích. Naši se před publikem plným známých tváří nenechali ani v nejmenším
zahanbit. Naopak! Potvrdili své kvality z Novosedel a plynule navázali na rodící se stříbrnou tradici. Vybojovali totiž opět druhé místo
a převzali další sérii stříbrných medailí.
4. června 2016 – Poštorná, požární útok
Pátá soutěž v požárním útoku se uskutečnila
v Poštorné. Velkopavlovičtí zde opět zabodovali na plné čáře. Do třetice všeho dobrého vystoupali opět na bednu, když obsadili znovu
druhé místo a jejich hrudníky byly tak odekorovány stříbrnými medailemi.
11. června 2016 – Ladná, požární útok
Šesté zápolení v požárním útoku u přátel
v Ladné bylo opět úspěšné. Odtud si velkopavlovičtí přivezli další medaili, tentokrát bronzovou za třetí místo.
12. června 2016 – Šitbořice
Sedmé zápolení v požárním útoku se konalo

v Šitbořicích. To bylo zatím
naprosto nejúspěšnější. Naši
mladí hasiči zde vybojovali
se svým výborným časem
18,25 první místo! Získali tak první zlatou medaili
v této sezóně.
18. června 2016 – Sedlec
Na osmou a zároveň předposlední soutěž v požárním
útoku se mladí hasiči vypravili do Sedlece. Byli opět
skvělí, ale navzdory veškeré
snaze si odtud přivezli smolnou bramborovou medaili za
čtvrté místo.

Soutěž v požárním útoku na domácí půdě. Velkopavlovičtí vybojovali druhé místo.

19. června 2016 - Bulhary
Devátá a úplně poslední soutěž mladých hasičů v požárním útoku v letošní sezóně se
konala v Bulharech. Korunována byla další,
už druhou, zlatou medailí. Naši se blýskli časem 19,42 s. Tímto vynikajícím výkonem tak

ukončili velmi vydařenou sezónu, ve které
získali dvě zlata, tři stříbra a jeden bronz. Náš
hasičský dorost jednoznačně dokázal, že se
svými stabilními výkony patří mezi užší špičku
v okrese Břeclav.

Michal Procinger a Karolína Bártová

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ
80 let vinařsKého prŮmYslu ve velkých Pavlovicích
Pokračování 1. části z VPZ 2/2016
Největší investiční akcí Vinopy po osvobození
byla stavba moštárny v Hustopečích. Objekt
a technologické vybavení navrhl stavitel Rudolf Bach na základě poznatků arch. Richtra
a ředitele Hádlíka, kteří navštívili Švýcarsko,
kde poznávali způsoby zpracování ovoce na
šťávy. Stavba byla povolena ONV v Hustopečích 15. září 1948. Investici finančně podpořilo
i ministerstvo zemědělství jako ozdravnou akci
pro děti trpící podvýživou. Celkový náklad byl
20 mil. Kčs včetně tanků a strojního vybavení.
Stavba pokračovala rychle a v roce 1950 byly
v objektu uskladněny první mošty. Přestože stavby centrály i moštovny byly povoleny
ONV v Hustopečích, měly jen poloviční materiálové krytí. Obě družstva měla několikrát
krátkodobě zřízenou národní správu, která
kontrolovala činnost družstev. Po dokončení
moštárny však stavba nesloužila účelu, pro
který byla budována. Krátce byla využívána
Frutou a pak předána strojírenskému podniku
Strojobal Hustopeče.
Po únoru 1948 byl zatčen předseda představenstva Vinopy a poslanec Národního shromáždění za ČSL František Štambachr. Byl
odsouzen na 20 let těžkého žaláře. Ve vězení
strávil 11 a půl roku, v roce 1960 byl podmínečně propuštěn. V roce 1966 byl jeho rozsudek
zrušen a byl rehabilitován. Sloučené družstvo
však čekaly další problémy. Na počátku února
1951 byli zatčeni vedoucí pracovníci vinařského družstva Vinopa, ředitel Bohumil Hádlík,
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vedoucí sklepního hospodářství Antonín Knotek a ekonomický pracovník Bohumil Trojan
a postupně dalších 13 pracovníků. Mezi posledními byl zatčen přímo v práci prokurista
Pavel Nesvadba, 8. května 1951. Do té doby
jezdil na výslechy do Brna. Souzen byl spolu
s ostatními a po dvouleté vazbě byli 4. dubna
1953 v Hustopečích odsouzeni k trestům: ředitel Vinopy Bohumil Hádlík z Hustopečí k 20
rokům vězení, sklepmistr Antonín Knotek,
správce Pavel Nesvadba z Velkých Pavlovic
a účetní Bohumil Trojan z Hrušek, všichni
k 15 rokům vězení. Ostatní k trestům do 10
let vězení. Důvodem trestu bylo odnímání stavebního materiálu vázanému hospodářství na
černém trhu pro družstevní výstavbu a ohrožení plynulého zásobování lidu stavebním materiálem. Dalším důvodem byly nesrovnalosti
v zásobách vína. Ředitel Hádlík byl po osmi
letech práce v uranových dolech propuštěn
po těžkém úrazu páteře, který ho poznamenal
po zbytek života. Pavel Nesvadba byl podmínečně propuštěn z vězení v Jáchymově po pěti
letech a několika měsících. Podobně tomu bylo
u dalších odsouzených. Všichni odsouzení byli
v roce 1990 rehabilitováni. Celá soudní akce
byla, podle vyjádření ředitele Hádlíka v roce
1996 ve Vinařském obzoru, spiknutím proti
vedení družstva Vinopa a představitelům Lidové strany s cílem zastrašit členskou základnu
v družstvu a obyvatelstvo.
Sloučené vinařské družstvo čekaly další pro-

blémy, které vyplývaly ze zapojování menších
družstev do vinařského družstva Vinopa. Závěrem roku 1952, rozhodnutím ministerstva
potravinářského průmyslu z 9. prosince, bylo
vloženo právo vlastnické na majetek Vinopy,
vinařské družstvo s.r.o., na Československý
stát. Zestátněný majetek přešel bez náhrady
do operativní správy Jihomoravských vinařských závodů se sídlem v Brně a od roku 1954
se sídlem v Mikulově. Od 1. 1. 1953 pracovalo
družstvo jako závod jihomoravských vinařských závodů. Prvním ředitelem byl jmenován
zaměstnanec bývalého Vinařského družstva
Velké Pavlovice František Otřel, který pracoval v družstvu již za okupace ve sklepním
hospodářství.
Do Jihomoravských vinařských závodů a slováckých vinařských závodů Bzenec přešla
všechna vinařská družstva na Moravě a konfiskované soukromé podniky. V letech 1958
- 1962 byly podniky v operativní správě Vinařských závodů Praha (podnikové ředitelství).
Pod ředitelství Vinařských závodů Bratislava,
Pražská patřily české a moravské vinařské závody od roku 1960 do roku 1969. V roce 1969
došlo v rámci federalizace k vytvoření Moravských vinařských závodů se sídlem v Mikulově
a Českých vinařských závodů v Čechách.
Významná pro rozšiřování ploch vinic byla
skutečnost, že Vinařské závody Bratislava
a Moravské vinařské závody v Mikulově neru-

