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Vážení spoluobčané,
vzhledem k  diskuzím, které probíhají nejen 
na zastupitelstvu, ale zejména mezi občany, 
bych se rád na tomto místě vyjádřil ke dvěma 
nejvíce diskutovaným tématům: k auditu hos-
podaření města v letech 2013 až 2015 a k na-
bídce odkupu akcií města ve společnosti Vin-
né sklepy Františka Lotrinského. 
Audit  (z  lat.  auditus, slyšení) znamená úřední 
přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejmé-
na účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda 
doklady podávají platné a spolehlivé informace 
o skutečnosti a obvykle také zhodnotit kvalitu 
vnitřní kontroly fi rmy. Vzhledem k rozsahu do-
kumentace se audit obvykle zabývá jen vzorky 
a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jis-
totu, nýbrž jen rozumnou pravděpodobnost ko-
nečného hodnocení. Pro audity platí ve většině 
zemí státem stanovená pravidla.
Stručně shrnu vývoj událostí kolem auditu, 
který provedla společnost AQE advisors, a.s., 
Tř. kpt. Jaroše 31, Brno a nazvala „Hloubková 
kontrola hospodaření 2013 – 2015 města Vel-
ké Pavlovice“.
Ing. Procházka podal Radě města v  prosinci 
2015 návrh na provedení nezávislého auditu 
hospodaření města k  datu 31.12.2015 z  důvo-
du, aby se předešlo případným dezinformacím 
o hospodaření města a nakládání s obecním ma-
jetkem. Usnesením z jednání RMě V. P.  č. 44/16 
ze dne 5. 4. 2016 schválila rada cenovou nabídku 
společnosti AQE advisors, a.s. na provedení kon-
troly za období 2013 - 2015, celková nabídnutá 
cena činila 211.750,- Kč vč. DPH. Tato cena byla 
za provedený audit také letos v srpnu zaplacena. 

Souhrn zjištění auditorské zprávy byl zveřej-
něn v minulém Velkopavlovickém zpravodaji 
a kompletní zpráva je k dispozici v plném znění 
na webových stránkách města. Na základě do-
poručení auditorů budou zjištěné nedostatky 
průběžně opravovány, aby dokumenty k  zís-
kaným dotacím byly v  souladu s  požadavky 
případných dalších kontrol ze strany státních 
úřadů a poskytovatelů dotací (nejde o žádné 

„zametání stop“). Dále probíhá doporučená 
úprava a  přepracování stávajících směrnic 
města. Po konzultaci s právní kanceláří o pří-
padné trestní odpovědnosti a  způsobených 
škodách městu jsem doporučil RMě nepodávat 
oznámení orgánům činným v trestním řízení 
(opravdu nikoho „nekryji“ a ani nejsem nikým 

„zastrašován“). Dovolím si Vás všechny, které 
problematika auditu zajímá, pozvat na diskuzi 
s autory auditorské zprávy, která se bude konat 
dne 15. 11. 2016 v 17.00 hod., v zasedací míst-
nosti městského úřadu.
V měsíci květnu letošního roku obdrželo město 
žádost společnosti S.M.K., a. s., Skalní mlýn 
96, Blansko (jediný akcionář této společnosti 
je pan Stoklásek) o  odkoupení akcií společ-
nosti Vinné sklepy Františka Lotrinského,
a. s., které jsou ve vlastnictví města. Rada měs-
ta Rada nechala vyhotovit znalecký posudek 
(cena znaleckého posudku 41.000,- Kč), kte-
rý stanovil hodnotu podílu města na majetku 
společnosti na 2.151.000,- Kč. Rada zvážila 
všechny argumenty pro zachování podílu ve 
společnosti (reprezentační prostory, pořádání 
akcí) a argumenty pro prodej akcií města spo-
lečnosti S.M.K., a. s. (výše pasiv 1.418.000,- Kč, 

výsledky hospodaření, možnosti dalšího roz-
voje). Rada města se usnesla, že doporučí za-
stupitelstvu města odprodej akcií.
Ke kritice „nebudování“ nových cyklostezek 

„novým vedením“ na posledním zastupitelstvu. 
Obdržel jsem v  měsíci září projektovou doku-
mentaci na vybudování cyklostezky „Trkmanka 
I“ (trasa od přejezdu na Bořetice ke statku na 
Trkmanci). Délka 3.292 m, cena cca 10.000.000,- 
Kč bez DPH, možnost dotace 80%. Vzhledem 
k fi nanční náročnosti výstavby cyklostezky RMě 
nezařadila tuto akci do výdajů města na rok 2017. 
Cyklostezka bude pouze v roce 2017 opatřena 
označením a začleněna do plánované trasy „Cy-
klotrasa LVA - Slavkovské bojiště“. O dalších roz-
pracovaných projektech na výstavbu cykloste-
zek „starým vedením“ nemám žádné informace.
Závěrem bych přidal informaci o  termínech 
hlavních kulturních akcí v příštím roce, na kte-
rých se město nejvíce podílí. Velkopavlovické 
meruňkobraní se uskuteční v termínu 1. 7. 2017, 
krojované hody a hodky 13. 8. – 15. 8. a 19. 8. 
2017 a Velkopavlovické vinobraní ve dnech 15. 9. 
a 16. 9. 2017.

Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

SLOVO STAROSTY

Z RADNICe

Z JeDNÁNÍ RADY A ZASTuPITeLSTVA
Zastupitelstvo města na svém XIII/2016 zasedání, které se konalo ve čtvrtek 22. 9. 2016 projednalo a schválilo mimo jiné:

• rozpočtová opatření č. 5/2016 – 9/2016, 
provedená radou města v  červenci až září 
2016 v návaznosti na přidělené dotace

• zvýšení příspěvku pro rok 2016 vlastním 
příspěvkovým organizacím: MŠ Velké Pav-
lovice zvýšení o 185.940,- Kč na 1.235.940,- 
Kč, ZŠ zvýšení o 508.281,- Kč na 3.728.281,- 
Kč, gymnázium zvýšení o  468.450,- Kč na 
2.398.450,- Kč, ekocentrum Trkmanka zvý-
šení o 1.247.940,- Kč na 3.610.940,- Kč
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0    

• poskytnutí dotace pro rok 2016 pro Řím-
skokatolickou farnost Velké Pavlovice ve 
výši 90 tis. Kč a související uzavření veřejno-
právní smlouvy 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2 (Šmí-
dová, Stehlík)     

• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016,
kterou se mění a  doplňuje Obecně závazná 
vyhláška města Velké Pavlovice č. 2/2012 
o místním poplatku z ubytovací kapacity 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0     

• úplné znění Zřizovací listiny Základní 
školy Velké Pavlovice, okres Břeclav, pří-
spěvkové organizace, upravené dle platné 
legislativy
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0      
zveřejnění záměrů odprodeje pozemků 
dle doporučení Rady města: 
ulice Zelnice za účelem úpravy sklepa, na 
základě geometrického plánu
Hlasování: pro  14,    proti  0,    zdržel se  0      
ulice Hlavní za účelem dořešení vlastnictví 

pozemku při vstupu do RD 
Hlasování: pro  14,    proti  0,    zdržel se  0      
ulice V  Údolí za účelem rozšíření zahrady 
a zajištění přístupu k RD                   
Hlasování: pro  14,    proti  0,    zdržel se  0      
ulice V  Údolí, za účelem scelení pozemků, 
na základě geometrického plánu
Hlasování: pro  14,    proti  0,    zdržel se 0     

•	 trvalý zábor částí pozemků v  majetku měs-
ta dotčených stavbou Rekonstrukce silnice 
II/421: v úseku VI. Bořetice – Velké Pavlovi-
ce. Trvalý zábor se týká částí pozemků, kde 
se nachází těleso komunikace (napojení na 
místní a účelové komunikace)
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

•	 pověření pro Radu města jednat o  odkupu 
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nemovitostí Zdravotního střediska s.r.o. – 
jedná se o  pozemky: zastavěná plocha, ná-
dvoří a  zahrada, včetně budov, vše v  k. ú. 
Velké Pavlovice
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepří-
tomen 1 (Ing. Halm)

•	 pověření pro starostu města k  jednání ve 
věci odkoupení pozemku pro výstavbu no-
vého hřbitova 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Hasil)     

•	 Zastupitelstvo města na základě svého jed-
nání a po diskuzi neschvaluje:

•	 vyvěšení záměru a  odprodej pozemků: 
ostatní plocha, mez mimo zastavěnou část 
města p. č. 6426, k. ú. Velké Pavlovice, 3.199 
m2 a části pozemků veřejného prostranství 

„Bálkova ulička“ a Hlavní, parc. č. 526 a 3/1, 
k. ú. Velké Pavlovice 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0    

Úplné zápisy z  jednání Zastupitelstva měs-
ta najdete na www.velke-pavlovice.cz/vy-
pis-z-jednani-zastupitelstva-mesta-velke-

-pavlovice   

Některé dotazy a připomínky členů zastupi-
telstva města a občanů města, které byly na 
zasedání uplatněny:
Člen ZMě Ing. Benda se dotázal, zda byl již 
vedením města kontaktován majitel pozem-
ku pod plánovaným novým hřbitovem, jehož 
studie byla představena na jednání rozšířené 
RMě v  červenci. Starosta J. Otřel sdělil, že 
zatím ne. Ing. Benda navrhl členům ZMě, aby 
tento úkol byl zapracován do usnesení ZMě – 
bude zapracováno.
Člen ZMě J. Hanzálek se zeptal, jak pokra-
čuje odstranění závad u  zastřešení sportovní 
haly ZŠ – starosta J. Otřel informoval, že 
Ing. Lukš předložil návrh vytvoření průdu-
chů, které budou odvětrávat zastřešení, jsou 
osloveny firmy, které by práce provedly. Nelze 
využít reklamace.
Člen ZMě Ing. Procházka podal návrh ke 
zvážení, aby se pódium u  sokolovny řešilo 
jako mobilní na místo vybudování trvalého 
přístřešku a  pódia – někteří členové návrh 
podpořili.
Člen ZMě Ing. Benda přednesl připomínky 
a žádosti občanů (viz příloha):
•	 podal návrh na řešení trvajícího sporu Buga 

x Blanářová a  padajícího jehličí ze vzrostlé-
ho smrku;

•	 občané se dotazují na místo výkonu práce 
a  pracovní dobu zvolených funkcionářů 
a jsou stížnosti na jejich nedosažitelnost na 
pracovišti – starosta J Otřel sdělil, že funk-
ce starosty obnáší i různá jednání mimo kan-
celář a  že odpovídá na všechny telefonáty; 
místostarosta Hasil dále uvedl, že je potřeba 
míti na paměti, že se na uvolněné zastupitele 
nevztahuje osmihodinová pracovní doba.

Člen ZMě Ing. Benda důrazně připomněl 
nutnost řešit budování parkovacích míst od-
povídajících k  počtu lůžek u  povolovaných 

ubytovacích kapacit – RMě se bude problé-
mem zabývat.
Člen ZMě Ing. Benda přednesl své vyjádření 
k  materiálu „Hloubková kontrola hospodaře-
ní 2013 – 2015 (viz příloha). Starosta J. Otřel 
informoval, že zval zpracovatele hloubkové 
kontroly na dnešní jednání, bohužel časově se 
nemohli zúčastnit, starosta navrhl, že se bude 
konat veřejné zasedání ZMě, kde se členové 
ZMě i  občané budou moci dotázat na jednot-
livé body hloubkového hospodaření. Člen 
ZMě Ing. Procházka sdělil, že celá zpráva 
je zarážející, informoval přítomné, že 20 let 
pracoval na úřadě, každé další volební období 
v  těchto letech navazovalo na rozpracované 
akce z minulého období, nyní však cítí trpkost, 
když současné vedení kritizuje práci těchto 
minulých vedení. Členka ZMě Ing. Šmído-
vá informovala, že to, co se stalo 17. 12. 2015 
bylo proto, že zastupitelům byly předkládány 
projekty, které ani neschvalovali, vyzvala pří-
tomné členy ZMě aby si „neházeli klacky pod 
nohy“. Člen ZMě Ing. Benda sdělil, že lze 
dohledat v  zápisech, kdy se konala zasedání 
rozšířené RMě, kde se o projektech diskutova-
lo a  následně na ZMě hlasovalo, následovala 
diskuze o práci bývalého vedení, současného 
vedení a jednotlivých členů ZMě.
Člen ZMě Ing. Benda se zeptal, jak pokraču-
je prodej akcií spol. Vinných sklepů Františka 
Lotrinského a. s. – starosta J. Otřel informo-
val o  vypracovaném posudku, o  jednání s  p. 
Stokláskem, budou svoláni další akcionáři 
s cílem zjistit jejich názor na prodej, následně 
bude předloženo ZMě. 
Člen ZMě Ing. Halm navrhl, aby se do usne-
sení dnešního zápisu zapracoval úkol kon-
trolnímu a  finančnímu výboru předložit na 
příštím zasedání ZMě zápisy z  provedených 
kontrol v r. 2016 a dále plán činnosti pro rok 
2017 – bude zapracováno.
Občan VP p. Václav Veverka se dotázal vede-
ní města na informace, které byly zveřejněny 
na webu v souvislosti s hloubkovou kontrolou, 
nejprve byla informace o  podání trestního 
oznámení a  za pár dní byla zveřejněna infor-
mace jiná a chtěl podat vysvětlení – starosta J. 
Otřel sdělil, že na radě nebylo projednáváno 
podání trestní oznámení, na webu byla zveřej-
něna nešťastná formulace.
Člen ZMě Ing. Procházka požádal vedení 
města o provedení opravy polní cesty „Na Vy-
soké“ a  dokončení komunikace na ul. Kopeč-
ky – zpřístupnění pro majitele RD.
Zástupkyně ředitele Gymnázia V. Pavlovice 
Mgr. R. Bláhová poděkovala členům ZMě za 
účast při oslavách 20 let od založení gymnázia 
a informovala o účasti pozvaných na oslavě.

Rada města se za období od vydání minulé-
ho zpravodaje sešla celkem 6x a mimo jiné 
řešila následující problematiku:
Zabývala se:
•	 zprávou auditorské firmy, která prověřovala 

hospodaření města Velké Pavlovice za roky 
2013 až 2015

•	 přípravou zadávacího řízení pro dotační 
akci Mobility II., informací o  3 nabídkách 
na dodání hracího prvku na dětské hřiště 
u kostela 

•	 informací o  odstoupení firmy ELECTRO-
SUN, s. r. o. od zakázky „Snížení energetic-
ké náročnosti VO“ z kapacitních důvodů

•	 změnou dopravního značení v  ul. V  Údolí, 
zřizováním parkovacích míst před ubytov-
nami a u RD 

•	 navýšením kapacity - rozšířením MŠ do bu-
doucna, dle zákona bude nutné umísťovat do 
MŠ i děti dvouleté 

•	 informací o pokračující výstavbě RD na Pa-
dělkách, v souvislosti s dotací na inženýrské 
sítě v roce 2019 doložit dokončenou výstav-
bu 33 bytů – vlastníci pozemků budou vy-
zváni k zahájení stavby, rozestavěné domky 
k urychlení kolaudaci

•	 připomínkami občanů na vysokou rychlost 
automobilů na ulici Hlavní a s tím spojenou 
hlučnost jedoucích aut po kostkách, projed-
nala návrh na zapůjčení a  umístění radaru 
a informace o dopravě a dodržování rychlos-
ti ve městě obecně 

•	 informací ředitele ZŠ o výběrovém řízení na 
rekonstrukci počítačového vybavení a zveřej-
nění výzvy na opravu šaten a kanalizace v ZŠ

•	 umístěním prodejních stánků na autobuso-
vém nádraží, platbou za pozemky pod prodej-
ními stánky (podmínky dle nájemní smlouvy 
mezi městem a  Moravskou Agrou a. s.)