3
VelkopaVloVický zpraVodaj

šily zemědělskou činnost, která produkovala
podnožový materiál a révové sazenice.
V 70. letech přebraly MVZ Velké Pavlovice majetek Jihomoravského vinařsko - ovocnického
sdružení Vinopol v Divákách (lahvovací linka
z dovozu). Podnik založily JZD Hustopečska.
Důvodem likvidace byla politická úchylka
v období normalizace a politický tlak vinařských závodů.
V roce 1971 došlo ke sloučení závodu Velké Bílovice a Velké Pavlovice. Přebírající byly MVZ
Velké Pavlovice. Ředitelem závodu se stal doc.
Ing. František Kynický, CSc., který v družstvu
Vinopa pracoval již v roce 1944. Po výstavbě

nového moderního vinařského závodu v Mikulově se konečně dočkaly výstavby nového
závodu i Velké Pavlovice.
28. května 1974 byl položen základní kámen
nového závodu. Pro stavbu byly vykoupeny
rodinný dům pana J. Sedě, bývalá četnická
stanice a příslušné pozemky. U budovy centrály byla provedena rekonstrukce a modernizace objektu za plného provozu bez snížení
objemu výroby zboží. Rekonstrukce byla náročnou stavbou rozloženou do několika etap
a let. Byly vybudovány skladovací prostory
o kapacitě více než 60 tisíc hektolitrů, nová
moderní lisovna, lahvovací linka, sklady hotových výrobků a další potřebné provozy. Stavbu
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prováděly Průmyslové stavby Zlín. Stavba byla
ukončena v roce 1984. Mimo výstavbu nejmodernějšího a největšího zpracovatelského podniku v českých zemích probíhala modernizace
zpracovatelského střediska ve Velkých Bílovicích, střediska pro výrobu červených vín Ostrovec ve Velkých Pavlovicích a dalších objektů.
Naplnily se tak mnohaleté snahy o vybudování
nového zpracovatelského a lahvovacího centra
ve Velkých Pavlovicích. Stalo se tak především
zásluhou doc. Ing. Františka Kynického, CSc.,
který završil úsilí svých předchůdců ve funkci
ředitele závodu o investiční výstavbu nového
a moderního podniku ve Velkých Pavlovicích.

Ing. František Kostrhun

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Vážení čtenáři,
znáte nějaké zajímavé informace z historie
či současnosti Velkých Pavlovic? Slyšeli jste
od pamětníků zajímavé příběhy? Podělte se
o ně s ostatními velkopavlovickými občany.
Redakční rada vaše příspěvky ráda zveřejní.

Stefka Stepan

Kdo pravděpodobně první narouboval
velkopavlovickou meruňku?
Od důvěryhodného pana Martina Veverky
(*21. 1. 1901 †2. 6. 1991) jsem se před léty
dověděl, že meruňku poprvé narouboval jistý Štefka. Pan Veverka řekl doslovně: „Štefci, to byli takoví štěpaři“. To stejné řekl taky
můj otec Jan Kosík (*10. 8. 1908 †4. 5. 1977)
a dále uvedl, že meruňku narouboval na odnož durancie (švestky) a v menším množství
také na mirabolán. Křestní jména pana Štefky ani jeden neuvedl.
Asi po 25 letech poté se mi do rukou náhodou dostal zápis ze zasedání obecního výboru, který zde doslova, bez pravopisných
úprav cituji:
PROTOKOL ze dne 11ho června 1880.
Stepan Štefka domkař podává žádost aby
se jemu tak zvaná zmola u byvalých starých hor na 15 roku k užívání ponechala
s tím závazkem, že on po třech rokach obci
každoročně 50 kusu štěpovaných hrušek
nebo jabloní odváděti bude. Obecní výbor
tuto žádost schvaluje Stepanu Štefkovi
a ustanovuje, že Stepan Štěfka povinen
bude, školní dítka když jich učitel doprovázeti bude v čas šlechtění, do této školky
připustiti aby se dítky ponaučily s čímž
Stefan Štefka srozuměn byti se vyjadřuje.
S tímto se protokol uzavřel a podepsal.

Horáček F. – přednosta

Ján Bálka – výbor

Martin Veverka – radní

Florian Hodinář – výbor

Karel Safařík

Frant. Mikulica – radní

Simon Aškenez – výbor

Zapisovatel

Frant. Kallus – radní

Václav Přibil – výbor

V. Pejšek – výbor

Josef Benda – výbor

Frant. Tureček – výbor

nečitelný podpis – výbor

Domnívám se, že pan Martin Veverka a můj
otec měli asi na mysli v protokolu zmíněného Štěpána Štefku. Otec zmíněného Štěpána
Štefky byl čtvrtláník, jestli se zabýval roubováním, se mně nepodařilo zjistit. Štěpán Štefka, domkař (bezzemek) se narodil roku 1851.
Svatbu s Kateřinou Hiclovou měl 14. 5. 1873.
Úmrtí manželů nezjištěno. Děti, které se narodily z tohoto manželství, byly: Bohumila, nar.
1875, vdaná v Chorvatsku, Karel, nar. 25. 1.
1878, čím se zabýval, nezjištěno.
Velmi významná osobnost v oboru propagace
a zušlechťování meruněk a vinic, pan Alois
Václav Horňanský, ani nikdo jiný, se o Štěpánu
Štefkovi nikdy nezmiňují.
Pan Alois Václav Horňanský (*23. 3. 1871 †3.
7. 1938) se zapojil do vyhledávání matečních
stromů v zahradě Dominika Melichara (Staré
hory) a Josefa Bendy (Tábor) a zde získané
rouby narouboval zahradník Josef Matoušek
(*22. 3. 1875 †7. 4. 1927) ve své ovocné škol-

ce v Podivíně. První výsadba těchto meruněk
měla být v roce 1901. Pan František Suchý
(*21. 10. 1860 †7. 10. 1910), inspektor pro
ovocnářství pro Moravu, pak tuto meruňku
popsal a pojmenoval.
Pan Štěpán Štefka ve své školce již dříve naroubovanou meruňku u ovocnářského inspektora pro Moravu pravděpodobně nepřihlásil
a tak se stalo, že nebýt náhodného rozhovoru
s pamětníky a náhodně zachyceného protokolu
obecního zastupitelstva z roku 1880, upadl by
úplně v zapomnění. Byl to asi skromný člověk
a o nějakou popularitu pravděpodobně nestál.
Snad někdo lépe informovaný vnese do záhady s meruňkou ještě více světla. Za to, že jsem
mohl napsat článek aspoň v této podobě, co
nejsrdečněji děkuji panu Stanislavu Prátovi
ml. a panu Ing. Milanu Válkovi.