•	 nepovolenou stavbou polní cesty ve Staré 
Hoře a  jejím dodatečným povolením, dále 
informací o převodu státního pozemku pod 
silnicí a  budoucím chodníkem u  cihelny 
vlastníkovi Jm kraji, záměrem na vybudová-
ní chodníku a zpomalovacího ostrůvku

•	 informací o  volném bytu pro seniory od 1. 
9. 2016

•	 dokumentací ke stavebnímu povolení sta-
vebních úprav Billiard clubu č. p. 604 na ul. 
Střední 604/1, která řeší vybudování ven-
kovního posezení

•	 studií polyfunkčního domu na ul. Za Dvo-
rem

•	 informací o  záležitostech týkající se soudu 
s bývalým ředitelem Hanákem

•	 informací o  návrhu odvětrání střechy spor-
tovní haly ZŠ Velké Pavlovice 

•	 požadavkem Leteckého klubu na provede-
ní stavebních úprav v  okolí letiště – budou 
dodány zdarma betonové pražce, stavební 
práce nejsou Služby města schopny provést 
z kapacitních důvodů 

•	 upozorněním na oplechovaný strom za pro-
dejnou na ulici Bezručova, návrh zbudovat 
za prodejnou chodník, diskuze o  bezpeč-
nosti v okolí staveniště a pokládce chodníku

•	 činností strážníka MP, v  současnosti hlídá 
vinice, bude provádět měření rychlosti vo-
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zidel radarem. Informace o VŘ na druhého 
strážníka – nikdo se nepřihlásil, přestože 
bylo VŘ zveřejněno v  Břeclavském deníku. 
Další VŘ bude vypsáno až ke konci roku 
2016 nebo počátkem roku 2017

•	 havarijním stavem odpadů ve dvoře  bytové-
ho domu ul. B. Němcové 25

•	 žádostí o založení sbírky na postižené dítě
•	 informací o  50. výročí jmenovaní Velkých 

Pavlovic městem – 1. 1. 2017
•	 konáním ohňostrojů ve městě a  jejich ozna-

mováním, stížnostmi občanů na rušení noč-
ního klidu, návrh na omezení ohňostrojů, 
seznámení se s Metodikou MV ČR pro řeše-
ní problematiky nočního klidu

•	 přípravou rozpočtu na rok 2017 a s tím sou-
visejícími návrhy plánovaných investičních 
akcí v příštím roce, návrhem rozpočtu měs-
ta na rok 2017, bude upraven při následují-
cích jednáních RMě

•	 žádostí o  prodloužení komunikace a  vodo-
vodu v  ulici Trávníky, v  návrhu rozpočtu 
města na rok 2017 bude počítáno se „zokru-
hováním“ vodovodu a  na rok 2018 se bude 
připravovat PD na prodloužení komunikace

•	 žádostí o finanční příspěvek Kynologickému 
klubu V.P. na rekonstrukci ploché střechy klu-
bovny - bude řešeno v rámci návrhu rozpočtu 
města na rok 2017 – říjen/listopad 2016

•	 informací o  jednáních společnosti Zdra-
votní středisko Velké Pavlovice, s.r.o., RMě 
vyzvala jednatele společnosti k pořízení trž-
ního znaleckého posudku celé nemovitosti.

Rada města schválila:
•	 nabídku spol. Rušar mosty, Brno na vypra-

cování mostních listů (pasportů mostů) 
přes Trkmanku ke stavebninám, ke šlechti-
telce a v ulici U Zastávky

•	 přidělení zakázky na „Snížení energetické 
náročnosti VO“ uchazeči Peteru Havelkovi, 
V. Pavlovice, který se umístil na druhém po-
řadí s cenou 1.970.715,80 Kč bez DPH a uza-
vření smlouvy o dílo s tímto uchazečem 

•	 výpověď z  bytu v  bytovém domě nájemní-
kům, kteří dluží nájemné za 3 měsíce

•	 dotisk propagační brožury Modrých Hor – 
celkem schváleno 4.000 výtisků

•	 smlouvu o  spolupráci mezi městem a  VaK 
Břeclav a. s. při opravě vodovodního řadu 
v ul. Hlavní a Nám. 9. května

•	 vybudování parkoviště pro dva osobní au-
tomobily před RD na ul. Ořechová 258/13,  
parkoviště musí být vybudováno z  rozebí-
ratelného materiálu, z  důvodu případné 
havárie inženýrských sítí které mohou být 
umístěny v pozemku

•	 rekonstrukci kanalizační přípojky vedoucí 
do RD ul. Starohorská 800/12, pozemek  je 
v  majetku města, kanalizace je ve špatném 
technickém stavu, investorem je žadatel

•	 nabídku firmy AQE adviros, a. s., s  cenou 
19.000,- Kč na vypracování zadávacího říze-
ní pro dotační akci „Mobility II“

•	 smlouvu o dílo na dodání a montáž zařízení 
dětských hřišť mezi městem Velké Pavlovice 
a Hřiště hrou, s. r. o., Turnov, cena 188.911,- 
Kč vč. DPH

•	 smlouvu o  sdružených službách dodávky 
elektřiny ze sítě NN mezi městem Velké 
Pavlovice a  E.ON Energie, a. s., České Bu-
dějovice

•	 nákup příkopového ramene (přípojné zaří-
zení za traktor na vysekávání příkopů)

•	 povolení výjimky z  počtu dětí ve třídě MŠ, 
a  to ve 4 třídách na počet dětí 26 v  každé 
třídě, MŠ bude navštěvovat ve školním roce 
celkem 104 dětí 

•	 přidělení veřejné zakázky „Pořízení zameta-
cího vozu pro město Velké Pavlovice“ ucha-
zeči: SYNPRO, s. r. o, Dolní Bojanovice 

•	 smlouvu o  dílo mezi městem Velké Pavlovi-
ce a  firmou Viadesigne s. r. o., na vypraco-
vání studie k akci „Velké Pavlovice –autobu-
sové nádraží“

•	 termín Velkopavlovických hodů 2017 - 13. – 
15. srpna 2017 a  termín Velkopavlovického 
vinobraní 2017 - 15. – 16. září 2017

•	 smlouvu o  dílo mezi městem Velké Pavlovi-
ce a Atregia, s. r. o., pro zpracování žádosti 
o dotaci předkládanou OPŽP „Založení kra-

jinných prvků v k. ú. Velké Pavlovice I“
•	 prodej vozidla Škoda Fabia SPZ 1B9 3264 

nejvyšší podané nabídce za nabídnutou 
cenu 21.000,- Kč

•	 věcný dar – zakoupení pohárů pro vítěze IX. 
ročníku turnaje v malé kopané SŠ „O putov-
ní pohár starosty Velkých Pavlovic“  

•	 poskytnutí autobusu zdarma na cestu do 
Brna - Bohunic a  zpět dne 5. 10. 2016 pro 
zaměstnance ZŠ a občany Velkých Pavlovic 
z důvodu dárcovství krve 

•	 vybudování přípojky elektro k  sýpce dle 
zpracované PD, za S.M.K. žádost podal: 
PROSIG, s. r. o., Brno-Slatina

•	 spolupořadatelství a výši finančních nákladů 
(max. 10.000,—) na setkání velkopavlovic-
kých seniorů se seniory z družebního města 
Senica dne 16. 11.  2016  

•	 uzavření smlouvy na zpracování žádosti 
o  dotaci na realizaci projektu „ Velké Pavlo-
vice – ul. Hlavní, chodník“

•	 uzavření smlouvy o  spolupráci při reali-
zaci plynárenského zařízení mezi městem 
Velké Pavlovice a RWE GasNet, Ústí nad 
Labem, (Velké Pavlovice – průmyslová 
zóna – plynovod)

Rada města neschválila:

pronájem pozemku ve vlastnictví města na 
dobu 5 a více roků o ploše cca 500 m2 za úče-
lem provozování stánkového prodeje točené 
zmrzliny

umístění reklamních panelů na stožáry VO ve 
městě

návrh spol. VaK Břeclav - využít možnost 
o přednostním právu upsání akcií pro akcioná-
ře (možnost nákupu akcií)

nabídku na alternativní služby zpětného od-
běru odpadu (chlazení, TV, světelných zdrojů, 
solárních panelů, akumulátorů, baterií atd.) 
spol. RETELA, s. r. o.

Jitka Krátká, tajemnice 
Městského úřadu Velké Pavlovice

Čím více informací tím lépe…, nebo hůře?
Pracovat v  médiích musí být zajímavá 
věc, hlavně na pozicích, kde se rozhoduje 
o tom, co bude a nebude zveřejněno. S čím 
se chvíli počká, co musí rychle ven, než in-
formaci zveřejní někdo jiný. 
Ve Velkých Pavlovicích máme také „mé-
dia“. Velkopavlovický  zpravodaj, web 
města, facebookové profily různých osob 
a  skupin. Chtě, nechtě, také se rozhoduje, 
co bude a nebude zveřejněno.
Na posledním jednání zastupitelstva měs-
ta jsme byli upozorněni na to, že cenzu-
rujeme příspěvky, které budou a  nebudou 
zveřejněny na webu města. Jednalo se 
o  zveřejnění odkazu https://www.wineo-

fczechrepublic.cz/akce-a-novinky/aktua-
lity/pro-verejnost/6549-video-do-velkych-
-pavlovic-nejen-za-opilymi-sklepy.html. 
Jedná se o propagační video, kdy se Vinař-
ský fond s  průvodcem Ing. Pavlem Pro-
cházkou vydal do Velkých Pavlovic. Ing. 
Procházkovi bylo nabídnuto zveřejnění 
aktuality v odkaze „Příspěvky zastupitelů“ 
s tím, že na titulní straně webu města bude 
odkaz na „nový příspěvek zastupitele“.
O  smyslu odkazu „Příspěvky zastupitelů“ 
na webu našeho města, jehož zavedení 
bylo odhlasováno na jednání zastupitelstva 
města v  lednu letošního roku, pochybuji. 
Zatím o  zveřejnění příspěvku na odkaze 

nikdo z  velkopavlovických zastupitelů ne-
požádal. (Ani já.)
Velkopavlovický zpravodaj byl v  letošním 
roce zeštíhlen na 24 stran. Z  tohoto důvodu 
nemusí být zveřejněny některé příspěvky oka-
mžitě, ale až v  pozdějším vydání. Samozřej-
mě články vyžadující okamžitou aktuálnost, 
zveřejněny bývaly a  zveřejňovány budou (dle 
pravidel publikování ze dne 20.2.2015). Proto 
mne trošku zaskočila informace, kdy byl pan 
farář PaedDr. Slatinský po vydání minulého 
zpravodaje rozhněván, že mu nebyl zveřejněn 
příspěvek, který měl upozornit místní i přes-
polní na probíhající sbírku na opravu fasády 
kostela. Jsem si jistý, že došlo k problému „na 
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trase“ nebo v komunikaci, poněvadž redakto-
rům zpravodaje žádný takový příspěvek doru-
čen nebyl. Více se v této záležitosti pitvat ne-
míním. Co jsme skutečně odmítli? Otisknout 
reklamu politického subjektu týkající se voleb 
do zastupitelstev krajů.
Úplně volné médium jsou profily popř. strán-
ky na sociálních sítích. Tam si každý může 
dělat, kdy chce, co chce. O tom jsme se mohli 
přesvědčit před pár měsíci, kdy se „výlevy“ na 
sociálních sítích zabývala i policie. Průměrně 
erudovaný správce stránky si dovede diskuzi 
ukočírovat bez vulgarit a vést diskuzi tak, aby 
získal potřebné informace on, popř. tazatel.
Vrátím se k  nadpisu článku. Myslím si, že se 
shodnu s  většinou názorů, když uvedu, že 

podávání informací veřejnosti znamená větší 
kontrola těch, kteří informace podávají. Ales-
poň co se týká okruhu samosprávy města.
Neúplné informace podporují vznášení dota-
zů a dotazy jsou řešeny v diskuzích. A v disku-
zích se získávají další a další informace.
A teď pozor, skutečně je nutné zveřejnit všechno?
 Je vůbec moudré „pustit ven“, že řešíme zá-
sadní problémy týkající se výměny LED svíti-
del veřejného osvětlení, jejichž výměna je spo-
lufinancována dotačními prostředky?
Je vůbec moudré „pustit ven“, že se nepodaři-
lo přesvědčit EON o  pokládce vedení NN do 
země (kabelizaci) v ul. Horní, Hlavní, Sokol-
ská, Dlouhá v letošním roce?

Je vůbec moudré „pustit ven“, že předěláváme 
podruhé za deset let prostřední garáž na ha-
sičské zbrojnici?
Je vůbec moudré „pustit ven“, že mají Vinné 
sklepy Františka Lotrinského finanční závaz-
ky několik let po splatnosti?
 Je vůbec moudré „pustit ven“, že jsme při 
jednání Rady města sestavili první návrh roz-
počtu města na rok 2017 s  šestimilionovým 
schodkem?
 
Není populární zveřejňovat ty horší záleži-
tosti, ale problémy jsou od toho, aby se řešili, 
a snad se vše vyřešit podaří.

Petr Hasil, 
místostarosta města Velké Pavlovice

Studie hřiště za kostelem

měSto velké pavlovice přešlo 
na nové moderní webové stránky

Velké Pavlovice mají prostranství pro odpoči-
nek i pro zábavu a každý si může najít místeč-
ko, které mu vyhovuje. O  příjemné prostředí 
v různých zákoutích se starají pracovníci slu-
žeb města. Zub času se však podepíše na všem 
a co bylo před desítkami lety úžasné, nemusí 
být úžasné ještě dnes. 
Přistupuje se tedy k radikálním úpravám, tzv. 
revitalizacím. Město Velké Pavlovice nechalo 
firmou ACER WOODWAY s. r. o. zpracovat 
ideovou studii na revitalizaci prostoru za kos-
telem, kde je několik desetiletí dominantou 
házenkářské hřiště - nyní dětmi využívané pro 
míčové hry.
Zadání pro projektanty nebylo nijak svazující. 
Zachování a  rozšíření dětského hřiště s  her-
ními prvky, zachování hřiště pro míčové hry 
a vytvoření odpočinkových ploch. Zhotovená 
studie byla prodiskutována radními. Debato-
valo se hlavně o zmenšení bývalého házenkář-
ského hřiště, které bývá v  zimních měsících 
„ledováno“ pro potřeby bruslařů.
Bylo dohodnuto, že budou nejprve doplněny 
herní prvky na dětské hřiště a to dle zpracova-
né studie. Další etapy úprav se budou prová-
dět postupně.
Město Velké Pavlovice požádalo Jihomorav-

ský kraj o  finanční podporu na herní prvky 
pro děti a bylo úspěšné. Mimořádná dotace ve 
výši 200 tis. Kč byla schválena a Rada města 
rozhodla o  pořízení herního prvku „Nevěže 
tři“.
Byli osloveni tři výrobci zabývající se výrobou 
dětských hřišť. Nejnižší nabídku podala firma 
Hřiště hrou s. r. o. (189 tis. Kč včetně DPH), se 
kterou byla uzavřena smlouva na dodání. Pro 
zajímavost – nejvyšší nabídka činila 257 tis. 

Kč. Nabídnutá nízká cena umožňuje pořízení 
dalšího hracího prvku, popř. úpravu dopado-
vých ploch na hřišti – ale to vše až po „výstav-
bě“ prvku „Nevěže tři“. Jeho instalace byla 
zahájena dne 9. září a nyní děti na „nevěžích“ 
dnes a denně nadšeně dovádějí. 

Petr Hasil, 
místostarosta města Velké Pavlovice

Instalace herního prvku „Nevěže tři“ na hřiště za kostelem.