Josef Kosík
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ
co se uDÁlo v mateřské škole?
leného počtu dětí ve třídách
a naplnění kapacity školy bylo
na základě kritérií kladně vyřízeno 28 žádostí.
Ke svátku maminek jsme připravili s dětmi pásma s názvy
„V cirkuse“, „Na paloučku
i u rybníka“ - hrátky se zvířátky, „Hrajeme si na řemesla“
a jarní tanečky pod názvem
„Neseme májíček“.
Svátek dětí jsme oslavili na zahradě MŠ. Děti se svými nejbližšími putovaly „Z pohádky
do pohádky“. U Dlouhého,
Někteří na besídce ke Dni matek zpívali, někteří recitovali či
Širokého a Bystrozrakého děti
tančili a my kluci jsme dokonce cvičili. Ve zdravém těle zdravý
chodily na chůdách a prolézaduch!
ly tunelem, v perníkové chaloupce na ně čekala ježibaba
V polovině dubna měli rodiče možnost nechat
s
úkolem
vyzdobit
chaloupku perníčky. Spovyšetřit zrak dětí ortodontistkou Mgr. Jeřáblu s vodníkem lovily z bazénu rybky - míčky,
kovou, která u nás toto vyšetření pravidelně
u pece baby Jagy vozily plyšáčky na lopatě,
provádí. Z počtu 24 vyšetřených byla u pěti
v pískovišti stavěly pohádkové hrady. Na podětí diagnostikována vada zraku.
sledním stanovišti skákaly děti na míčích. Za
Na konci dubna jsme se fotili (společně se tříkaždý splněný úkol jim rodiče navlékli barevdou i jednotlivě) na tradiční tzv. alba.
ný korálek na náramek pro princeznu. Ta už na
ně čekala u hradu hlídaná drakem. Za správný
Děti z tanečního kroužku vystoupily s krátkým
počet korálků odměnila princezna děti hrapásmem u rybníka při příležitosti pálení čarovým bublifukem. Na čerstvém vzduchu všem
dějnic a na country bále.
pořádně vyhládlo! Paní kuchařky připravily
Dne 3. května se konal zápis dětí do mateřské
tradiční občerstvení v podobě špekáčků a dobškoly pro školní rok 2016-2017. K zápisu přišlo
rého pití.
49 dětí. Z důvodu dodržení nejvyššího povo-

V tomto měsíci jsme se zúčastnili třetího kola
soutěže „Třídíme s Hantáláčkem“. Celkem se
nám podařilo nasbírat 3.120 kg papíru. Finanční prostředky použijeme na didaktické
pomůcky. Všem zúčastněným děkujeme.
Konec školního roku je ve znamení výletů. I my
jsme se na jeden takový vypravili. Navštívili
jsme zámek v Miloticích, kde se děti seznámily
se životem princezen a princů a prožily dopoledne v krásné zámecké zahradě.
V tomto školním roce nás ještě čekalo rozloučení s dětmi, které po prázdninách nastoupí do
základní školy. Uskutečnilo se poslední červnovou středu.

Jiřina Zigová, ředitelka Mateřské školy
Velké Pavlovice

Jeden z nejočekávanějších okamžiků celého
školního roku – výlet! Letos se školkaříci vydali
do pohádky, na kouzelný zámek v Miloticích.

Z Dění na základní škole
Vážení rodiče, milí spoluobčané,
blíží se konec školního roku 2015/2016. Ve
funkci ředitele základní školy jsem jen krátce,
přesto bych se s Vámi chtěl podělit o pár slov.
Po vzniklých problémech v létě roku 2015 musela základní škola podávat za rok 2013 a 2014
dodatečné daňové přiznání a bylo základní
škole za tyto roky příslušnými úřady vyměřeno penále za porušení rozpočtové kázně. Dále
byly stanoveny úroky z prodlení, odvody pro
sociální a zdravotní pojištění.
Podali jsme také žádost o zrušení zálohy, která
vyplývala z daňové povinnosti. Díky pochopení Krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru školství, Finančnímu úřadu v Hustopečích a dalších úřadů nám byly některé částky
(i nemalé) odpuštěny. Škola mohla částečně
využít i svých finančních prostředků, poskyt-
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nutých zřizovatelem na provoz, k úhradě některých pohledávek. Lze konstatovat, že hospodaření za rok 2015 bylo ziskové.
Co se týče kontrol, byla v druhé polovině roku
2015 konána kontrola hospodaření základní
školy, a to jak ze strany zřizovatele, tak i ze
strany České školní inspekce – tzv. veřejnosprávní kontrola.
Kontrolními orgány z krajské hygieny bylo
zjištěno v roce 2014, že prostory sportovní haly
nesplňují některé požadavky příslušné vyhlášky. Realizovalo se jen zateplení haly (polovina
roku 2015), které není stále v pořádku, protože v určitém ročním období vzniká kondenzát,
který způsobuje zatékání. Je to důvod pro reklamaci, kterou řeší technický dozor. Zadavatelem projektu bylo město.
Je nutné realizovat také např. výmalbu prostor

Výukový program „Jíme zdravě a s chutí“ děti
ze školní družiny naprosto nadchnul.
školy, rekonstrukci šaten a podlahy v tělocvičně, doplnění a výměnu radiátorů ve třídách. To
je jen stručný a zdaleka ne úplný výčet toho, co
nás v nejbližší době čeká.
Škola se vzpamatovává, mnohé věci se jí daří,
za což děkuji především zaměstnancům, zři-
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těže, na které zveme
okolní školy, např.
ZŠ Bořetice, Němčičky, Starovičky, Zaječí
atd.
Zpracovali jsme projekt na revitalizaci
IT sítě, na který nám
byla schválena dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Konáme akce pro
zaměstnance a veřejnost, např. návštěva
muzikálu Titanic, organizace výstav, např.
Karel IV., Dny otevřených dveří. Žáci 9. ročníků byli přijati na gymnázia, průmyslové
a ekonomické školy do Hustopečí, Břeclavi,
Brna (střední škola informační a komunikační
technologie). Někteří žáci se vyučí v Brně, a to
v atraktivních oborech.

Školní družinu navštívilo v jarních měsících Divadýlko z pytlíčku
s pohádkou O drakovi.
zovateli i rodičům žáků. Uvědomuji si, že škola potřebuje pomoc, a bez výraznější podpory
nás všech, i Vás - občanů, se neobejde. Je pozitivní, že celá kauza neměla dopad na počet
přijímaných žáků, dokonce naopak. Žáci naši
školu v letošním školním roce velmi dobře reprezentovali v různých soutěžích, zúčastnili
se úspěšně také natáčení ostravské televize.
Přijímáme stále ve větším počtu do naší školy
žáky i z okolních obcí, spolupracujeme s ekocentrem (např. Den dětí) a městskou knihovnou (např. Pasování prvňáčků, Noc s Andersenem).
V současné době pracujeme také na úpravě
školního vzdělávacího programu, který bude
platit od 1. 9. 2016. Pořádáme sportovní sou-

Věřím, že kvalitní prací, zájmem o děti (v současné době jich máme 292), pořádáním různých akcí a hlavně výsledky ve vzdělávání
přesvědčíme Vás a Vaše děti, že chceme mít
školu s dobrým jménem. Mým přáním je také,
aby všichni zaměstnanci chodili do práce spokojeni, aby pracovali kvalitně, nebáli se mluvit
s vedením, přicházeli s návrhy, co je třeba zlepšit, spolupracovali a zlepšovali vztahy i mezi
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sebou. Jen tak můžeme školu posunout dále.
Já jako ředitel jim to nabízím, a to všem. Je především ale na nich, jak ke svým povinnostem
přistoupí, s jakým zájmem a výsledky budou
práci vykonávat. A práce je to velmi náročná,
to mi věřte, ale taky pěkná a naplňující. Žáci
velice rychle zjistí, kdo svou práci vykonává
s radostí, kdo je má rád, kdo je objektivní a kdo
je tady pro ně. Práce se musí dělat poctivě (ne
povrchně), jednání musí být korektní, solidní,
na úrovni, a to jak mezi vedením a zaměstnanci, tak mezi učiteli a rodiči nebo žáky. Rodiče
musí vědět, že škola je tady především pro jejich děti, že jejich problémy řeší a taky vyřeší.
Věřím, že spoluprací Vás – rodičů, Vašich dětí
a našich učitelů toho dosáhneme. Na závěr mi
ještě dovolte, abych všem svým zaměstnancům poděkoval za odvedenou práci, popřál
jim pěknou dovolenou a našim žákům hezké
a dlouhé prázdniny. Poděkoval bych také občanům, kteří se o naši školu zajímají a třeba
i při příležitosti různých výročí ji navštěvují
a vzpomínají, jaké to „tenkrát“ bylo, když byli
jejími žáky.
Milí spoluobčané, děkuji Vám všem za čas, který jste věnovali tomuto článku.
(redakčně upraveno)