V  polovině měsíce září zajisté neunikla po-
zornosti pravidelných návštěvníků oficiál-
ních webových stránek města Velké Pavlo-
vice zásadní změna. Jednalo se primárně 
o  nezbytnou modernizaci technického rázu, 
sekundárně pak o  příjemnou změnu grafiky. 
Adresa webu zůstává stejná, najdete nás stále 
na www.velke-pavlovice.cz.
Důvodem přechodu ze staré verze webových 
stánek na nové byla nutnost optimalizace 
komfortního zobrazení a  obsluhy pro mobil-
ní zařízení, jako jsou tablety, chytré telefony 

apod., prostřednictvím kterých se v  poslední 
době připojuje k internetu valná většina uživa-
telů. Přidanou hodnotou je v souladu se sou-
časnými moderními trendy nový svěží design, 
jednoduchost a přehlednost.
Okamžikem převodu dat byla zahájena kom-
pletní rekonstrukce a  aktualizace celého 
webu. To v praxi znamená postupně, stránku 
po stránce, znovu vystavět celý web. Jedná se 
o práci velmi časově i techniky náročnou. Pro-
to prosíme naše příznivce o trpělivost. Ačkoliv 
po převodu dat nevypadají některé stránky 

zrovna nejpěkněji, zaručujeme, že jste o žád-
né informace a data nepřišli. Pokulhává pou-
ze a jen úprava a právě ta se stala předmětem 
rozsáhlé rekonstrukce.
Budeme velmi potěšeni, pokud si naše nové 
moderní stránky oblíbíte a  budete je navště-
vovat stejně hojně a ku spokojenosti, jak tomu 
bylo doposud.

Karolína Bártová, správce oficiálních 
webových stránek města Velké Pavlovice
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Další trvalý obyvatel eko-
centra – užovka červená
(22. 7. 2016)
Díky dárci z Lužic získalo ekocentrum 
Trkmanka dalšího obyvatele. Stala se jí užov-
ka červená i s teráriem. Užovka červená (Pan-
therophis guttatus) je nejedovatý had divoce 
žijící v jižních oblastech Severní Ameriky až 
po severní Mexiko. Obývá sušší bory, pole 
i odlesněné oblasti. Jedná se o nejrozšířeněj-
šího a pro svou nenáročnost nejoblíbenějšího 
domácího hada. V ekocentru se vyhřívá na re-
cepci ve společnost agam vousatých Vavřince 
a Frankovky. Had prozatím své jméno nemá.

Mája šla k zemi. Musela 
ustoupit pódiu
(29. 8. 2016)
Přestože tradičním termínem pro kácení 
máje je ve Velkých Pavlovicích přelom října 
a  listopadu, musela velkopavlovická chasa 
letos pokácet máju po pouhých dvou týdnech 
od postavení. Důvodem byl rozměr pódia na 
Velkopavlovické vinobraní. Jak uvedl mís-
tostarosta města Petr Hasil, bylo po dohodě se 
zvukařem a  radními rozhodnuto o  postavení 
profesionálního pódia za sokolovnou. S ohle-
dem na jeho rozměr (10x8 metrů) musela jít 
dříve k zemi mája. Příští rok jsou v plánu drob-
né úpravy, aby se s  kácením máje nemuselo 
spěchat.

Vinařský úspěch. Baloun 
má tři zlaté medaile z Polska 
(2. 9. 2016)
Pět zlatých medailí z  celkových osmašedesáti 
posbírala vinařství z Břeclavska na mezinárod-
ní přehlídce vín Vinoforum v polském Zakopa-
nem. Třikrát uspělo velkopavlovické Vinařství 
Baloun. Minimem pro zisk zlaté medaile bylo 
šestaosmdesát bodů. Radomil Baloun byl i jed-
ním z předsedů jednotlivých komisí. Celkem se 
na soutěži hodnotilo 210 vín z Česka i zahraničí.

Putování mezi vinohrady
(3. 9. 2016)
Honda PCX club Česká republika se na svém 
druhém ročníku „skútr srazu“ opět zastavil ve 
Velkých Pavlovicích. Celkem 48 malých i vel-
kých motocyklů přijelo do Velkých Pavlovic 
za malým Garikem Válkem, kterému byla vy-
jížďka po naší krásné Moravě věnovaná. Parta 
nadšenců vybrala 13.460,- Kč, které jsou jen 
nepatrným příspěvkem k částce, která je třeba 
pro zaplacení jeho léčebné terapie. Těšíme se, 
že malého Garika brzy uvidíme běhat.

Druhé jaro, příroda se 
zbláznila
(13. 9. 2016)
Letní vedra letošního září byla přinejmenším 
zarážející. V  prvních dvou týdnech snad ne-
bylo dne, kdy by u nás, na jižní Moravě, nea-
takovaly teploty tropické hodnoty. A příroda? 
Očividně, dle fotografi í pořízených panem Ol-
dřichem Vymazalem z Dlouhé ulice, nevěděla 

co s tím. Přestože letos na jaře už jednou šeří-
ky řádně vykvetly a odkvetly, daly se v polovi-
ně září díky nezvyklému teplu znovu do květu.

Rekonstrukce přivaděče 
pitné vody
(23. 9. 2016)
Koncem měsíce září byla zahájena rekon-
strukce hlavního přivaděče pitné vody do Vel-
kých Pavlovic a okolí. Rekonstrukci provedla 
společnost VaK Břeclav a. s. Nové potrubí 
bylo položeno od ulic Vinařská a  Zahradní 
směrem k příjezdu do Velkých Pavlovic.

Schola Boží děcka a krojo-
vaní na mši národů
(25. 9. 2016)
V neděli 25. září 2016 se ve Vídni v chrámu sv. 
Štěpána konala každoroční mše národů. I ten-
to rok se jí účastnila jak schola Boží děcka, tak 
velkopavlovičtí krojovaní, kteří zastoupili po-
četnou skupinu Čechů žijících ve Vídni.

Karolína Bártová
& Věra ProcingerováNa dvorku u Vymazalů vykvetly podzimní 

šeříky.

Velkopavlovická chasa reprezentovala naše 
město na mši národů ve Vídni.

TeLeGRAFICKY

Kácení máje, letos až příliš brzy.

Honda PCX club ČR v čele s Liborem Klemen-
tou přispěl malému Garikovi pěknou částku 
na rehabilitační léčbu.

Pokládka potrubí nového přivaděče pitné 
vody do Velkých Pavlovic.
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Z ČinnoSti služeb města
Nový chodník 
na ulici Zelnice
Stavební skupina služeb města se v týdnu po ho-
dech pustila do plánované opravy chodníku na 
ulici Zelnice. Ten byl zrekonstruován v úseku od 
náměstí až po Vinařství Reichman. Po novém 
chodníku z  praktické rozebíratelné zámkové 
dlažby se naši občané a návštěvníci města mohli 
projít již v první polovině měsíce září.

Oprava městského 
pozemku na „špici“ 
v ulici Zelnice
Ulice Zelnice ve Velkých Pavlovicích prošla 
v  měsíci září kromě opravy chodníku další 
nepřehlédnutelnou rekonstrukcí. Pracovníci 
služeb města se pustili do úpravy městského 
pozemku v místě, kde se schází ulice Zelnice 
a Ořechová, na tzv. „špici“. Na upravený po-
zemek byl vysazen trávník, levandule a  také 
zde byl vybudován nový chodník ze zámkové 
dlažby. Zrekonstruovaná křižovatka je pře-
hlednější, bezpečnější a  v  neposlední řadě 
mnohem hezčí.

Čištění odtokového 
žlabu ČOV
Po letech zanášení hlínou a  zarůstání pleve-
lem a náletovými křovinami zahájily koncem 
měsíce září služby města čištění odtokového 
žlabu vedoucího z  místní ČOV (u  rybníka na 
ulici Nádražní) do říčky Trkmanky.

Rekonstrukce vodovodní-
ho řadu na ulici Hlavní
Dne 19. září 2016 byla zahájena oprava vodo-
vodního řadu v části ulice Hlavní, kterou pro-
vádí Služby města V. Pavlovice společně s a. s. 
VaK Břeclav. Rekonstrukce se týká části ulice 

od školy kolem zdravotního střediska až k Vr-
bově uličce. Rekonstrukce chodníku v  této 
části je naplánovaná na rok 2017

Generální oprava šaten 
a sociálního zázemí pod 
tělocvičnou ZŠ
Začátkem září zahájily služby města rozsáh-
lou rekonstrukci šaten a  sociálního zařízení 
pod tělocvičnou základní školy. Postupně 
budou opraveny rozvody topení, vyměněny 
vodovodní rozvody, položeny nové obklady 
a dlažba, nové WC, umývadla a další.

Úklid spadaného listí – 
podzimní rutina
Zhruba v polovině září začalo službám města 
období úklidu listí, sezónní práce typické pro 
podzimní měsíce. Takřka každý den vyjíždě-
jí traktory do ulic města a  pracovníci služeb 
shrabávají, nakládají na vlečky a odklízejí spa-
dané listí, anebo odvážejí hromádky připrave-
né našimi občany. Právě jim tímto za vítanou 
pomoc velmi děkujeme!

Jan Havránek, vedoucí Služeb města 
Velké Pavlovice

Zelnice – generální  oprava chodníku.

Výsadba levandulí na městském pozemku na 
Zelnicích.

Zahájení opravy vodovodního řadu na ulici 
Hlavní.

Vyčištěný odtokový žlab ČOV.

Z ČinnoSti služeb města
- nový projekt mikroregionu hustopečsko
Projekt Centra společných služeb (dále jen 
CSS) se představuje…
Cílem projektu je zjednodušení a  větší přehled-
nost výkonu veřejné správy v území a posilování 
administrativní kapacity malých obcí na bázi 
meziobecní spolupráce. Iniciátorem projektu je 
Svaz měst a obcí (SMO ČR), který získal dotaci 
v rámci dotačního programu Zaměstnanost.
Čeho chce projekt dosáhnout?
•	snížení	počtu	porušení	zákona	při	výkonu	sa-
mostatné a přenesené působnosti (kontrolu pro-
vádí MV)
•	snížení	počtu	porušení	zákona	při	přezkoumá-
vání hospodaření ÚSC (kontrolu provádí MF)
•	úspory	času	pro	starosty	malých	obcí

•	zrychlení	vyřizování	jednotlivých	agend
•	snížení	výdajů	obce	na	vlastní	správu	CSS	Mi-
kroregionu Hustopečsko zahájilo svou činnost 
v  červenci 2016. Mezi hlavní aktivity, které za-
městnanci pro obce řešili, patří například kon-
trola správnosti obecně závazných vyhlášek, 
narovnání častých chyb při kontrolách MV ČR 
nebo projekty meziobecní spolupráce.
Pro občany…
Projekt CSS si klade za cíl zajištění rovnopráv-
nějšího přístupu občanů k poskytovaným veřej-
ným službám a zlepšení informovanosti občanů 
o  poskytovaných veřejných službách. Z  toho 
důvodu byla zřízena kancelář CSS (na adrese 
Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, budova radni-
ce, dveře č. 310), která bude přístupná veřejnosti 

vždy v pondělí od 11.00 do 16.00 hod., případně 
po předchozí telefonické domluvě (viz kontakty).
Občané zapojených obcí mají možnost s pracov-
níky CSS konzultovat aktuální dotační možnosti 
nebo problematiku týkající se sociální a školské 
oblasti.
Zapojené obce:
Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, 
Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašni-
ce, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, 
Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Po-
pice, Pouzdřany, Starovičky, Starovice, Stracho-
tín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostě-
rádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice, 
Zaječí
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v Sobotu nejen
na FolklÓr
Jen co se návštěvníci dvoudenních slavností 
prospali, vyrazili s letním žhnoucím sluncem 
nad hlavou vstříc zážitkům hlavního dne vino-
braní. Už od jedenácté hodiny dopolední na ně 
čekal bohatý a velmi rozmanitý program.

Úvod patřil hudební lahůdce, kterou si mohly 
vychutnat všechny generace - úžasné prvore-
publikové hudbě v podání kapely Melody Gen-
telmen z Lednice se známým Karlem Hegne-
rem jako zpěvákem i moderátorem. Na hlavní 
scéně je pak vystřídal dětský folklórní soubor 
při místní mateřské škole Sadováček, po kte-
rém se nejen děti mohly pokochat podívanou 
na um šermířů či středověké divadlo. 

hned dva průvo-
dy, krojovaných 
městem a s retro 
kočárky
Mezi programové stálice patří tradiční průvod 
krojované chasy městem. Tak jako každý rok 
hoši nesli na svých ramenou obrovské hrozny 
révy vinné coby typický symbol Velkopavlo-
vického vinobraní. Děvčata si na rozdíl od ho-
dovních slavností oblékla krom bohatých krojů 
i  skromnější červenice, spolu s  nimi vyrazila 

spousta ženáčů, vdaných paní a dětí. Čelo průvo-
du ozvláštnili jezdci na koních a za nimi vozy ta-
žené koňskými spřeženími, všichni vykračující 

burČák, víno,
hudba, zpěv!
To vše a  ještě mnohé další nechybělo na le-
tošním Velkopavlovickém vinobraní. Místní 
slavnosti úrody jsou již minulostí. S  radostí 
můžeme konstatovat, že minulostí úspěšnou. 
Přálo jim počasí, příjemný program laděný na 
strunu veškerého vkusu a napříč generacemi, 
jistota tradičních událostí, očekávání neo-
třelých novinek, v  neposlední řadě rozumné 
vstupné a  od toho se přirozeně odvíjející zá-
jem a vysoká návštěvnost.

páteČní
hudební jízda
Dle letitého a  osvědčeného harmonogramu 
byly slavnosti Velkopavlovického vinobraní 
zahájeny v  pátek podvečer. Brány se otevřely 
nejen milovníkům burčáku a  vína, ale také 
vyznavačům hudby a  tance. Na pódiu hlavní 
scény za sokolovnou se vystřídaly skupiny 
The Surprise s frontmanem Stanislavem Pra-
chařem, věhlasný Hradišťan s  Jiřím Pavlicou 
a skupina Junior Band s excelentní zpěvačkou 
Karolínou Osičkovou. Na své si tak přišli jak 
rockeři, tak folkloristé nebo popíci, ale hlavně 
všichni ti, co se rádi pobaví, zazpívají si a za-
tančí. Přesně tak slavnost vypadala až do po-
půlnočních sobotních hodin.

velkopavlovické vinobraní? někteří si na něj skočili padákem :-) !

Za město Velké Pavlovice jsou poskytovateli 
veřejných služeb za oblast „Školství a  vol-
nočasové útvary“ všechny místní školy – 
mateřská škola, základní škola, gymnázi-
um a  základní umělecká škola a  za oblast 
„Knihovny“ městská knihovna.

CSS Dobrovolného svazku obcí Hustopeč-
sko, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Kontakt: manažer -  RNDr. Leoš Vejpustek, 
manazer@hustopecsko.net, 725 935  553;
specialista - Mgr. Radka Rafl ová, spe-
cialista@hustopecsko.net, 720 052  682
Více na * www.hustopecsko.net

Kompletní kontaktní seznam poskytovate-
lů veřejných služeb v Mikroregionu Husto-
pečsko naleznete na www.hustopecsko.net, 
nebo na www.velke-pavlovice.cz, aktualita ze 
dne 7. 10. 2016.

Z NAŠICH AKCÍ

do rytmu pochodu dechové kapely Bílovčanka.
Letos to však nebyl jediný průvod, kterým se 
mohlo oko návštěvníka vinobraní pokochat. 
Městem prošel i  velmi atraktivní průvod sta-
rodávných kočárků, vedených ženami a malý-
mi dívenkami oděnými do nazdobených his-
torických kostýmů. Vydaly se na promenádu 
městem z  výstavy retro kočárků sběratelky 
Ivy Veverkové, expozici bylo možné zhlédnout 
v  Disco clubu Millenium. Tato výstava byla 
novinkou letošních slavností, ne však jedinou.

SkoČíme Si na vi-
nobraní, padákem!
Na slavnosti si bylo možné doslova a  do pís-
mene „vyskočit“ třeba s padákem, v tandemu! 
Přesně takový doprovodný program premié-
rově nabízel Letecký klub Nad krajem André 
na místním letišti. Protože bylo předpisové 
počasí, využila této nabídky řada odvážlivců. 
Právě ti, kteří okusili adrenalin a euforii volné-
ho pádu, si jako jediní mohou s čistým svědo-
mím říci: „Skočili jsme si na Velkopavlovické 
vinobraní!“

hora zaražena
A další programové stálice? Samozřejmě scénka 
Zarážení hory v  podání velkopavlovické chasy 
a ochotníků, veřejností vždy dychtivě očekávaný 
vrchol vinobraní. Především občané města rok 
co rok zvědavě vyčkávají, jak se divadelní ama-
téři vypořádají s aktuálními tématy, která zmí-
tají současným děním ve městě. Vězte, ani letos 
nezklamali. S vtipem a grácií se opřeli i do těch 
nejpikantnějších událostí a  turbulencí, které se 
dnes a  denně propírají. Scénka byla podtržena 
tanečním a  pěveckým vystoupením, na které 
navázal mnohými návštěvníky milovaný jiho-
moravský folklór skutečně zlatý hřeb, vystoupe-
ní souboru Břeclavan.
Břeclavští muzikanti a tanečníci ovládli pódium 
za sokolovnou, velkopavlovická cimbálová mu-
zika Lašár pak sál sokolovny, večer předal Břec-
lavan pomyslný štafetový kolík muzikantům de-
chové hudby Bílovčanka, která vyhrávala k tanci 
a poslechu až do samotného ukončení slavností.

Zpěvačka Karolína Osičková se skupinou 
Junior Band.

O slavnosti Vinobraní se do průvodu městem 
se vydali všichni, i ty úplně nejmenší děti.
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Za burčákem, hudbou a zábavou vyrazili v so-
botu 27. srpna 2016 odpoledne lidé do velko-
pavlovického Vinia. Ve vinařském areálu se 
konal už čtvrtý ročník hudebního festivalu 
Vinohraní.
Hudební program nabídl zábavu pro mladé, 
starší i pro rodiny s dětmi. „Kabát revival ni-
koho odpoledne neurazí. Na vystoupení Vašo 
Patejdla byly i děti. Program skládáme, aby si 
všichni našli své. Večer už si potom můžete 

víno a burČák 
na každém kroku
V  rámci Velkopavlovického vinobraní zor-
ganizovali členové občanského sdružení 
Fora Moravia Soutěžní výstavu vín Velko-
pavlovické vinařské podoblasti. Přihlášená 

vína včetně šampiona výstavy bylo možné 
ochutnat ve Vinařství Baloun.
Pořád málo? Tak třeba ještě country zábava 
s  kapelou Colorado, řemeslný jarmark se 

stánky nabízejícími vkusné rukodělné zbo-
ží, kolotoče, lunapark, bohatý výběr občer-
stvení, sladké trdelníky, česnekem vonící 
langoše, pikantní gyros, míchané drinky, 
hektolitry burčáku, moře vína a  … A  už 
dost, to se snad za dva dny nedá všechno 
stihnout, vypít ani sníst!

Líbilo se vám na vinobraní, nebo jsme vás 
právě zlákali? Přijďte za rok!

Těšíme se s  vámi na shledanou na Vel-
kopavlovickém vinobraní 2017, které se 
bude konat 15. a 16. září 2016!

 Závěrem patří poděkování...
Abychom na nikoho nezapomněli, vezme-
me to stručně. Děkujeme naprosto a  úplně 
všem, kteří se jakkoliv na organizaci a hlad-
kém průběhu slavností Velkopavlovického 
vinobraní podíleli. DĚKUJEME :-)!
Velkopavlovické vinobraní roku 2016 na-
vštívili i  naši přátelé z  města Ždírec nad 
Doubravou. Hostům se po celou dobu 
ochotně a pečlivě věnovali členové místního 
klubu důchodců, který tímto velmi děkuje 
panu Koubkovi za vynikající oběd a  městu 
Velké Pavlovice za milé přijetí hostů, fi-
nanční podporu a dárky.
 

Karolína Bártová

Divadelní scénka Zarážení hory.

vinohraní přilákalo na 2 tiSíce lidí, 
vypilo se 20 hektolitrů burčáku

dvanáct burčákových zastavení

dovolit dát nějakou pořádnou rockovou pecku 
jako třeba Horkýže slíže,“ uvedl spolupořada-
tel akce David Mlčoch.
Vybrala si také Mia Nováková z  Brna. „Láká 
nás především vystoupení Mandrage a  Hor-
kýže slíže,“ nechala se slyšet mladá žena, kte-
rá přijela do Velkých Pavlovic s přítelem.

A doplnila: „Máme rádi víno, což s touto akcí 
výborně souzní.“
Široký repertoár kapel se projevil i na návštěv-

Vašo Patejdl, bezkonkurenčně největší „tahák“ 
letošního Vinohraní ve Viniu.

Hudbu a burčák milovní účastníci festivalu byli 
spokojeni, přišli si po všech stránkách na své.

nosti. „Odhadem přišlo zhruba dva tisíce lidí. 
Každý rok jde jejich počet na festivalu pomalu 
nahoru,“ řekl Mlčoch. 
První kapela začala hrát v pět hodin odpoled-
ne, poslední dozněla ve dvě ráno. „Nejsilnější 
ohlas měli asi Horkýže slíže, ale nejzajímavěj-
ší byl pro návštěvníky akce Vašo Patejdl. Není 
tak ohraný, s  kapelou začal jezdit nedávno. 
Říkal, že takové typy akcí má velmi rád. V na-
šem měřítku je to velká kapacita,“ zamyslel se 
Mlčoch.
Pořadatelé venkovní akce spoléhali na přízeň 
počasí. Dočkali se. „Možná mohlo být i o ně-
kolik stupňů méně. Ve Velkých Pavlovicích 
bývá pravidelně dobré počasí. Je to tradičně 
nejteplejší festival, který pořádáme,“ sdělil 
Mlčoch z pořádajícího Pragokoncertu.
Množství vypitého burčáku přesáhlo dvacet 
hektolitrů.

Michal Hrabal,
Břeclavský deník

Letošní již devátý ročník stále oblíbenějšího 
Putování za burčákem po Modrých Horách 
nabízel tentokrát dvanáct zastavení. Tak 
jako v  předchozích ročnících se dalo i  letos 
startovat ze všech obcí Modrých Hor.
Na oficiálním startu, v  turistickém areálu 
pod rozhlednou Slunečná ve Velkých Pav-
lovicích, se začali objevovat první nedo-
čkavci již po osmé hodině. Akce byla zahá-

jena v  devět hodin za přítomnosti starosty 
města Velké Pavlovice Jiřího Otřela a  ma-
nažera svazku Ing. Přemysla Pálky.

Na jednotlivých razítkovacích místech 
mohli účastníci akce ochutnat nejen různé 
druhy burčáku či vína, ale také mnoho re-
gionálních specialit.

Ve Velkých Pavlovicích vedla trasa ze Slu-

nečné do vinného baru a. s. Vinium, kde bylo 
možné zhlédnout také výrobní prostory této 
velké vinařské společnosti, dále do rodinného 
vinařství Krejčiřík a známého vinařství V&M 
Zborovský, v  Němčičkách vítalo vinařství 
Hálek a Ovčí terasy, v nedalekých Bořeticích 
rodinné vinařství Jedlička a  Obecní sklep, 
v Kobylí pak vinařství Herzánovi a vinařství 
Vajbar, minout nemohli účastníci vyhlášené 
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vlaStimil vondruška – vesele i vážně

zastavení U Tetiček v obecním muzeu.
Na Vrbici, kde putování končilo a poslední 
razítko čekalo ve vinařství Bočko, čeka-
ly na poutníky otevřené sklepy, tombola 
a zábavná scénka Zarážení hory, proložená 
krásnými písněmi v  podání Mužáků z  Vr-
bice. Nezaměnitelnou atmosféru doladila 
beseda u cimbálu.

Děkujeme všem příznivcům za účast a  tě-
šíme se na další setkání! Velký dík patří 
také sponzorům akce - Nadace Partnerství 
Brno, Vinaři Vrbice, Penzion U tří růží Vr-
bice, Vinium a.s. Velké Pavlovice a  Vinař-
ství V&M Zborovský Velké Pavlovice.
 

eva Bauerová, DiS., propagační
referentka DSO Modré Hory

Podzimní putování po Modrých Horách chutná po burčáku.

KuLTuRA

Téměř stovka natěšených hostů s  velkou ra-
dostí přivítala ve čtvrtek 13. října ve Velkých 
Pavlovicích dr. Vlastimila Vondrušku, který 
je v současné době nejčtenějším a nejznáměj-
ším českým spisovatelem. Setkání s význam-
ným spisovatelem je to nejhodnotnější, co 
může každá knihovna občanům nabídnout, 
proto samozřejmě autora i organizátory potě-

šil zájem veřejnosti. Téma, 
které si dr. Vondruška pro 
své vystoupení v  našem 
městě vybral, znělo „Old-
řich z  Chlumu, historický 
román a  skutečnost“, ale 
nakonec ještě vyprávěl o své 
cestě za spisovatelskou drá-
hou, o  milostném životě ve 
středověku a svém hrdinovi 
panoši Otovi.
Když před rokem vyšla kníž-
ka, která se přímo jmenuje 
Oldřich z  Chlumu, byla ze 
série s  touto hlavní posta-
vou dvacátá. Od té doby 
však vyšel ještě Zločin na 
Bezdězu a  od  listopadu se 
čtenáři mohou těšit na už 22. historickou de-
tektivku Nitranská brána smrti. V listopadu 
se nejenom mladým čtenářům dostane do ru-
kou také další díl oblíbené Fiorelly.
Ti, kteří mají rádi sérii Letopisy královské ko-
mory, jsou jistě potěšeni novým příběhem  vy-
šetřovatele Jiřího Adama z  Dobronína, kníž-
ka, která vyšla v září, se jmenuje Jáchymovští 
démoni. 
Ve 2. říjnovém týdnu všechny autorovy příz-
nivce překvapilo vydavatelství Moba v  Brně, 
když nabídlo na trh knihu dr. Vondrušky Bre-
viář pozitivní anarchie, s podtitulem Ideolo-
gie v době uprchlické krize. Občanské postoje 
Vlastimila Vondrušky jsou všeobecně známé, 
zásadové a  neměnné, což mu přináší sympa-
tie a obdiv mnoha lidí. Pokud i vám jsou jeho 

Knihovnice Dana Růžičková vítá současného 
nejvýznamnějšího českého spisovatele Dr. 
Vlastimila Vondrušku mezi čtenáři ve Velkých 
Pavlovicích.

názory sympatické, budete novou knížkou 
nadšeni.
V závěru slíbil autor svým divákům, že není ve 
Velkých Pavlovicích naposledy, tak se těšíme 
na shledanou už teď.
Jako poznámku na závěr chci jménem měst-
ské knihovny čtenářům a  čtenářkám připo-
menout, že krásné knížky píše také paní Alena 
Vondrušková. Věnuje se folklóru, národopisu, 
lidovým zvykům a tradicím.
Nezbytné je také poděkovat sponzorům, kteří 
nám velkoryse pomohli akci připravit – maji-
telům Penzionu Pod Slunečnou a panu Vrati-
slavu Nádeníčkovi z Velkých Pavlovic.

Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice

Dr. Vondruška přivezl spoustu svých knih, byl o ně obrovský zájem. 
Každou prodanou knihu pak obdařil věnováním a autogramem.
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celé ČeSko čte dětem

Čtenáři čtenářům veSelé dýňobraní je Správný náZev 
pro veselé odpoledne

V  tom případě nemůže zůstat stranou ani 
Městská knihovna Velké Pavlovice.  Letos na-
bídla knihovnice tuto aktivitu velkopavlovické 
základní škole již potřetí. Pochopitelně bez 
zájmu vedení a pedagogů školy by celá přípra-
va čtení uplynula bez povšimnutí. Naštěstí 
dostala knihovna možnost čtení pro žáky 2. až 
4. ročníků připravit jako součást programu na 
letošní Týden knihoven.
Vzájemnou spolupráci vidíme jako skutečně 
smysluplnou, protože čtení si vyslechlo více 
než 80 dětí. Naproti tomu knihovnice se snaží 
na oplátku dětem přiblížit špičková díla sou-
časné české literární tvorby pro děti. Vybírá las-
kavé, optimistické příběhy s  dobrým koncem, 
které mají děti jednak pobavit, jednak pohladit 
po dušičce. Pro „druháčky“  přišla letos v pátek 
7. října číst z  knížky Zuzany Šmerglové „Za 
chalupou špačci dupou“. Kouzelné vyprávění 
o  rodině Šťastných, která si koupila venkov-
skou chalupu už předem napevno obydlenou 
malou šedou myší. V knížce poznávají děti ži-
vot rodiny, život na venkově i  jednotlivá roční 

Také je vám líto vyřazených knih, které už odepsa-
la i knihovna? Mrzí vás, že nemáte kam odevzdat 
starší knihy od příbuzných? Darujte je ostatním 
milovníkům knih na nově určeném místě.
Díky vstřícnosti vedení města a vedení a. s. Mo-
ravská Agra Velké Pavlovice nám nyní patří krytá 
skříň v průchodu před prodejnou Enapo. Knihov-
nice tam již knihy k rozebrání uložila. Můžete se 
přidat a dát tam ty svoje. A především pak si ně-
které zase odnést.
Protože knihy by neměly končit ve sběrně papí-
ru, že?

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

období. Není pak vůbec 
divné, že v  závěru knížky 
spolu slaví Vánoce tatínek 
Šťastný Rudolf, maminka 
Šťastná Jarmila, děti Šťast-
ný Emil a Šťastná Amálka 
a s nimi Šťastná myš.
Ve třetích a  čtvrtých tří-
dách nabídla knihovnice 
dětem příběh trošku po-
dobný předchozímu a pře-
ce zcela odlišný . V  úterý 
5. října a  pak ve středu 
12. října četla z knížky Alž-
běty Dvořákové „Herkules 
a  strašidla“. O  mladých 
manželích, kteří sebou na venkovský statek 
přivezli rozmazleného tlustého městského ko-
coura Herkula. Na statek, ve kterém opravdu 
bydlelo 5 smutných kočičích strašidel. Díky 
přátelství s toulavou kočičkou Komtesou nako-
nec spolu strašidla vysvobodili a Komtesa našla 
nový domov.

Projekt Celé česko čte dětem v rámci Týdne knihoven zavítal i mezi 
žáky místní základní školy.