Mgr. Michal Rilák, ředitel základní školy

Z činnosti občansKého spolKu domino
Občanský spolek DOMINO vznikl v roce
2011. Jedná se o dobrovolný spolek rodičů,
učitelů a dalších občanů, kteří mají zájem
zlepšit vzdělávací, kulturní a sportovní činnost organizovanou zejména pro žáky naší
školy. Důvodem k vytvoření této organizace
bylo především zapojit rodiče, kteří se aktivně
zajímají o práci školy. Naší snahou je prohloubit komunikaci právě mezi školou a rodiči.
Hlavním cílem je podpora činnosti základní
školy a vytvoření vhodných podmínek pro výuku a využití volného času dětí.

žil se také vybavit školu i materiálně. Na podporu čtenářské gramotnosti bylo zakoupeno
do školní knihovny 1. stupně celkem 47 knih
nejrůznějších titulů, např. Říkali mi Leni,
Anička a její kamarádi, Mikuláš na prázdninách, Nezbedníci apod.

V letošním roce přispíval spolek nejenom na
různé kulturní a sportovní akce školy, ale sna-

Do hudební výchovy byly zakoupeny troje
klávesy CASIO, sada rytmických pomůcek

Na Noc s Andersenem, která se koná každoročně v knihovně, zakoupil spolek knihy: Co si
pamatují sloni, Pušíci jsou tady, Vašek Prášek
Mydlinka atd. Knihy, které nebyly vydány na
odměny, dostanou žáci na konci školního roku
za vysvědčení.

a kružítko PRECISION do matematiky. Velká finanční částka byla věnována na pořízení
pěti nových počítačů k interaktivním tabulím,
které se staly už nedílnou součástí moderní
výuky. Do počítačů byly zakoupeny i nové počítačové programy: Geometrie pro nejmenší
1, Geometrie pro nejmenší 2, Geometrie 1,
Matematika, Němčina 1 a Slovní druhy.
Věříme, že zakoupené tituly se budou žákům
líbit a přinesou jim příjemné zpestření a zábavu na cestě za poznáním.

Zdenka Hasilová,
předsedkyně spolku Domino

nÁvŠtěva ZÁKlaDní ŠKolY ve velkých Pavlovicích
V sobotu 11. června 2016 se sešli bývalí žáci ZŠ
ve Velkých Pavlovicích, kteří opustili tuto alma
mater v roce 1960. Požádali ředitele školy, Mgr.
Michala Riláka o umožnění návštěvy školy
a prohlédnutí si učeben, kabinetů, tělocvičny
- prostě prostor, kde strávili část svého mládí
za účelem braní rozumu, tedy vzdělávání. Setkali se s velkou ochotou, přestože byla sobota
a pozdní odpoledne.
Pan ředitel nás osobně přivítal podáním
ruky a otvíral jedny dveře za druhými, ke
každé třídě a místnosti podal informaci
k čemu slouží, čím je vybavena, kdo do ní

chodí a co se bude ještě vylepšovat.
Byli jsme velmi mile překvapeni vysokou úrovní
dnešní výuky s využitím všech aspektů moderní
vědy. S nostalgií a výkřiky: „To tu za nás nebylo,
nebo bylo jinak!“ jsme procházeli oběma stupni
základní školy, včetně jídelny, kuchyně, družiny,
tělocvičny a sborovny. Všude bylo čisto, uklizeno, toalety voňavé, spousta dekorace, zkrátka
úplně jiná škola než za nás.
Byli jsme velmi rádi, že nám byla tato exkurze
umožněna, že se nám beze spěchu věnoval sám
ředitel, že jsme se dověděli informace o plánech
školy, učitelském sboru i studijních výsledcích

a úspěšnosti žáků při přijímacích pohovorech na
střední školy a jiné zajímavosti.
Škola - základ života! Tuto historickou pravdu
si Základní škola ve Velkých Pavlovicích bere
k srdci a pro své žáky dělá jen to nejlepší.
Děkujeme touto cestou panu řediteli Mgr. Rilákovi za čas nám věnovaný a přejeme do dalších
„kantorských let“ jemu a celému kolektivu učitelů hodně zdaru a úspěchů, jen hodné a chytré
žáčky.

Za všechny zúčastněné Jana Kadrnková
& Václav Veverka

17

3
2016

VelkopaVloVický zpraVodaj

Končí DvacÁtý GYmnaZiÁlní školní rok!
Závěr každého školního roku bývá příležitostí
k hodnocení. Právě končící dvacátý školní rok
byl plný nejen výuky, ale i vzdělávacích aktivit, které velmi výrazně podporují teoretickou
oblast vzdělávání. Je dobré, že si některé akce
získaly trvale své místo v chodu školy, pedagogové i žáci se s nimi plně sžili, a proto velmi pozitivně ovlivňují atmosféru našeho gymnázia.
• Den Země – konaný každoročně 22. dubna,
oslavili žáci naší školy v soutěživém duchu.
Ekocentrum Trkmanka, v úzké spolupráci
s gymnáziem, připravilo atraktivní program
šitý na míru všem žákům. Pod názvem „Přežij – poznej – vytvoř“ byl vytvořen pracovníky ekocentra a učiteli gymnázia velmi pestrý
program. Smíšená družstva postupně prokazovala řadu praktických, vědomostních
a teoretických dovedností převážně z přírodovědných oblastí. Pro první tři nejúspěšnější
družstva byly připraveny věcné odměny. Žáci
prožili pěkné slunečné dopoledne, kdy získali
nejen spoustu zážitků, ale prohloubili si také
znalosti týkající se ochrany přírody.
• Vědomostní soutěž Eurorebus 2016 –
krajské kolo Brno - Opět po roce proběhla
vědomostní soutěž EUROREBUS 2016, do
které se aktivně zapojují i naši studenti. Příprava není jednoduchá a vyžaduje znalosti
ze zeměpisu, dějepisu, biologie i z aktuálního
společenského dění. Od loňského roku dokonce přibyly také otázky z oblasti matematiky a fyziky. V tomto školním roce soutěžilo
družstvo sekundy (Klára Pejchlová, Daniela
Ulrichová, Martin Grůza) a družstvo tercie
(Jana Zámečníková, Lukáš Pejchl, Štěpán
Prokeš, loňský úspěšný reprezentant naší
školy v celostátním kole v Praze). Družstvo
tercie se umístnilo v krajském kole na 2. místě
a postoupilo do celostátního kola v Praze, které se konalo 6. června v Praze. Tam cestovali
žáci EUROREBUSU společně s dalšími žáky,
účastníky soutěže ruského jazyka, ARS POETICA, která se v tento den také konala v Praze.
Taktéž celostátní přehlídka - i zde jsme měli
svého zástupce gymnázia.
• Představení plné srandy - V pátek 29. dubna 2016 se v sokolovně ve Velkých Pavlovicích
dveře netrhly. Téměř 200 nadšených příznivců sem přilákala dlouho očekávaná premiéra
nově nastudované hry divadelního souboru
Škrpálek. Po úspěšném uvedení inscenace
Postel pro anděla se diváci mohli těšit na mírně lechtivou komedii autora Marca Camolettiho s názvem Na správné adrese. Desetičlenný
soubor se přípravou této hry zaměstnával už
od začátku školního roku. Čtyři dívky a čtyři chlapci se s chutí zhostili rolí obyvatelek
jednoho bytu a jejich návštěvníků. Zdánlivě
jednoduchá situace, podání inzerce, se může
pořádně zamotat - stačí jen uvést na čtyřech
inzerátech stejnou adresu a tutéž zkratku.
Bláznivá souhra náhod zajistila divákům více
než hodinu neutuchající zábavy.
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• Památník moravského písemnictví v Rajhradě - V úterý 3. května 2016 podnikly třídy
kvinta a 1. A v doprovodu Mgr. Bláhové a Mgr.
Lorenzové dopolední exkurzi do nedalekého
Benediktinského kláštera v Rajhradě, který je
nejstarším klášterem na Moravě. Žáci zhlédli
výstavu o Gabriele Preissové, moravské autorce, jejíž dramatické texty představují zlatý
fond moravského písemnictví i 70 let po její
smrti. Poté se seznámili s celou budovou kláštera, na jejímž konci čekala barokní knihovna
s více než 15 000 svazků, a žáci si vyslechli
poutavou přednášku o rukopisech.
• Titanic v Praze - V pátek 6. května 2016 se
zaměstnanci gymnázia zúčastnili vzdělávací
akce v Praze. Cílem byla světově uznávaná
výstava o Titaniku, ve své době největšího
osobního parníku světa. Díky zachovaným
artefaktům mohli účastníci nasát atmosféru
počátku 20. století. O Titaniku zjistili mnoho
zajímavých faktů, viděli skutečné předměty, které byly vyloveny ze dna Atlantického
oceánu. Po výstavě zbyla chvilka na krátkou
procházku kolem Vltavy – bylo nádherné
slunečné počasí, a proto si naši zaměstnanci
nenechali ujít venkovní výstavu o Karlu IV. na
Kampě. Komentovaná prohlídka Národního
divadla byla poslední plánovanou akcí na závěr pražského poznávání.
• Nejvyšší správní soud - V pátek 13. května 2016 se žáci septimy a 3. A za doprovodu
pedagogů Mgr. Stanislavy Tomkové a PhDr.
Stanislava Rubáše vydali na exkurzi do sídla
Nejvyššího správního soudu v Brně. Budova
nejvyššího správního soudu se nachází na
Moravském náměstí a je spolu s nejvyšším
soudem vrcholným orgánem soudní moci
v České republice.
• Titanic v Brně - V pátek 20. května 2016 se
zájemci vydali za kulturními zážitky do Městského divadla Brno, tentokrát na muzikál
s názvem Titanic. Světla zhasla a všichni se
přesunuli do časů, kdy se hrdě prohlašovalo,
že Titanic je nepotopitelný a pro lidstvo znamená obrovský technický pokrok. Hra začínala velkolepě, orchestr nepřestával hrát a na
scénu přicházela spousta herců v úžasných
kostýmech. Vypadali tak věrně, jako by se
za použití stroje času právě přemístili z roku
1912 do současnosti. Všichni se těšili na cestu
do Ameriky s nadějí, že zde začnou nový a lepší život – život, o němž snili a k jehož splnění
jim zbývá jen přeplout oceán.
• Maturity - Maturitní maraton na našem
gymnáziu začal 2. května 2016 státní částí,
složenou z písemných prací a didaktických
testů z českého, anglického jazyka a matematiky. Po dalších dnech příprav začaly v pondělí 23. května 2016 ústní maturitní zkoušky.
Studenti maturitních ročníků skládali ústní
maturitní zkoušku ze dvou školních profilových předmětů a dvou povinných předmětů

společné státní části. V letošním školním roce
maturovalo 20 studentů oktávy s třídní učitelkou Mgr. Stanislavou Tomkovou v osmiletém
studijním oboru. V maturitní třídě 4. A s třídním učitelem Mgr. Zdeňkem Sovadinou maturovalo 14 studentů čtyřletého studijního
oboru. Předsedou společné maturitní komise
byl RNDr. Přemysl Pokorný. Obavy a napětí
ze zkoušky dospělosti postupně opadaly a studenti před maturitní komisí prokázali získané
znalosti z jednotlivých předmětů. V oktávě
odmaturovalo 12 studentů s vyznamenáním
a 5 studentů s vyznamenáním ve 4. A. Počet
maturantů, kteří odmaturovali s vyznamenáním je 17, což je 50 % ze všech maturujících.
Dva studenti budou opakovat dílčí část maturity v podzimním termínu. Vysvědčení bylo
maturantům slavnostně předáno v pátek 3.
června 2016 za přítomnosti starosty města
Velké Pavlovice.
• Botanická zahrada - Dne 6. června 2016
navštívili studenti kvinty a prvního ročníku
botanickou zahradu Masarykovy univerzity a arboretum Mendlovy univerzity v Brně.
Vybaveni pracovními listy začali exkurzi
v exotických sklenících botanické zahrady. Na
prohlídce bylo možné vidět majestátní listy
největšího leknínu světa viktorie královské,
banánovník s mohutným trsem zatím zelených banánů, vanilku, keř kávovníku i kakaovník pravý. Skleníková expozice končila sukulentními rostlinami, některé z kaktusů už
dávno přerostly nejen pedagogický doprovod,
ale i nejvyšší studenty. Následovala samostatná prohlídka botanické zahrady MZLU.
Tamní skleníky jsou věnovány především orchidejím, za jejichž pěstění získala univerzita
nejednu medaili ze světových výstav. Po zajímavé prohlídce s ukázkou deštného mlžení
skleníků následovala ještě krátká procházka
po arboretu.