Díky pedagogům a vychovatelkám je závěreč-
ný efekt aktivity umocněn ještě výstavou vý-
tvarných prací, které  děti vytvoří na témata, 
jež  při četbě slyšely. Příbuzní a ostatní čtenáři 
si tak mohou v městské knihovně prohlédnout 
opravdu krásné dětské kresby.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

V průchodu u prodejny Enapo na autobusovém 
nádraží stojí od 5. října skříň s volnými knihami. 
Vezměte si příběh, darujte příběh, nebo obojí…

Krásné počasí pozdního léta doprovázelo 
v  pátek 16. září akci připravenou již tradičně 
městskou knihovnou a  základní školou, kte-
ré patří název Veselé dýňobraní. Prostor pod 
rozhlednou Slunečná se skvěle hodí pro akci, 
na které děti a jejich doprovod potřebují hod-
ně místa na výtvarné aktivity, stejně jako na 
pobíhání, poskakování a jiné řádění. Dokonce 
mohlo být toho sluníčka trošku méně, jak už 
tak letošní září častovalo krajinu téměř tropic-
kými teplotami.
Spoustou hezkých fotek zdokumentovali Ol-
dřich Otáhal a  Ludmila Podešvová společné 
snažení více než dvou desítek děti i  jejich ro-
dičů a prarodičů, abychom se v závěru mohli 
pochlubit oranžovou řadou strašidelných i ve-
selých dýňových obličejů. S trochou nadsázky 
musíme pochválit především dospělé, protože 
jim děti někdy ty nejdůležitější tvořivé činnos-
ti nakonec s důvěrou přenechaly. Jako předlo-
ni, i letos se k velkopavlovickým dětem přidaly 
i  děti návštěvníků rozhledny Slunečná, které 

se radovaly z nečekané zábavy.
Všechny zúčastněné se služby města snažily 
odměnit opravdu vzorně připraveným (téměř 
zálesáckým) ohněm, organizátoři pak chut-
nými špekáčky a  limonádou, aby umělci ob-

novili síly po náročné práci. V  tomto ročním 
období také byli všichni návštěvníci rozhledny 
v  závěru odpoledne odměněni úchvatnými 
pohledy na rudé, růžové a zlaté barvy zapada-
jícího slunce. Ti nejvytrvalejší pak ještě také 
večerním pohledem na svítící dýňové obličeje.
Knihovnice srdečně děkuje za pomoc Ing. 
Lence Bukovské ze základní školy, za drobné 
dárky pro děti a nákup občerstvení Ivetě Plá-
teníkové z  obchůdku pod rozhlednou a  všem 
dospělým, kteří pomáhali svým dětem a také 
na ně dávali pozor.
Veselé dýňobraní patří k  těm akcím městské 
knihovny, které přesahují organizační mož-
nosti knihovnice a bez pomoci ostatních by se 
pořádat nemohly.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Začátek dýňobraní – v plné práci!

Výsledek dýňobraní – oranžová záplava pod 
Slunečnou!
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ohlédnutí Za létem
na ekocentru trkmanka a nejbližší aktivity

ZraloSt, neZraloSt, přezrálost

Příměstské tábory na ekocentru 
Trkmanka
Začátkem srpna bylo na Ekocentru Trkman-
ka velmi veselo a  živo. Potkaly se zde děti 
věku od 2 do 12 let z Velkých Pavlovic a celé-
ho Břeclavska s jediným cílem - zpříjemnit si 
prázdninové dny novými zážitky a zkušenost-
mi a poznat nové kamarády. 

Tým lektorů si pro ně připravil zajímavý a zá-
bavný program na téma „Putování přírodou“. 
O celodenní stravování se staraly naše paní 
kuchařky. Ve dvou týdnech se zde celkem vy-
střídalo 139 dětí.

Všem dětem bychom rádi poděkovali, proto-
že byly úžasné, a těšíme se na ně opět příští 
prázdniny!

Zájem o folklorní kroužek
Ekocentrum Trkmanka se zaměřuje na za-
chování a  pokračování tradic ve Velkých 
Pavlovicích a okolí. Snahou je vzbudit zájem 
a vychovat mladou generaci, která brzy bude 
sama v těchto tradicích pokračovat. 

Kroužek je určený dětem od 7 do 15 let (od 
1. do 9. třídy). Dotazník naleznete na www.
ekocentrum-trkmanka.com. Děkujeme za 
váš zájem a  těšíme se, že budeme součástí 
zachování tradic.

Kroužek společen-
ských her
pro dospělé
Ekocentrum Trkman-
ka se snaží zpříjemnit 
a  vyplnit volný čas 
nejen dětem, ale i  do-
spělým. 

Právě pro dospělé 
začíná kroužek spole-
čenských her, který se 
bude konat v úterý od 
18.00 do 19.30. Schá-
zet se budeme 1x za 14 
dní od 20. října 2016. 
Nikdy není pozdě za-
čít! Bližší informace na www.ekocentrum-

-trkmanka.com nebo na 519 325 313.

Osvětové úterky
Ekocentrum Trkmanka vás zve na cyklus 

„Osvětových úterků“ věnovaných široké veřej-
nosti, které se konají 1x za 14 dní, vždy v úterý. 
Program je vždy zaměřený na aktuální téma 
inspirované ročním obdobím nebo světovým 
dnem. Všechny Vás srdečně zveme na naše 
nejbližší akce.

* 8. listopadu – 17.30 - promítání 
a  beseda (6. 11. Mezinárodní den pre-
vence ničení životního prostředí v  prů-
běhu válek a  ozbrojených konfliktů)

* 22. listopadu – 17.00 - zábavné a  tvo-
řivé odpoledne (20. 11. Světový den dětí)

* 6. prosince – 17.30 - vánoční tvoření pro děti 
i dospělé (27. 11. začíná Advent)

Yveta Dobrovolná,
lektor ekocentra Trkmanka

Na příměstském táboře na ekocentru se děti pod vedením manželů 
Vymazalových naučily plést košíčky z pedigu.

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO

O školní zralosti bylo napsáno mnoho, vždy mi 
však připadá, že ne tolik, aby se nedalo zase na-
psat něco dalšího. Tak snad zase trochu jinak. 
Jedna věc je věk dítěte, ten biologický. Jiná věc je 
zralost jeho nervového systému, ten už se vyvíjí 
zcela individuálně a velmi se liší. Ne každé dítě, 
které má 6 let, má stejně zralý nervový systém na 
to, aby zvládal školní nároky, ať se bavíme o sou-
středěnosti nebo o zralosti smyslového vnímání, 
které se vyvíjí a  musí se i  rozvíjet. Když přijde 
doba zvažování, zda dítě poslat do školy či ne, je 
třeba se zamýšlet nad různými oblastmi jeho vý-
voje. V kognitivní rovině pak třeba i nad důsled-
ky, které nastanou, když je dítě přijato do školy 
dříve, než je připraveno a  než je připraven také 
jeho nervový systém.
Pokud dítě špatně rozeznává mezi pravou a  le-
vou stranou, odrazí se tento nedostatek při psaní 
i čtení. Když není rozvinuté zrakové vnímání, dítě 
hůře rozlišuje mezi tvary písmen a pletou se mu 
např. písmena b-d. Ve chvíli, kdy není rozvinuto 
sluchové vnímání, dítě vynechává ve slovech pís-

mena, nebo si je plete a píše místo s-z a pod. Ve 
chvíli, kdy nejsou dobře rozvinuty matematické 
představy, dítě se ztrácí ve světě počtů a  těžko 
dohání to, co na něj požadavky školních osnov 
chrlí. Grafomotorika a  připravenost ruky na 
psaní ovlivňuje jak geometrii, tak i ostatní oblasti 
školního výkonu.
A nyní je na zvážení. Pošleme-li dítě nezralé, pak 
zřejmě ve škole bude selhávat a rozhodně se do 
školy nebude tolik těšit, pro dítě i  rodiče bude 
školní příprava znamenat výraznější dřinu. Zde 
píši samozřejmě o  třídě první. Dvojky, trojky 
i horší známky pak jsou zcela odpovídající výko-
nu, dovednostem a zralosti dítěte. Pokud jde dítě 
do školy zralé, pak by většinou výrazně špatných 
výsledků dosahovat nemuselo. Ve vyšších roč-
ních už je to otázka jiná.
Otázka zapsání dítěte do školy je v rukou rodi-
čů/zákonných zástupců. Ti rozhodují, zda dítě 
nastoupí. Ani nakoupená taška od prarodičů 
není důvodem či překážkou, naopak právě 
probíhající rozvod rodičů, stěhování a  další 

jsou spíše důvodem k přemýšlení…
Proto je lépe si vše promyslet a  zvážit všechny 
okolnosti, jsou to právě rodiče, kteří by měli své 
dítě nejlépe vnímat, ale pomoci v  rozhodování 
jim mohou jak pedagogové mateřské, tak i  zá-
kladní školy nebo pedagogicko-psychologická 
poradna.
Aktuální informace: 
zápis do ZŠ probíhá poprvé jinak, v termínu od 
1. 4. do 30. 4. daného školního roku (škola si 
stanový svůj termín)
k žádosti o odklad školní docházky je třeba dolo-
žit doporučení z  pedagogicko-psychologické 
poradny a  vyjádření klinického psychologa 
nebo dětského (odborného) lékaře
existují přípravné třídy (nejbližší jsou v ZŠ Rak-
vice, ZŠ Zaječí), kam může dítě docházet na zá-
kladě doporučení poradenského zařízení – jedná 
se o jakési přestupní třídy mezi školkou a školou, 
počet žáků třídy je 10 – 15

Mgr. Jana Pláteníková
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Z FARNOSTI

hoSpodaření Farností

přátelé country vStoupili do další taneční sezÓny

Zapojil jsem se nedávno do internetové disku-
ze o  církevních restitucích. Na začátku psali 
obvyklé „Ježíš bych chudý a  církev je bohatá“. 
Oponoval jsem, že při narození tomuto Ježíšovi 
přinesli tři králové zlato a stále se hledá zlatý grál 
z poslední večeře před jeho smrtí (což je známé 
i  každému ateistovi). Proto se téma přesunulo 
k „církev je bohatá - kde na to nakradla?!“ (Což je 
známkou závisti a nikoli rozumného uvažování. 
A  hodně mimo jsou fráze o  upalování čaroděj-
nic. Přece ve Velkých Pavlovicích patří farnosti 
více pozemků, ale slyšeli jste jen o  jediné čaro-
dějnici?) Po několika minutách debata končila 
jen koktáním nadávek. :-(

Jak to tedy bylo a je s církevním majetkem? Po celá 
staletí církevní nadřízení moudře nedovolovali 
stavbu kostelů a kaplí tam, kde nebylo zajištěno 
jejich fungování (někdo musel obětovat nejen 
kamení a trámy, ale třeba rybník nebo louku). Ov-
šem žádná farnost nebyla tak bohatá, aby zvládla 
bez dobrodinců hradit vyhořelou střechu nebo 
nové zvony.

Císař Josef II. do tohoto systému zasáhl, protože 
chtěl mít faráře všude (aby mu vedli matriky oby-
vatelstva a  četli v  kostele hygienické oběžníky), 
velké kláštery zrušil a z tohoto náboženského fon-
du dotoval zapadlé farnosti.

Komunistický režim udělal větší krok. Zabral 
pro JZD všechny produktivní pozemky far-
ností a  klášterů a  sám se zavázal platit všem 
kněžím stejnou výplatu a  opravovat všechny 

kostely. Ve skutečnosti byl ome-
zen počet kněží a  mnozí měli 
zakázáno vykonávat duchoven-
skou činnost a kostely se neopra-
vovaly s výmluvou na nedostatek 
stavebního materiálu. Kupodivu 
na tom zase vydělal stát…

Restitucemi se nyní vrací farnos-
tem a  klášterům obdělávatelné 
nemovitosti. Za mezitím zasta-
věné pozemky se diecézi vyplácí 
fi nanční náhrada, aby měl biskup 
fond pro výplaty kněží (druhou 
částí přispívají samotné farnosti).

Některé pozemky však byly proti-
zákonně převedeny dál, na města, 
obce a další osoby. A proto se ně-
kde farnosti obracejí na soud kvůli 
určení pravého vlastníka. (I  když 
u  nás v  Pavlovicích jsme raději pro klid několik 
pozemků oželeli.)

Vychází z toho, že farnosti jsou na tom ekonomic-
ky hůře, než kdy byly. Neboť se snižováním kme-
nového majetku kostela se logicky zvyšuje zátěž 
pro farníky.

Uvažujte se mnou… Kdyby církve byly bohaté, 
museli bychom pořád vybírat na opravy kostelů, 
prosit o příspěvky, zařizovat veřejné sbírky a shá-
nět dotace?

A ještě dále… Nemají snad farnosti žádat minis-
terstva, kraje a obce o příspěvek na opravy kos-

telů, když se jedná o  kulturní pa-
mátky? Má stát rozhodovat o tom, 
jak má kostel vypadat a jak se má 
opravovat – s tím, ať to zaplatí lidé, 
kteří do něj chodí?!
Přijde mi to logické a  spravedlivé 
z  obou stran. Navíc převážnou 
většinu výdajů kostela hradí míst-
ní věřící. Jeden kněz to vtipně ko-
mentoval přirovnáním: „My jsme 
jediní sportovci, kteří si na svůj 
stadion vyberou sami.“

Letos farnost dostala celkem 
190.000,- Kč z  rozpočtu města 
Velké Pavlovice. Když se tu mě-
síčně hospodaří s 5 – 6 miliony, je 
to stejné, jako když jeden občan ze 
své výplaty věnuje 50 až 60 korun 
(nejde tedy o  dramatickou sumu 
pro rozpočet). Proto bych se tu 

chtěl zastat proti tvrzením „proč se dávají farnosti 
peníze, když…“ a vysvětlit, že stát dotováním far-
ností nakládá s penězi nejlepším způsobem (jistě 
znáte ty dotace na rozhledny, ze kterých není 
nikam vidět apod.). Když se přispěje na opravu 
fasády, nic se neztratí na úplatky, ale do poslední 
koruny se koupí barva na kostel a  ještě se na ni 
věřící skládají.
Jsem vděčný všem, kteří to chápou a  podílejí se 
s  námi na dobrém díle. Pokud se chcete přidat 
k našemu snažení, farní účet je 1381746379/0800 
a vězte, že je skutečně na prospěšné a potřebné.

Kněz P. PaedDr. Marek Slatinský

Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, nejen stánek věřících, 
ale i nejvýznamnější histo-
rická památka města.

SPOLKY A KONÍČKY

Po prázdninách jsme nedočkavě otevřeli dveře 
tělocvičny, abychom oprášili dříve naučené tan-
ce, popovídali si s kamarády – kdo kde byl, kdo 
vdával či ženil děti, kolik vnoučat přibylo…
V září k nám zavítali naši fanoušci, aby se při-
učili nějaké tance. Nakonec  jsme se dohodli, 
že u  nás zůstanou. Další případné zájemce 
neodmítáme!
Na nastávající sezónu se těšíme.   Pro příznivce 
country máme dobrou zprávu. Ve spolupráci 
s městem Velké Pavlovice připravujeme v květnu 
2017 country bál s překvapením a v létě se může-
te těšit na country taneční večer pod rozhlednou.
V polovině října jsme byli na víkendovém taneč-
ním semináři v  Bludově, kam rádi jezdíme již 
několik let. Vždycky se tam naučíme nové tance 
a užijeme si spoustu zábavy s tanečními přáteli. 
Začátkem prosince nás čeká Mikulášská přehlíd-

ka country tanečních skupin ve Veselí nad Mora-
vou, kde také předvedeme své nové vystoupení 
(možná ).
Konec roku oslavíme tancem, povídáním,… na 
tradičním vánočně-silvestrovském večírku.
Každý měsíc se někde hraje a  tak budeme 

vyrážet za country hudbou i  za hranice 
okresu. Pokud nám zdraví dovolí, budeme si 
užívat života v duchu country i nadále.

Věra Chiabodová a Jana Vondrová

Přátelé country z Velkých Pavlovic. Přátelé country z Velkých Pavlovic.
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je tu podZim. co na to naši dříve narození?