Den Země na Ekocentru Trkmanka.
Další aktivity
• V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků vyjíždějí kolegové na mnohá vzdělávání
předmětová, ale i pedagogická, psychologická. Rozhodli jsme se, že si podobně zaměřené
přednáškové odpoledne připravíme ve škole
v úterý 7. června. Proto jsme si pozvali Mgr.
Karla Opravila, lektora školské problematiky,
aby pedagogy a pracovníky školy školil v oblasti komunikace se třídou a rodiči.
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zakončením
školního roku.
Výlety mířily do
Telče, Březové,
Velehradu, Brna
a Vranova nad
Dyjí. V poslední
dekádě června
ještě vyjede Ing.
Šmídová s vybranými žáky na výtvarnou dílnu do
Bratkovic, která
se opět koná ve
spolupráci se Štefanem Orthem
a ZUŠ v Senici.
• Nyní očekáváme
příjezd skupiny
První okamžiky ústních maturit školního roku 2015-2016.
studentů a jejich učitelů ze Španělska.
• Každoročně vyjíždějí třídy septima a 3. A na
16
našich
studentů
a
jejich
rodin přivítá v této
sportovně-branný kurz, který se letos konal
reciproční výměně své vrstevníky. Program přiv lanovém centru v Křižanově. Obě třídy budou
pravil Mgr. Loskot, který celou akci organizuje.
navíc pomáhat s organizací sportovní olympiDíky jeho působení se na podzim naši studenti
ády pro nižší stupeň gymnázia. Letos by měli
podívají na týden do španělské Segovie.
žáci soupeřit na konci června se Základní školou Velké Pavlovice, Gymnáziem Hustopeče
a Gymnáziem Klobouky u Brna.

• Od začátku června se konají školní vlastivědná putování, které jsou pro žáky příjemným

• Novou aktivitou, se kterou se potýkali žáci
sexty a 2. ročníku, je psaní ročníkové seminární práce. Myšlenka psaní této práce vychází
z podnětů našich absolventů, studentů vyso-
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kých škol, kteří nám říkali, že měli omezenou
příležitost seznámit se s přípravou formální
a obsahové části seminární práce. Proto jsme
se rozhodli rozšířit možnosti i pro naše současné studenty s tím, že někoho může zadané
téma oslovit a bude chtít pokračovat v jeho zpracování v dalším ročníku v rámci středoškolské
odborné činnosti. Studenti si vybrali v září 2015
téma u vedoucího práce a obhajoba seminárních prací proběhne 20. června 2016.
• Poslední dny školního roku budou soustředěny na přípravu Akademie, na které vystoupí
v sokolovně všechny třídy se svým programem.
Akademie bude jistě důstojnou tečkou za krásným, ale náročným školním rokem 2015/2016.
• Závěrečné setkání Erasmu + KA2 se bude
konat v posledních červnových dnech na Ekoncetru Velké Pavlovice. Kolegové z Polska, Španělska, Rumunska, Řecka a Turecka přijedou
uzavřít dvouletý projekt s názvem „E-learning
in school practice in modern secondary school
across Europe: Let us take up the challenge together“.
Všem pracovníkům školy přeji krásné a pohodové dny dovolené, žákům mnoho zážitků, sluníčka a aktivního odpočinku.

PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

morbiDita a recese vynesly maturanty na třetí místo
Letošní maturanti třídy oktáva Gymnázia
Velké Pavlovice pojali své tablo trošku morbidně. Mohlo se jevit jako návod, kterak se
sebou skoncovat. Že by byla maturita důvodem? Určitě ne, vždyť recese a revolta jsou
maturantům tolik blízké . :-)
Navíc svůj neotřelý nápad zcela neplánovaně
zúročili, vynesl je totiž na třetí místo soutěže
vyhlášené deníkem Rovnost – Břeclavským
deníkem. Jeho redaktoři si vyhlédli napříč
celým Jihomoravským krajem třicet nejzajímavějších maturitních tabel a zařadili je do
soutěže s on-line hlasováním o to úplně nejhezčí. Tablo naší oktávy se tak rázem ocitlo
mezi třicítkou nominovaných. Což bylo pří-

jemné překvapení a rozhodně ne poslední.
Obrovská radost nastala po sečtení hlasů
a vyhodnocení - velkovlovičtí maturanti obsadili bronzovou příčku!
Předběhlo je už jen zlaté Gymnázium Elgartova Brno – 4.C s 17% hlasů a stříbrné Biskupské gymnázium Brno – Oktáva B s 16%
hlasů. Velkopavlovické gymnázium získalo
12% hlasů z celkového počtu 1.276 účastníků ankety.
Sázka na originalitu s mottem „Každý konec je začátek něčeho nového“ vyšla. Blahopřejeme!

Oktáva v koncích… a přece na začátku něčeho nového. Maturitu už mají zdárně za sebou.

Karolína Bártová

souborY velKopavlovicKé umělecKé ŠKolY koncertovaly
V neděli 15. května 2016 uspořádala Základní
umělecká škola Velké Pavlovice Tradiční koncert souborů, na kterém vystoupilo akordeonové duo Roberta Zemana, Flétnový soubor
MgA. Zbyňka Bílka, Komorní pěvecký sbor
Mgr. Jany Oslzlé a flétnový soubor Abonenti
Mgr. Jana Míchala. Strhující závěr koncertu
patřil cimbálové muzice Lašár sestavené z bývalých i současných žáků ZUŠ.
Poslání uměleckého vzdělávání je naplněno
v právě okamžiku, kdy žáci opustí školu a dál
samostatně pokračují ve svých hudebních čin-

nostech, čímž přispívají k pěstování a rozvíjení folklórních tradic našeho regionu.
Ředitelka ZUŠ Milena Karberová děkuje
všem pedagogům i mladým hudebníkům za
přípravu krásného a náročného programu.
Poděkování patří také Bc. Zitě Dvořákové
a Zuzce Pecháčkové z Ekocentra Trkmanka za
výbornou spolupráci a poskytnutí důstojných
prostor pro pořádání koncertů.

Milena Karberová, ředitelka
Základní umělecké školy Velké Pavlovice

Flétnový soubor s klavírním doprovodem
pana učitele MgA. Zbyňka Bílka.
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jarní Koncert ZuŠ hraje a zPívá celá rodina
V neděli 17. dubna 2016 uspořádala ZUŠ
Velké Pavlovice další z řady koncertů „Hraje
a zpívá celá rodina“, na kterém opět se žáky
školy vystoupili jejich rodiče a sourozenci.
Dvojčata Barbara a Magdaléna Poštolkovy
z Rakvic se svou maminkou sestavily trio
- klavír, housle, akordeon, sourozenci Františka, Milada a Miroslav Náležinští z Bořetic
s maminkou vystoupili jako kvarteto - klavír
pro 3 ruce, zobcová flétna a triangl, sestry
Adéla a Tereza Bílkovy z Vrbice zahrály několik duet pro housle a klavír. Další komorní seskupení vytvořila rodina Bláhova - sourozenci Beáta a Benedikt se svou maminkou - zpěv,
zobcová flétna a klavír.
Emma Procházková z Rakvic zahrála na příčnou flétnu s klavírním doprovodem své maminky. Další trio - akordeon, klávesy a klavír
sestavily sestry Simona a Radka Valné se svou
maminkou, Anna Drápalová zahrála na zobcovou flétnu a doprovod na elektrické klávesy
zajistil její bratranec Ondřej Míchal. Sestry
Eliška, Hanka a Zdeňka Bálkovy zahrály na
klavír, na zobcovou i příčnou flétnu a zazpívaly známou písničku o tom, jak hezky šumí
déšť…
Opravdový Big-Band na závěr sestavily tři rodiny - Michnovi z Vrbice, Helešicovi z Kobylí
a Bílkovi z Velkých Pavlovic. Jejich soubor byl

Big-Band utvořený triem rodin nenechal nikoho v klidu. Všech jedenáct muzikantů
a zpěváků rodin Helešicovy, Bílkovy a Michnovy se blýsklo úžasným vystoupením.
jedenáctičlenný - klavír, akordeon, kytara,
zobcové flétny, bicí nástroje a vícehlasý zpěv.
Tak velký soubor se pochopitelně nemohl obejít bez dirigenta.
Ředitelka ZUŠ Milena Karberová z celého
srdce děkuje všem rodinám, které se aktivně
zapojily do tohoto projektu. Poděkování sa-

mozřejmě patří i žákům a pedagogům ZUŠ.
Při přípravách koncertů „Hraje a zpívá celá
rodina“, kdy rodiče navštěvují vyučovací hodiny v ZUŠ, probíhá spolupráce rodiny a školy
na té nejvyšší možné úrovni.

Milena Karberová, ředitelka
Základní umělecké školy Velké Pavlovice

SPORT
slet letaDel ve velkých Pavlovicích
Na sobotu 4. června 2016 naplánoval náš letecký
klub slet letadel pro rok 2016. Každoročně pořádaná akce přitahuje letce nejen za poznáním
krás této části Moravy, ale i za hodnotnými upomínkovými dary, které letcům za jejich přílet věnujeme. Jsou to především materiály propagující
naše město, vinařství ve městě a pořádání akcí.
Chtěl bych tedy v této souvislosti, a netradičně
už na začátku článku, poděkovat Městu Velké
Pavlovice a některým vinařstvím, bez jejichž
přičinění by hodnotné dary pro letce nebyly.
Už v podvečer, den před sletem, přiletěl letoun
CESSNA 172 ze Dvora Králového nad

Velké Pavlovice se staly dne 4. června 2016
svědkem historicky prvních seskoků padákem.

20

Labem, který už třetím rokem provádí na našem
sletu zážitkové lety pro veřejnost. Samotnému
sletu letadel přálo velmi příznivé počasí. Již kolem 9. hodiny ráno přiletěl první letoun, a to až
z letiště Hradčany (ležícího u stejnojmenné malé
vesničky nedaleko České Lípy, kde za totality
působily ruské letecké síly). Během dne přilétlo
dalších 28 letadel z různých letišť naší republiky:
Vyškov, Prostějov, Zlín, Bojkovice, Frýdlant nad
Ostravicí, Náchod, Slaný, Olomouc, Podhořany, Liberec, Břeclav, Záhoří u Hranic, Miroslav,
Pěnčín u Olomouce, Náchod a Brno. Spolu s le-

touny členů našeho klubu mohli návštěvníci vidět
na odbavovací ploše letiště dohromady 38 strojů.
Zpestřením sletu byly i historicky první seskoky
parašutistů ve Velkých Pavlovicích. K seskokům
se nám podařilo zajistit i historický dvouplošník
ruské výroby Antonov AN 2 z Bojkovic. Při jeho
příletu byla již na palubě skupina sedmi parašutistů z okolí Zlína a tito se stali prvními, kteří
kolem půl jedenácté dopadli na plochu velkopavlovického letiště. Druhá skupina parašutistů přijela auty z Brna a okolí a užívala si seskoků při
dalších vzletech dvouplošníku. Parašutistů bylo
nakonec 19 a své dovednosti předvedli návštěvníkům při celkem čtyřech výsadcích. Prostředí
našeho letiště se jim zalíbilo natolik, že plánujeme spolu provádění seskoků ještě během léta,
ale s menším letounem.
Letošní slet zdárně skončil a je třeba přemýšlet,
jak by měl vypadat slet v roce 2017. V roce, kdy
se bude slavit 5. výročí létání ve Velkých Pavlovicích a 10. výročí našeho leteckého klubu.

Za členskou základnu
Ing. Vratislav Nádeníček, Letecký klub
Nad krajem André Velké Pavlovice
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nÁročnÁ a úspěŠnÁ jarní seZóna mladých Badmintonistů
• První Badmintonový turnaj družstev ve Velkých Pavlovicích
V sobotu 23. dubna 2016 se uskutečnil v tělocvičně Základní školy Velké Pavlovice historicky první badmintonový turnaj družstev,
pod organizační taktovkou místního oddílu
badmintonistů při SVČ Velké Pavlovice.
Velkopavlovičtí badmintonisté vybojovali třetí
bronzovou příčku. Výborný výkon předvedla
především Eliška Konečná, která neztratila v průběhu ani jediný set, a to jak v dívčích
dvojhrách, tak v deblu, kde se společně se
spoluhráčkou Aničkou Drápalovou předvedly
jako opora našeho týmu. Chlapeckou část domácího týmu pak tvořili Martin Huslík a Jakub
Cedivoda, který v turnaji nahradil nemocného
Jakuba Herzána.
Vítězný zlatý pohár si odvezli z Pavlovic nakonec badmintonisté TJ Sokolu Židlochovice
a stříbro pak putovalo do Brna.
Poděkování za příjemný průběh turnaje patří jak
mladým svěřencům, tak trenérům jednotlivých
týmů, či jejich zástupcům, kteří zúčastněné týmy
formovali a dokázali tak, že badminton není jen
o tvorbě nadaných individualit, ale může být i výbornou formou kolektivní hry s výukou kolektivní
zodpovědnosti. Poděkování patří také společnosti
Vinařství V&M Zborovský, která nám pro vedoucí
jednotlivých týmů poskytla malou pozornost.

Neobvyklá situace – raketu vyměnila badmintonistka Eliška za pádlo, kurt za řeku.
• Bronzový víkend pro Aničku
O víkendu ve dnech 30. dubna a 1. května 2016
proběhly v halách bohunického kampusu
v Brně dva badmintonové turnaje ve věkové
kategorii do 13 let. Kvůli nemocem se zúčastnili z oddílu velkopavlovických badmintonistů
při ZŠ těchto turnajů jen dva hráči.
Na sobotním GPD, kde se sehráli pouze singlové zápasy, musela
Anička Drápalová pro nevolnost
skrečovat hned první utkání, ale
následně zabojovala a dokázala
tak i přes smolný úvod, dosáhnout
ještě na bronzovou medaili. Martinovi Huslíkovi chyběl v kategorii chlapců k postupu do finálové
skupiny jeden set, skončil tak na
sedmém místě.
V neděli na prvního máje se odehrál otevřený turnaj GPC, kde se
sešli mladí badmintonisté z celé
ČR. V úvodním mixu podlehli Martin s Aničkou lépe hrajícímu páru
z Olomouce. V singlových disciplínách pak oba postoupili po prvních
utkáních do druhého kola, kde narazili na vysoce nasazené hráče,
přes které již nedokázali projít.

Dívčí duo Eliška Konečná a Anička Drápalová – opory týmu
badmintonového turnaje družstev.

Příjemnou tečkou však byli dívčí
debly, kde Anička Drápalová spolu
se spoluhráčkou z Brna Markétou
Sovovou, zvítězily ve vyrovnaném
zápase s hráčkami ze Židlochovic.
Z postupu do finále je sice vyřadily
hráčky z Rychnova nad Kněžnou,
ale i tak skončily na pěkném třetím
místě.