Nový seriál:
vZácné a Zajímavé Stromy našeho měSta

OHLÉDNuTÍ ZA MINuLOSTÍ

Rozhodně nezvolnili a  jsou stále plní elánu 
a nápadů. 
Hned začátkem září si členové místního klu-
bu důchodců vyrazili na výlet za poznáním 
do královského města do Znojma. K  objevo-
vání znojemských pamětihodností využili 
možnosti pohodlného svezení vláčkem. Díky 
němu mohli navštívit např. románskou ro-
tundu Panny Marie a  sv. Kateřiny, děkanský 
chrám sv. Mikuláše, náměstí a  další zajíma-
vosti. Nakonec si prošli Znojemské podzemí.
Slunečné počasí vládnoucí celému měsíci září 
skvěle dopřávalo nejen výletům, ale i  dalším 
venkovním aktivitám. Třeba právě tolik oblí-

benému grilování. Poslední letošní „grilovač-
ku“ pod širým nebem si naši senioři zorgani-
zovali na nádvoří Ekocentra Trkmanka.
Dědečkové se zhostili přípravy masa, babičky 
na oplátku napekly sladké občerstvení, pravé 
domácí moučníky. Nechybělo ani ovoce, ale 
hlavně již tradiční vyhrávání na harmoniku 
a zpěv pěkných melodických písniček.
Letošní tropické září podobným podnikům 
víc než přálo. Nejen důchodci si tak mohli ale-
spoň trošku prodloužit sladké léto.

Karolína Bártová

Grilování pod širým nebem si naše babičky 
a dědečkové vždy patřičně užívají. 

1. část – Jeřáb oskeruše 
(Sorbus domestica)

Myšlenku, vrátit oskeruši do Velkých Pav-
lovic, přinesl před více než 10 lety Ing. Zde-
něk Karber. Upozorňoval, že tento strom 
patří k původním druhům teplých  doubrav 
a dubohabřin, které na jižní Moravě, zvláš-
tě mezi Pálavskými vrchy a  Vizovickou vr-
chovinou, rostly. 
Největší strom můžeme v  současnosti ve 
Velkých Pavlovicích najít u  rozhledny Slu-
nečná, byl zasazen v roce 2009. Na podzim 
loňského roku byla, jako vzpomínka na Ing. 
Karbera, vysazena oskeruše na vyhlídko-
vém místě v  trati Poštory. Právě v  těchto 
dnech vysadili zaměstnanci města 1 stro-
mek naproti Domu seniorů na Padělkách. 
Stejně jako 2 další mladé oskeruše, pro kte-
ré ještě město hledá umístění, pochází stro-
mek z pozůstalosti Ing. Karbera a městu je 

všechny darovala paní Mi-
lena Karberová.
Odborníci upozorňují, že 
péče o  mladé stromky je 
náročná, protože rostlina 
je teplomilná. Odolnost 
si vypěstuje teprve plně 
vzrostlý strom. Pak je 
odolný proti mrazu, ex-
halacím i  smogu. Pokud 
roste v  krajině jako soli-
tér, dosahuje výšky do 15 
metrů, šířka koruny může 
dosáhnout až 20 metrů, 
v lese mezi ostatními stro-
my doroste do výšky až 
30 metrů. Prvních plodů 
se pěstitelé dočkají až po 
10 - 20 letech, plody jsou 
chuťově výborné, všestranně využitelné.
K oskeruši se váže řada pověstí a pověr. Jed-
na z  nich vypráví, že pokud jsou květy os-

keruše ozářeny bleskem, 
pak z  nich nevyrostou 
žádné plody. Pověsti se tý-
kají také výskytu stromu. 
Na Moravu se prý dosta-
la během tureckých vá-
lek z  Balkánu, podle jiné 
pověsti již ve starověku 
s výboji Římanů, třetí ver-
ze vypráví, že to bylo ve 
středověku z  jižních zemí 
společně s  vinnou révou. 
Ve skutečnosti to však 
patrně bylo již mnohem 
dříve. Název oskeruše je 
dle tradice všeslovanský, 
snad až pra-evropský.
Uvádí se, že v  celé České 
republice nenajdeme více 

než 800 vzrostlých stromů oskeruše.

Jan Havránek, Mgr. Dana Růžičková

ŠKOLNÍ OKÉNKO

podZim v mateřské škole
Pro školní rok 2016 -2017 byla navýšena ka-
pacita školy a  mohly tak být přijaty všechny 
děti, které v roce 2016 dovrší věk tří let. Čty-
ři smíšené třídy s  názvy Berušky, Koťátka, 
Sluníčka a  Kuřátka mají po 26 dětech. Do 
kolektivu pedagogických pracovnic byla při-
jata učitelka Ilona Křivková z Velkých Pavlo-
vic, dále MŠ zaměstnává asistenta pedagoga 
a  pomocného sociálního asistenta. Dětem 
jsou nabízeny tyto nadstandartní aktivity: 

Hrajeme si s  angličtinou, Tančíme moderně 
i country, Hrajeme si divadlo a folklorní sou-
bor Sadováček, který se svým vystoupením 
představil místním občanům třeba 3. září 
2016 na vinobraní.
V  těchto měsících probíhá ve všech třídách 
podzimní tvoření a činnosti spojené s ochut-
náváním ovoce a zeleniny, vařením a vyrábě-
ním z přírodních materiálů.
I  na další měsíce školního roku máme při-

praveny zajímavé činnosti a  akce. Jednou 
z  nich bylo divadelní představení „Malá 
medvědí pohádka“, které shlédly děti přímo 
v budově MŠ.
 Mgr. Jana Pláteníková uskutečnila v naší ško-
le besedu pro rodiče předškoláků „O  zdár-
ném zvládnutí čtení, psaní a počítání v první 
třídě“. Přesto, že je obsah besedy velmi pod-
nětný a  přínosný, zúčastnilo se jí pouze 13 
rodičů. Paní Pláteníkové touto cestou velmi 



VelkopaVloVický zpraVodaj

14

5

2016

Zahájení nového školního roku 2016/2017 
v základní škole velké pavlovice

děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Podzimního plaveckého výcviku na bazénu 
v Hustopečích se letos účastní 33 předško-
láků. Ve dnech 10. – 12. října 2016 jsme 
uskutečnili první kolo soutěže ve sběru 
papíru „Třídíme s  Hantaláčkem“, kterou 
každoročně vyhlašuje akciová společnost 
Hantály. Finanční prostředky za sběr papí-
ru poslouží k  vybavení tříd novými didak-
tickými pomůckami. Všem zúčastněným 
rodinám děkujeme.
Ve druhé polovině měsíce října navštíví 
děti po jednotlivých třídách Ekocentrum 
Trkmanka, kde je pro ně připraven výchovný 
pořad „Poznáváme krásy podzimu“.

Jiřina Zigová, 
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice Skvělá bašta, ve školce chutná jako od maminky :-)

Zahájení nového školního roku proběhlo ve 
slavnostní atmosféře ve čtvrtek 1. září. Do 
školních lavic nastoupili nejen žáci z  Vel-
kých Pavlovic, ale i z okolí.

Přivítali jsme také nové žáky, kteří se do 
Velkých Pavlovic přistěhovali. Do 1. roční-
ků nastoupilo letos 38 žáků a jsou rozděleni 
do dvou tříd. Za účasti rodičů, starosty měs-
ta Jiřího Otřela, ředitelky MŠ Jiřiny Zigové, 
třídních učitelek prvních tříd Mgr. Dagmar 
Šmídové a Mgr. Boženy Zborovské, vycho-
vatelek školní družiny, výchovné poradkyně 
a vedení školy, ředitele Mgr. Michala Riláka 
a zástupkyně Mgr. Halky Buryové proběhlo 
tolik očekávané přivítání do školy.

Kromě našich žáků nastoupili do školy 
i noví učitelé. Jsou to Mgr. Jiří Slavík, který 
bude učit převážně matematiku a  je tříd-
ním učitelem v 6.A, Mgr. Martina Dobruc-
ká, která je třídní učitelkou 5.B a bude učit 
německý jazyk, a  Ing. Jan Novák, vyučují-
cí chemie a  informatiky. Třídní učitelkou 
v 5.A se stala PhDr. Jitka Martincová a v 6.B 
Mgr. Miroslava Kosíková.

Na všechny žáky, vyučující a vychovatelky 
čekalo čisté a hezké školní prostředí, které 
připravili provozní pracovníci v  průběhu 
prázdnin. Škola byla připravena tak, aby 
žáci měli co nejlepší podmínky pro vyučo-
vání. Očekáváme, že si budou uvědomovat 
důležitost vzdělávání a snahu vyučujících, 
kteří je povedou k co nejlepším výsledkům. 

Věříme, že žáci budou školní prostředí udr-
žovat v  pořádku, že budou přispívat svým 
přístupem k  hezké atmosféře ve škole i  ve 
třídě, že budou dbát slušného chování, jed-
nání a vystupování nejen k vyučujícím, ale 
i  k  ostatním pracovníkům školy, že budou 
slušně vystupovat na veřejnosti.

Jak se škola 
o prázdninách na 
nový školní rok 
připravovala?
Na prvním stup-
ni základní školy 
bylo o  prázdni-
nách doplněno 
topení ve dvou 
t ř í d á c h .  B y l a 
p r ove d e n a v ý -
měna topení ve 
dvou odděleních 
družiny, v  nichž 
se také malovalo, 
vyměněn byl ko-
berec, byla pro-
vedena v ýmalba 
šaten. V počítačové učebně byla vyměněna 
světla. Ve školní  jídelně se prováděly opra-
vy některých strojů a zařízení. Začaly také 
opravy šaten ve velké tělocvičně. Proběh-
la dvě výběrová řízení, a  to jak na opravu 
šaten, tak na revitalizaci počítačové sítě, 
na kterou získala škola v  rámci projektu 
dotaci z  kraje. Na druhém stupni základ-
ní školy byla provedena výměna topení ve 
dvou třídách, v nichž se také malovalo. To je 
jen malý výčet toho, co se podařilo ve škole 
o prázdninách realizovat.

A co je zvláště významné ve školství 
pro letošní školní rok?
Od letošního školního roku vstupuje v plat-
nost tzv. společné vzdělávání, tedy inkluze, 
posouvá se termín zápisu budoucích prvňáč-
ků na duben, jsou povinné přijímací zkoušky 
z  matematiky a  českého jazyka na střední 
školy s maturitou, začíná povinné předškolní 
vzdělávání v mateřských školách. Naši vyuču-
jící se na tyto změny pečlivě připravují.

I v letošním školní roce jsou připraveny pro 
žáky různorodé aktivity. Mohou navštěvo-
vat zájmové kroužky. Chystají se pro ně za-
jímavé exkurze, besedy a různé pořady. Pro 
žáky 9. ročníku je tento školní rok nesmír-
ně důležitý, především z  hlediska výběru 
střední školy nebo učiliště.

Budeme rádi, když rodiče a veřejnost budou 
se školou spolupracovat, když naši školu 
navštíví, budou sledovat naše webové strán-
ky, rodiče budou udržovat kontakt s vyuču-
jícími a ihned reagovat na vzniklé problémy.

Přeji všem našim žákům hodně úspěchů ve 
školní práci, hodně hezkých chvil, které ve 
škole i  mimo školu stráví. Hodně úspěchů 
přeji rovněž všem vyučujícím, vychovatel-
kám, provozním pracovníkům a  pracovní-
kům jídelny. 

Mgr. Michal Rilák,
ředitel základní školy

Zahájení školního roku 2016/2017 ve třídě nejmladších školáků – prvňáčků.
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krev pro míšu * krev darovali nejen učitelé

DěKuJeMe…

Ve středu 5. října se zaměstnanci Základ-
ní školy Velké Pavlovice spolu s  rodiči žáků 
a přáteli vydali společně do Fakultní nemocni-
ce v Brně - Bohunicích, aby darovali krev žáku 
naší školy Míšovi Bílkovi.
S nápadem přišla a akci zorganizovala učitel-
ka ZŠ Mgr. Dagmar Šmídová. Zaštítil ji ředitel 
školy Mgr. Michal Rilák, který ve spolupráci 
s  Městským úřadem Velké Pavlovice zajistil 
autobus a žákům školy udělil ředitelské volno 
z organizačních důvodů.
Po příjezdu do nemocnice účastníky přivítaly 
sestřičky a přišla jim osobně poděkovat i pri-
mářka transfuzního oddělení MUDr. Lejda-
rová. Vzhledem k  nedostatku dárců krve byl 
pro personál nemocnice plný autobus dárců 
něčím výjimečným.
Účastníci se setkali také s Míšou a jeho rodiči. 
Předali mu dárky a popřáli mnoho zdraví. Mí-
šovi rodiče jim připravili výborné domácí ko-
láče. Bylo to velmi milé a dojemné dopoledne 
a  pro všechny i  nezapomenutelný zážitek. Je 
zřejmé, že ve Velkých Pavlovicích není mnoha 

lidem lhostejný osud nemocného dítěte a jeho 
rodiny.
Na zpáteční cestě se všichni domluvili, že by 
bylo užitečné si takovou akci zopakovat. Roz-
hodli se pro Zelený čtvrtek v příštím roce. Po-
kud by se někdo chtěl přidat, je vítán!
Na závěr bych chtěl Mgr. Dagmar Šmídové 

a  všem, kteří se do akce zapojili, poděkovat 
a Michalovi popřát spolu s našimi zaměstnan-
ci a přáteli školy brzké uzdravení.

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Velké Pavlo-
vice Mgr. Michal Rilák, ředitel školy

Míša Bílek se svými rodiči a dárci.

Jak dlouho trvá, když se člověk z vesnice při-
stěhuje do maloměsta, kde kromě pár zná-
mých nikoho nemá, než se tam začne cítit 
jako doma? Až koupí parcelu a postaví dům? 
Až se narodí děti a  začnou chodit do školy? 
S  manželem jsme byli přistěhovalci oba. 
V červnu náš druhorozený syn dokončil prv-
ní třídu. Na jeho poslední školní den nikdy 
nezapomeneme.
Manžel jako učitel na hudební škole i oba ško-
láci se prázdnin nemohli dočkat. Ten mladší 
býval velmi unavený, odpoledne pospával, 
teplota mu uměla vyskočit přes 37 stupňů. 
Preventivně jsme s ním zašli k lékaři. Výborný 
diagnostik pan doktor Diblík se na něj podí-
val, vzal mu krev a  již vypisoval žádanku do 
fakultní nemocnice. Stihli jsme slavnostně 
převzít první školní vysvědčení a vyrazili směr 
Brno – Černé pole. 
Tam po zběžných vyšetřeních a dalších odbě-
rech na interní ambulanci jsem vyslechla větu: 
„Maminko, něco není v  pořádku, já Vás teď 
odvedu na oddělení onkologie.“ Náhle jsme se 
ocitli na jednotce intenzivní péče. Kompletní 
vyšetření od hlavy až k patě a do 24 hodin nám 
byla sdělena diagnóza akutní lymfoblastické 
leukémie. 
Během chvíle se nám naprosto změnil život. 
Důležité věci se staly nepodstatnými a  věci 
opomíjené naopak důležitými. Jsme věřící ro-
dina. Následující neděli jsme nechali sloužit 
mši svatou za synovo zdárné léčení. Informaci 
jsme zveřejnili. Kostel byl plný lidí. Po dvou 
týdnech jsme se dostali domů. Pobyt doma 
střídá pobyt v nemocnici.
Onkologické onemocnění není infekční. Když 
jdu nakoupit, nebo něco vyřídit, moc mě těší, 

že nepotkávám sklopené hlavy lidí, nebo pře-
de mnou nikdo nepřechází na protější chod-
ník. Když se lidé ptají, jak se nám daří, někdy 
odpovím jen zběžně, jindy se zase potřebuji 
vypovídat. Sdělená bolest – poloviční bo-
lest. Často se lidé ptají, jestli nepotřebujeme 
s  něčím pomoci. Neumytá okna na hody, 
kopa nevyžehleného prádla i  lebeda šimra-
jící hrozny ve vinohradě momentálně nejsou 
prioritní. Pacienti při chemoterapií trpí na 
anemii a dostávají někdy až pravidelně krev. 
Pobízela jsem tedy každého, kdo může, aby 
daroval krev.
No jo, ale tam se musí objednávat. To je jako 
objednat se k zubaři, nebo na gynekologii – 
odložíme na později. S  vervou jí vlastní se 
k naší výzvě postavila paní učitelka Dagmar 
Šmídová. Do nemocnice zatelefonovala, na 
městském úřadě vyprosila zdarma autobus, 
ve škole vyřídila ředitelské volno a ve středu 
5. října v 5.30 ráno odjíždělo do transfuzní-
ho centra v  Brně- Bohunicích v  čele s  uči-
telkami také 35 občanů z  Velkých Pavlovic 
darovat krev.
Pochopitelně nejen pro Míšu, hlavně pro 
ostatní pacienty - kamarády z onkologie, děti 
z jiných oddělení, nebo pro lidi z ostatních ne-
mocnic. Důležité je uzásobit transfúzní cent-
rum. Člověk někdy umí zázraky, avšak člověk 
sám je Božím zázrakem. Umíme vyrobit věci, 
můžeme si koupit téměř všechno. Jedno je ale 
vzácné a  nenahraditelné a  to je lidská krev. 
Kdo ji může darovat, daruje život, daruje štěs-
tí, daruje naději.
Když Míša poprvé dostával krev, říkal: 
„Mami, přečti mi, co je napsáno na tom pyt-
líčku.“ „Písmena, čísla, značky, nerozumím 

tomu. Proč to chceš vědět?“ „Já myslel, že je 
tam napsáno, od koho to je. Já bych tomu člo-
věku chtěl poděkovat.“ Přání se mu splnilo. 
Při cestě na kontrolu do naší nemocnice, jsme 
udělali zastávku i  za „krvedárci“. Míša všem 
od srdce poděkoval. Stála jsem tam, viděla tu 
spoustu lidí a byla jsem vděčná a na Pavlovčá-
ky hrdá. Tam jsem si uvědomila, že máme ve 
Velkých Pavlovicích „doma“.
Všem za tu vstřícnost, laskavost a  dobrotu 
děkuji.