Aničce tak za dvě získané bronzové medaile
z těchto bodovaných turnajů patří gratulace.
• Badmintonisté ukončili sezónu netradičně,
splavováním Jihlavy
Ještě v druhé polovině května se bojovalo
v Podolí u Brna o poslední body do národního
žebříčku v žákovské kategorii U13. Velkopavlovičtí badmintonisté přivezli z tohoto turnaje
dvě bronzové medaile z párových disciplín.
Nejlépe postavenými hráči z Velkých Pavlovic v celostátním žebříčku kategorie U13
jsou aktuálně v chlapcích Jakub Herzán na
84. místě (14. místo v JM oblasti) a v dívkách
Anička Drápalová na 58. místě (10. místo
v JM oblasti).
Začátkem června proběhly v tělocvičně poslední tréninky. Sezónu jsme však zakončili
netradičně na řece Jihlavce, kterou jsme se
společně s rodiči vydali sjíždět. Celou akci jsme
podnikli ve spolupráci s oddílem Badminton
Sharks Brno (celkem 18 lodí) v první červnové
neděli.
O letních prázdninách čeká mladé badmintonisty zasloužený odpočinek. Někteří se zúčastní letních sportovních campů v Pavlovicích,
Hustopečích a v Brně, které budou zaměřeny
především na všeobecnou sportovní a kondiční průpravu.
Všem dětem přeji pěkné prázdniny! Chtěl bych
také poděkovat touto cestou všem rodičům
dětí z badmintonového kroužku SVČ za podporu a také za to, že vedou své děti ke sportu
a k zodpovědnému přístupu.

Za badmintonový kroužek
Jiří Huslík
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AUTOOPRAVNA

BARVÍK

Hledám ke koupi
ve Velkých Pavlovicích.

Opravy nevadí, zahrádka vítána.

Tel.: 605 982 553

U Zastávky 98/4, 691 06 Velké Pavlovice
autoopravna-Barvik@email.cz
Pracovní doba:
PO - PÁ 8.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 hod.
SO - Mob.: 736 105 008

JÍZDNÍ KOLA
V nabídce již 105 ks
koloběžky a odrážedla,
elektrokola na objednávku
náhradní díly, doplňky
a sluneční brýle

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

máte zájem o inzerci v Příštím vydání velkoPavlovického zPravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci

karolína Bártová, tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 4/2016 – 10. srpna 2016
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 4/2016 – 25. srpna 2016
upozornění - inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém provedení,
barevný tisk neprovádíme!
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Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2016
Celá strana - A4 * 2.670,- Kč
1/2 polovina strany - A5 * 1.340,- Kč
1/4 strany - A6 * 730,- Kč
1/8 strany - A7 * 370,- Kč
Cena inzerce je konečná včetně 21% sazby DPH.
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KALENDÁŘ AKCÍ
Červenec, srpen & září 2016

VELKOPAVLOVICKÉ MERUŇKOBRANÍ 2016 * III. ročník
Pátek a sobota 1. a 2. července 2016
* pátek – přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, sobota
– kulinářské speciality z meruněk
* připomínka 80. výročí založení Ovocnicko-vinařsko-zelinářské
družstva VINOPA Velké Pavlovice
* Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice, Nádražní 1/1
* www.ekocentrum-trkmanka.com, www.velke-pavlovice.cz
KOLEM HOREM DOLEM
aneb Po vinařských tratích na horských kolech
Sobota 2. července 2016, start v 11:00 hodin pod rozhlednou Slunečná
* putování po vinicích okolo Velkých Pavlovic s cílem ve Vinařství
K + P Reichman
* www.naturalfactors.cz, www.velke-pavlovice.cz
VÍNO V ORANŽOVÉM aneb Noční putování za vínem
Sobota 2. července 2016, od 17:00 hodin do cca půlnoci
* zahájení a prodej vstupenek na radnici města Velké Pavlovice (zasedací místnost), Nám. 9. května 40, dále vinné sklepy místních vinařů
* www.vinozvelkychpavlovic.cz , www.velke-pavlovice.cz
NOČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
„O putovní pohár starosty města“, 16. ročník
Sobota 9. července 2016, od 21:30 hodin
* tréninkové hřiště TJ Slavoj Velké Pavlovice, Hodonínská ul.
* www.hasicivelkepavlovice.estranky.cz, www.velke-pavlovice.cz
KAFÍČKO A DORTÍČEK s poslechem „knihy do ucha“ – Jana Eyrová
Třikrát pondělek 11., 18. a 25. července 2016, vždy od 18:00 hodin
* Městská knihovna Velké Pavlovice, Hlavní 9
* www.velke-pavlovice.cz
ZAHRÁVKY HODŮ 2016
Sobota 16. července 2016, od 20.00 hodin
* taneční plac za sokolovnou, Hlavní 1
* http://smajchl.unas.cz/, www.velke-pavlovice.cz
ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
s požehnáním cyklistům a řidičům spojené se svátkem sv. Kryštofa
Neděle 24. července 2016, po mši v 11:00 před kostelem
* prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie
* http://farnost-vpavlovice.webnode.cz/, www.velke-pavlovice.cz
BBQ KONCERT Velké Pavlovice - BARBECUE KONCERT
Sobota 30. července 2016, od 18:00 do 24:00 hodin
* hřiště za kostelem Velké Pavlovice, ul. Dlouhá
* 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
Modrých Hor – Němčičky, Bořetice, Kobylí, Vrbice
* www.modrehory.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

Lenka Bukovská zve na podzimní výlety!
Rájec Jestřebí - zámek, Doubravice - pštrosí farma,
Sloupsko-šošuvské jeskyně, Macocha - horní můstek
Sobota 3. září 2016
Odjezd 6:45 hod. - Bořetice, 7:00 hod. – sýpka Velké Pavlovice
Cena 220,- Kč (doprava), vstupné hrazeno individuálně
Kunštát - hrnčířský jarmark
- více jak 80 prodejců!

STAVĚNÍ HODOVNÍ MÁJE u sokolovny
Pátek 12. srpna 2016, od 18:00 hodin
* taneční plac za sokolovnou, Hlavní 1
* http://smajchl.unas.cz/, www.velke-pavlovice.cz

Sobota 17. září 2016
Odjezd v 7:45 hod. - Bořetice, 8:00 hod. – sýpka Velké Pavlovice
Cena 160,- Kč

HODOVNÍ DISKOTÉKA
Neděle 14. srpna 2016
* areál TJ Slavoj Velké Pavlovice, Hodonínská 1
* www.velke-pavlovice.cz

Toulky podzimní Prahou

VELKOPAVLOVICKÉ KROJOVANÉ HODY A HODKY 2016
Neděle, pondělí a úterý 14., 15. a 16. srpna 2016 a sobota 20. srpna 2016
* taneční plac za sokolovnou, Hlavní 1
* http://smajchl.unas.cz/, www.velke-pavlovice.cz

Sobota 12. listopadu 2016
Odjezd 5:45 hod. - Bořetice, 6:00 hod. - Velké Pavlovice
Cena 380,- Kč

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
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VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ
Pátek a sobota 2. a 3. září 2016
* taneční plac za sokolovnou a nejbližší okolí
(v případě nepřízně počasí hlavní program v sokolovně)
* www.velke-pavlovice.cz

- pěší prohlídka od Pražského hradu, Petřín, Staroměstské náměstí,
Kampa, Staroměstské náměstí s orloj, Václavské náměstí

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 na v informačních vitrínkách spravovaných TIC
– na budově TIC a městské knihovny a na ulici Hlavní u budovy 2. stupně ZŠ.