Stanislava Bílková

Míša přijel svým dárcům z Velkých Pavlovic 
poděkovat osobně, na transfúzní oddělení FN 
Brno – Bohunice.
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druháci jSou třída kamarádů,
díky „adapťáku“

ZaČátek školního roku na gymnáZiu ve znamení oslav

pomoZte dětem 
se sběrem starého 
papíru!

Ve třídě II.A  vznikl v  tomto školním roce 
nový kolektiv spolužáků, a to spojením bý-
valých tříd I.A a I.B. Aby se žáci lépe pozna-
li a našli si nové kamarády, jeli na adaptač-
ní program do Kobylí, který jsem jim jako 
třídní učitelka připravila.
Děti si prošly naučnou stezku vedoucí na 
vrch Lácary, dozvěděly se něco o  historii 
místa, o  fauně a  flóře. Ve skupinkách po-
tom vyplňovaly kvíz a  získané informace 

Nová třída II.A se jela stmelit do kobylských Lácar.

si tak zopakovaly. Na Lácarech posvačily 
a užívaly si nádherný výhled na Kobylí a na 
okolní vesnice. Další hry byly zaměřené na 
spolupráci a na poznání nových spolužáků.
Nás všechny připravený program moc ba-
vil a  už za chvíli se nedalo poznat, že byli 
kdysi žáky dvou tříd. V rámci připraveného 
programu si ještě děti ve škole nabatikovaly 
stejná trička, která si budou moci oblék-
nout na některé další společné akce.

Mgr. Lucie Nováková,
třídní učitelka II.A třídy

ZŠ Velké Pavlovice

Se začátkem nového školního roku se roz-
bíhají akce školy. Jednou z  nich je tradiční 
soutěž ve sběru starého papíru jednotlivců 
i  třídních kolektivů. Ve středu 21. 9. 2016 
proběhlo první kolo. Bylo odevzdáno cel-
kem 14.900 kg a  toto množství odvezla 
čtyři plně naložená auta firmy Stavosur 
z Hustopečí.
Nejlepšími sběrači na I. stupni naší školy 

byli Samuel Rozsíval, druhé místo obsadil 
Antonín Tobiáš Baloun a  třetí místo pat-
ří Anně Kašpárkové. Na II. stupni nejvíce 
odevzdal David Dobšák, na druhém místě 
se umístil Adam Bubík a  třetí místo patří 
Valérii Juřičkové. Vítězné třídní kolektivy 
jsou 3.A a 7.B.
Pro nejlepší sběrače firma Stavosur při-
pravila lákavé odměny v podobě dárkových 
balíčků, vítězná škola okresu Břeclav obdr-
ží finanční odměnu. V  loňském roce jsme 
v  TOP 10 nejlepších sběračů okresu Břec-
lav měli hned dva žáky naší školy - Davida 
Dobšáka a Samuela Rozsívala. Oba jmeno-
vaní obdrželi koloběžku od pořádající firmy 
Stavosur Hustopeče.
Získané finanční prostředky poputují do 
DOMINA – sdružení rodičů a  přátel zá-
kladní školy. Z těchto prostředků budou po-
tom hrazeny pracovní sešity do anglického 
jazyka, příspěvek na dopravu na sportovní 
soutěže a  lyžařský výcvikový kurz, dárky 
pro prvňáčky, knížky pro účastníky akce 
Noc s Andersenem, odměny za vědomostní 
soutěže, určitá část slouží k zajištění vánoč-
ní diskotéky a  Mikuláše. V  souhrnu se zís-
kané peníze vracejí zpět k žákům.
A  co dodat na závěr? Každý má šanci za-
bojovat o umístění v této soutěži. Kol bude 
celkem pět. Jedno již máme za sebou, další 
proběhnou v měsíci listopadu, lednu, břez-
nu a poslední bude v květnu.

Ing. Lenka Bukovská  
organizátorka akce

Dne 1. září 2016 uplynulo již dvacet let od 
okamžiku, kdy byla na našem gymnáziu za-
hájena výuka prvních žáků školy. V tento den 
byl také slavnostně zahájen dvacátý první školní 
rok. Napětí, nervozita a očekávání byly vidět na 
tvářích nových studentů prvních ročníků, kteří 
usedli do školních lavic na gymnáziu poprvé. 
Právě pro ně bylo připraveno slavnostní zahá-
jení v aule školy, kterého byl přítomen i starosta 
města pan Jiří Otřel.
Pan starosta ve svém vystoupení zdůraznil vý-
znam střední školy pro město a  popřál novým 
studentům úspěšný školní rok 2016/2017 na 
dlouhé cestě za vzděláním. Ředitel školy předsta-
vil studentům a přítomným rodičům třídní učitel-
ku primy, Mgr. Stanislavu Tomkovou, a  třídní 
učitelku 1.A, Ing. Marii Holáskovou. Ředitel 
školy přítomné seznámil s  posláním školy a  po-
přál studentům, aby se co nejdříve zadaptovali na 
nové prostředí a  vytvořili pracovité, ale i  kama-
rádské kolektivy. Ostatní studenti jako „ostřílení 
mazáci“ přicházeli se spoustou zážitků do svých 
tříd, kde je čekali spolužáci a jejich třídní vyučují-
cí. V tomto školním roce bude maturitní zkoušku 
ve dvou třídách skládat 30 studentů.
V pátek 9. září se v místní sokolovně uskutečnilo 
slavností shromáždění žáků školy při příležitosti 

20. výročí vzniku gymnázia. V rámci dopolední-
ho programu se uskutečnilo listování s  Lenkou 
Janíkovou a  Jakubem Zedníčkem nad knihou 
Dračí polévka. S vlastním hudebním programem 
vystoupila Eliška Vomáčková, která v  minulosti 
naši školu navštěvovala. Do daleké Austrálie žáky 
školy svým poutavým vyprávěním zavedl cesto-
vatel Jiří Mára. V sobotu 10. září se uskutečnil pro 
širokou veřejnost a bývalé absolventy školy Den 
otevřených dveří. V odpoledních hodinách oslavy 
20. výročí pokračovaly v sokolovně malou školní 
akademií, vystoupením ředitele školy a křtem al-
manachu, který při této příležitosti vznikl. Křtu 
knihy byli přítomni Ing. Martin Bálka, Ing. Pavel 
Procházka a současný starosta Jiří Otřel. Alma-
nach je pro zájemce k  dostání na sekretariátu 
školy. Slavností program vystřídal bohatý kul-
turní program v podání cimbálové muziky Lašár 
a hudební skupiny Tremolo. Bohatý program pro 
žáky školy a širokou veřejnost bylo možné usku-
tečnit díky pochopení a  za finančního přispění 
zřizovatele Města Velké Pavlovice a firem Šlechti-
telské stanice vinařské Velké Pavlovice, Vinařství 
Baloun, Stanislav Crhák, Pekařství Jitka Plátení-
ková, s.r.o, Mgr. Radek Vaníček, Pekařství Pešák, 
RPS Logistic s.r.o. a Agrostroj Pelhřimov.
V úterý a ve středu 20. a 21. září se pro naše žáky 

uskutečnily volby do krajského zastupitelstva 
nanečisto. Jde o  studentské krajské volby pod 
záštitou organizace Jeden svět na školách. Cílem 
mělo být ukázat, že každý z nás se podílí na veřej-
ném dění. Žáci měli možnost si vyzkoušet demo-
kratický model voleb. Tříčlenná volební komise 
zasedla v  aule o  velké přestávce pod dohledem 
pedagoga – školního garanta. K  dispozici byl 
státní znak a také skutečná volební urna zapůjče-
ná z městského úřadu. Na autentičnosti volbám 
dodaly také plenty, kam každý účastník vstupoval 
sám, a kde také projevil svůj názor zakroužková-
ním čísla strany. Urnu odpečetila a  hlasy spočí-
tala volební komise opět pod dohledem školního 
garanta. Nejvíce hlasů získala strana 78 – Koalice 
svoboda. Výsledky školních voleb byly odeslány 
sociologické agentuře Millward Brown.
V  pondělí dne 26.  září 2016 se Mgr. Martina 
Dobrucká se svou skupinou francouzštinářů 
vydali vlakem do Francouzské aliance v Brně.  
Zde byl připraven pestrý program k  příležitosti 
Evropského dne jazyků. Francouzská lektorka 
Sophie vřele naše studenty přivítala, procvičila 
znalosti studentů a  obohatila jim slovní zásobu 
pomocí her a písní.
Kroužky ve školním roce 2016/ 2017. Stejně 
jako v minulých letech i letos se mohou žáci při-



VelkopaVloVický zpraVodaj

17

5

2016

Oslavy 20. výročí školy – studenti shlédli v soko-
lovně zábavně-vzdělávací program.

gymnáZium oSlavilo dvacáté výročí svého vzniku

Studenti vystoupili se svou úspěšnou akademií v hlavním programu oslav 20. výročí gymnázia.

V letošním roce uplynulo dvacet let od zahá-
jení výuky na Gymnáziu ve Velkých Pavlovi-
cích. Je 20 let krátká, nebo dlouhá doba?
V životě každého člověka je to období od na-
rození, obdobím předškolního a  mladšího 
školního věku, přes pubertu až po období do-
spívání, které bývá časově ohraničené právě 
věkem dvaceti let.
Ve vývoji střední školy je toto období v něčem 
podobné, ale v  jiném směru velmi rozdílné 
a složité. Vzniku našeho gymnázia předchá-
zel záměr zastupitelů obnovit v městě středo-
školské vzdělání. Díky pochopení zastupite-
lů v  čele se starostou města Ing. Martinem 
Bálkou, zakládajícího ředitele školy PaedDr. 
Antonína Kavana, který byl natolik zapálený 
pro realizaci tohoto záměru a musel součas-
ně odvést doslova mravenčí kus práce, aby 
s pochopením MŠMT mohla být 1. září 1996 
výuka prvních studentů zahájena.
V  důsledku optimalizace středního školství 
v Jihomoravském kraji, dochází v roce 2004 
k  přenesení všech práv zřizovatele na Měs-
to Velké Pavlovice. V  roce 2007 je naplněna 
kapacita školy na osm tříd osmiletého a čtyři 
třídy čtyřletého studia. Škola se musí vyrov-
návat s  avizovaným nepříznivým demogra-
fickým vývojem v důsledku klesajícího počtu 
žáků na základních školách a hledat cesty, al-
ternativy ve vzdělávací nabídce jak se s tímto 
faktem vyrovnat. 
V roce 2015 prošla škola rozsáhlou investiční 
akcí zaměřenou na zateplení pláště budovy 
školy a výměnu zbývajících okenních výplní, 
rekonstrukcí společenské místnosti a sociál-
ních zařízení. Opravou prošel také sportovní 
areál, kde byl vyměněn umělý povrch hrací 
plochy. Kmenové třídy školy jsou dnes mo-
derně vybavené a  účelně zařízení moderní 
audiovizuální technikou, přesto prostor pro 
další rozvoj materiálních podmínek je ne-
zbytně nutný.
Každodenní usilovná práce vyučujících 
umožňuje všem studentům získat dosta-
tečné všeobecné znalosti a  dovednosti ve 

všech všeobecně vzdělávacích předmětech 
a  odborné znalosti ve zvolených volitelných 
předmětech. Během celého studia klademe 
důraz na vlastní zodpovědnost studentů za 
své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní 
zkoušky a  při studiu na vysoké škole. Škola 
se zapojuje do rozvojových projektů, soutěží 
a  aktivit na regionální, celostátní nebo za-
hraniční úrovni. V  roce 2000 opouští školu 
první absolventi.
V  tomto školním roce je celkový počet ab-
solventů za existenci gymnázia 588. Mnozí 
naši absolventi již úspěšně ukončili studium 
na vysoké škole, pracují v různých profesích, 
vrací se do regionu a pomáhají k jeho dalšímu 
rozvoji. Dosažené výsledky našich studentů, 
nejen ve studiu, úspěšnost v počtu přijatých 
absolventů z  našeho gymnázia k  dalšímu 
studiu na vysokých školách jen potvrzují, 
že škola naplňuje původní záměr, který vedl 
k  jejímu založení. Za dvacet let škola pro-
dělala své dětské nemoci, prošla pubertou, 
dospěla a se vztyčenou hlavou se dívá do bu-

doucnosti, která je podle věkové stupnice pro 
dospělost ohraničena šedesátkou.
Děkuji zřizovateli, že s  jeho pomocí se nám 
daří rozvíjet materiálně technické podmínky 
pro výuku a tím naplňovat záměr, který vedl 
ke vzniku gymnázia.
Přeji všem vyučujícím a  provozním pracov-
níků dostatek zvídavých žáků, aby se nám 
dařilo naplňovat naši společnou vizi ve vý-
chovně vzdělávací práci a  nadále vytvářet 
inspirativní a  podnětné prostředí, jak pro 
studenty, tak i pro svoji vlastní práci.
Přeji současným studentům, ale i těm budou-
cím, ať je jim Gymnázium ve Velkých Pavlovi-
cích tím nejlepším startem do života poznání 
a vědění, ale i moderním prostředím, v němž 
si budou osvojovat sílu a  nepostradatelnost 
morálních hodnot.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

hlásit do zájmových kroužků: francouzský jazyk, 
šachový kroužek, ruský jazyk intenzivně, roboti-
ka, astronomický kroužek, aikido, informatika, 
divadelní soubor Škrpálek, sportovní kroužek 
(atletika + frisbee), florbal, klub deskových her, 
anglický jazyk, nahrávací studio.
Chata Bratkovica se nachází v prostředí Vepor-
ských vrchů na Slovensku. Pro naše mladé výtvar-
níky se opět stala místem setkání se slovenskými 
výtvarníky ze ZUŠ Senica. Za touto dlouhodo-
bou spoluprací stojí Štefan Orth, pedagog ZUŠ 
Senica a výtvarník, a Ing. Marie Šmídová. Plenér 
se sice uskutečnil na počátku léta v Bratkovici za 
účasti obou zmíněných pedagogů, ale vernisáž 
studentských prací, které vznikly v Bratkovici, se 
uskutečnila v Senici, v pátek 30. září.
V pátek 7. října 2016 se v tělocvičně SOŠ v Klo-

boukách u Brna uskutečnil devátý ročník turnaje 
O putovní pohár starosty města Velkých Pav-
lovic v malé kopané středních škol. Turnaje se 
tradičně účastnila družstva gymnázií z Klobouk, 
Hustopečí, Senice a Velkých Pavlovic. Hrál se sys-
témem vzájemných zápasů v jedné skupině a stu-
denti předváděli řadu zajímavých fotbalových 
a technických momentů. Celým turnajem s pře-
hledem, bez porážky, prošli studenti senického 
gymnázia. Putovní pohár tedy zůstává v Senici.
2. listopadu se koná na gymnáziu Den otevře-
ných dveří. Chtěli bychom pozvat zájemce o stu-
dium na našem gymnáziu. Den otevřených dveří 
proběhne od 8.00 do 17 hod. 
Před námi je další školní rok. Nechť je úspěšný 
jako předchozí….

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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tj Slavoj velké pavlovice – oddíl kopané

aniČka a martin Změřili Své Síly v az kvízu junior
AZ kvíz, oblíbený soutěžní pořad brněnského 
studia České televize, je již dlouhá léta stálicí 
podvečerního všednodenního vysílání. Od 
roku 2006 má svého mladšího sourozence, AZ 
kvíz Junior, obdobu soutěže pro děti.
Do dětského klání se mohou přihlásit školáci 
ve věku od deseti do dvanácti let, které lákají 
výzvy a rádi si poměří síly se svými vrstevníky. 
Mezi takové patří také Anna Drápalová z Vel-
kých Pavlovic a Martin Straka z Rakvic, oba 
studenti třídy sekunda velkopavlovického 
gymnázia.
Anička a Martin se zúčastnili natáčení AZ kví-
zu Junior v září letošního roku. Aniččina klání 
se již vysílala, na Martinova se ještě stihnete 

podívat a to v neděli 6. listopadu a 13. listopa-
du. Pořad hledejte na dětském programu Čes-
ké televize „Déčko“, začátek je v 11:35 hodin. 
Pokud se chcete podívat i na Aničku, využijte 
internetového vysílání ČT - archiv pořadů AZ 
kvíz Junior najdete pod adresou http://decko.
ceskatelevize.cz/az-kviz-junior.
Vzhledem k  tomu, že se oba naši soutěžící 
objevili v pořadu opakovaně, je jasné, že byli 
úspěšní, postoupili do dalšího kola a odnesli si 
zaslouženě pěkné ceny.
Neváhejte, určitě se dívejte, fanděte a poměřte 
si síly. Otázky jsou mnohdy zapeklité natolik, 
že si s nimi stěží poradí i dospělí!

Karolína Bártová

Anička Drápalová – soutěžící pořadu
AZ kvíz Junior.

SPORT

Před začátkem sezóny 2016/2017 bylo zřejmé, 
že výrazně oslabený kádr A mužstva bude ten-
tokrát bojovat spíše v dolních patrech tabulky 
a  cílem mužstva bude jednoznačně záchrana 
I.A třídy.
Po deseti úspěšných letech ve Slavoji přestou-
pil zpět do rodných Velkých Němčic kanonýr 
Jakub Šabata. Kuba byl většinu sezón nejlep-
ším střelcem A  mužstva, patřil často i  k  nej-
lepším střelcům celé soutěže a  také k  výraz-
ným oporám. Jeho branky a zkušenosti chybí 
Slavoji velmi citelně! Další citelnou ztrátou je 
přestup zkušeného obránce nebo záložníka 
Michala Jilky, po němž zůstala levá strana 
mužstva výrazně oslabena. Do třetice navíc 
dlouholetá opora v  brance, Jakub Chromek, 
z osobních důvodů přerušil minimálně na půl 
roku aktivní činnost.
Průběh podzimní sezóny ukázal, že novým 
hráčům se v žádném případě nepodařilo výše 
uvedené opory nahradit a výkonnost mužstva 
je podle očekávání slabší. Navíc zasáhla tým 
nového trenéra Roberta Kocha neuvěřitelná 
marodka. Ještě před začátkem podzimu se 
zranil klíčový hráč Miroslav Zborovský, dále 
průběžně kvůli zranění často chyběli Tomáš 
Lorenc, Tomáš Nesvadba, Lukáš Kotoun a Ja-
kub Kerel. Navíc v domácím zápase s Dražovi-
cemi se dlouhodobě zranil i kapitán družstva 
Tomáš Měřínský. Problémy s  počtem hráčů 
vyvrcholily v  zápase v  Dubňanech, kdy z  dů-
vodu zranění, disciplinárních nebo pracov-
ních chybělo 8 hráčů základní sestavy! Do 
sestavy muselo zasáhnout celkem 5 dorosten-
ců, z nichž dva dokonce nastoupili v základní 
sestavě (včetně patnáctiletého Mirka Zborov-
ského)!
Po katastrofálním začátku sezóny se mužstvu 
podařilo 3x zvítězit, bohužel naprosto zby-
tečná ztráta dvou bodů a tří hráčů v domácím 

zápase s Dražovicemi (1:1, vyloučeni Pilarčík 
a Vintrlík, zraněn Měřínský) poslala mužstvo 
opět dolů. Navíc velmi těžký los závěru podzi-
mu napovídá, že zisk jakéhokoliv dalšího bodu 
bude velmi těžký! Zatím se drží Slavoj se zis-
kem 10 bodů na 12. místě tabulky.
Další výraznou změnou ve fotbalovém dění 
byl vznik dalšího mužstva mužů, čímž vy-
vrcholila dosavadní spolupráce fotbalistů 
Staroviček a  V. Pavlovic. Jelikož se družstvo 
Staroviček rozpadlo a  nepřihlásilo se do 
soutěže, využilo B mužstvo Slavoj možnost 
mimořádného postupu ze 2. místa IV. třídy. 
A do nové sezóny tak vstoupilo mužstvo, které 
zčásti tvoří mladší hráči z V. Pavlovic (ročníky 
cca 1992 – 1997) a doplňují ho zbylí hráči ze 
Staroviček. Trenérem družstva se stal Pavel 
Forejta a  svoje zápasy hraje tým na hřišti ve 
Starovičkách. Nové družstvo hned na začátku 
sezóny rozplynulo obavy z  nedostatku hráčů 
nebo slabé výkonnosti, mužstvo často doplňu-
jí i dorostenci a ve III. třídě patří zatím k lepší-
mu průměru. V  tabulce obsazuje 5. místo se 
ziskem 15 bodů.
Třetí dospělé družstvo tvoří zbytek starších 
hráčů z  Velkých Pavlovic a  Němčiček, které-
mu často vypomáhají i  hráči dorostu. Změ-
nou je skutečnost, že toto C družstvo již hraje 
svou IV. třídu, sk. C na hřišti ve V. Pavlovicích. 
V dosavadním průběhu sezóny nasbíralo cel-
kem 16 bodů a patří mu 4. místo v tabulce.
Posílené družstvo dorostu vstoupilo do sezó-
ny velmi dobře a  naplňuje ambice mužstva, 
které bude bojovat o příčky nejvyšší v I. třídě 
JmKFS. Úzký kádr se podařilo doplnit o hráče 
z Moravského Žižkova a Kobylí, trenér Stani-
slav Suský má k  dispozici většinou dostatek 
kvalitních hráčů. Navíc již většina dorostenců 
vyzkoušela i  soutěže dospělých, ať už to bylo 
v  okresních soutěžích, nebo dokonce i  v  zá-

kladní sestavě A mužstva (David Poláček, Mi-
roslav Zborovský). Dorostenci zatím získali 
19 bodů a v tabulce jsou na 2. místě za silným 
družstvem Rohatce.
Starší žáci na podzim bojují hlavně sami se se-
bou. Po odchodu zkušených opor do dorostu 
podává mužstvo zatím nevyrovnané výkony, 
zbytečně inkasuje, někdy i v posledních minu-
tách zápasů a zbytečně ztrácí body. Zatím to 
stačí v tabulce na 6. místo se ziskem 7 bodů.
Pro mladší žáky je letos krajská soutěž velmi 
těžká, noví hráči, kteří přišli z okolních okres-
ních soutěží, zatím na své soupeře nestačí. 
Ale trpělivá práce trenéra Hříby je příslibem 
do budoucnosti. Družstvo má zatím za jedno 
vítězství 3 body a pohybuje se na dně tabulky.
V družstvu žen probíhá výrazná proměna ká-
dru, v  minulé sezóně skočily výrazné opory 
Hana Málková, Mirka Kalová, Lenka Hykšo-
vá a Helena Zemanová (Kloudová). Nahradily 
je mladé a  nezkušené hráčky a  na výkonech 
družstva je to poznat. Zatím se holky musí 
spokojit s  10. místem v  tabulce, když získaly 
pouhé 3 body za jedno vítězství.
U nejmladších nadějí Slavoje, družstev mladší 
a  starší přípravky, došlo k  významným změ-
nám ve vedení. Z  důvodu přestěhování do 
Brna ukončil po několika letech své úspěšné 
účinkování u  přípravky Michal Jilka, dále 
skončila i  asistentka Adéla Míková. K  dosa-
vadnímu trenérovi Miloši Paštikovi přibyl 
od července zkušený dlouholetý trenér Josef 
Rohrer a spolu s ním také Petr Havlín. Trenéři 
přípravky si určitě nemůžou stěžovat na počet 
zájemců o tréninky, celkem mají v družstvech 
téměř 40 dětí. Proto by bylo jistě potřeba najít 
další pomocníky, třeba z řad tatínků nebo ma-
minek, kteří by s vedením přípravky pomohli. 
Stejně jako loni hrají družstva starší a mladší 
přípravky společnou kolovou soutěž Okresní 
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2. roČník 
štěpánSkého 
turnaje 
v malé kopané
I  v  letošním roce se na druhý svátek vánoční 
uskuteční ve sportovní hale při ZŠ Štěpánský 
turnaj v malé kopané. 

Registrace na turnaj bude stejně jako v  loň-
ském roce spuštěna na začátku listopadu 
a přihlašovat se bude možné až do 17. prosin-
ce na telefonních číslech 733 323 787 (731 540 
881) nebo na e-mailu turnaj.vp@seznam.cz.

moravSký pohár a liga žen 
v rybolovné technice
O  víkendu ve dnech 24. a  25. září 
2016 se opět po roce sešla špička 
české rybolovné techniky na fot-
balovém hřišti ve Velkých Pavlovi-
cích, aby se utkala o poslední body 
do seriálu Českého poháru 2016 
a také ve vložené soutěži dvoučlen-
ných ženských týmů – Lize žen.
Potěšitelná byla účast čtyřná-
sobného mistra světa z  nedáv-
no skončeného šampionátu ve 
španělském Castellónu Jana 
Bombery, který je tak trochu do-
mácí, protože již několik let je 
oporou týmu KSR Velké Pavlovice 
v  1. lize. Ve Španělsku dokázal 
něco, co ještě nikdo v  historii ry-
bolovné techniky před ním, zví-
tězit ve všech vícebojích a  navíc byl členem 
vítězného týmu České republiky.
Oproti loňskému roku byla účast zahranič-
ních závodníků chudší (pouze 2 juniorští 
reprezentanti Slovenska), ale přesto celkový 
počet soutěžících dosáhl slušného počtu 60. 
Závody od rána provázelo slunečné počasí 
a takřka bezvětří, což přispělo k velmi dobrým 
výsledkům v  terčových disciplínách, pro dál-
kové disciplíny však slabý a bohužel směrově 
dost proměnlivý vítr nebylo to pravé.
V lize žen zvítězilo družstvo z Prahy, na stří-
brném stupínku skončila děvčata z  Ostravy 
a třetí místo získala dvojice věkem ještě juni-
orek z Bohumína.
Výtah z výsledků Moravského poháru – finále 
Českého poháru:

MUŽI – Pětiboj * 1. místo - Bombera Jan 
(Kroměříž) * 509,28

Dvanáctiletá Julie Šulová, reprezentantka města Velké Pav-
lovice, (na snímku zcela vpravo) přebírá pohár za třetí místo 
v kategorii Ženy – Sedmiboj.

MUŽI – Sedmiboj * 1. místo - Bombera Jan 
(ÚS Ostrava) * 821,93

ŽENY – Sedmiboj * 3. místo - Šulová Julie 
(V. Pavlovice) * 457,785

Ve večerních hodinách pak byla předána oce-
nění nejlepším závodníkům za umístění v Mo-
ravském poháru a následně i v Českém pohá-
ru, který se skládá ze 4 závodů.
Velké poděkování za hladký průběh soutěže 
si zaslouží technická četa ve složení Radek 
Bárta, David Ludvík, Olin Vymazal a  Honza 
Bombera a také všichni rozhodčí.
Závěrem bych ještě rád zmínil skvělý úspěch 
týmu KSR Velké Pavlovice ve složení Jiří Šula, 
Jan Bombera, Ján Mészároš a  Karol Micha-
lík, který po třetí v řadě zvítězil v 1. lize.

Ing. Jiří Šula,
ředitel soutěže

dvanáct do tuctu běželo za bořetickým burčákem
Běh za bořetickým burčákem je v oblasti sportu 
na regionální úrovni již pojem. Letos se konal 
16. ročník a je velmi potěšující, že se jej v sobo-
tu 8. října 2016 zúčastnila silná základna běžců 
z Velkých Pavlovic, celkem dvanáct běžců v do-
spělých i dětských kategoriích.
Nejúspěšnější velkopavlovickou běžkyní hlav-
ního závodu o  délce trasy 9,5 km se stala Jitka 
Michnová – Fitness Freedom Velké Pavlovice 
(roč. 1982), která se s časem 00:43:41 umístila na 
3. místě v kategorii Ženy.
Mezi další závodníky, kteří běželi v barvách naše-
ho města, patří Libor Pohanka – ZAF Velo Sport 
Velké Pavlovice (roč. 1978, čas 00:35:27), Lukáš 
Kynický – Fitness Freedom Velké Pavlovice (roč. 
1997, čas 00:36:16), Radek Kynický – Velké Pav-
lovice (roč. 1972, čas 00:38:10), Martin Oslzlý 
– Velké Pavlovice (roč. 1981, čas 00:40:16), Sta-
nislav Bálka – Velké Pavlovice (roč. 1970, čas 
00:42:55), Miroslav Michna - Fitness Freedom 
Velké Pavlovice (roč. 1978, 00:43:41), Martin 

Hicl – Velké Pavlovice (roč. 1973, čas 00:45:44), 
Karolína Bártová – Fanclub Bíla Velké Pavlovi-
ce (roč. 1977, čas 00:48:09) a Radomil Baloun 
(roč. 1959, čas 00:54:32).

Za dětské kategorie nastoupili na start dva hoši 
a jeden z nich dosáhl na stříbrnou medaili. Druhé 
místo v kategorii Mladší žáci vybojoval Filip Hicl 
(roč. 2003), sedmé místo v  kategorii Přípravka 
hoši obsadil Jakub Špaček (roč. 2006).

Běh za bořetickým burčákem je stejně jako vel-
kopavlovický Běh o  velkopavlovickou meruňku 
součástí Moravsko-slovenského běžeckého po-
háru. Proto bereme bořetický podzimní předvoj 
jako skvělý trénink na náš jarní běh a doufáme, 
že se jej místní běžci všech věkových kategorií 
zúčastní v co nejhojnějším počtu!

Termín již známe – II. ročník Běhu o  velko-
pavlovickou meruňku se uskuteční v  sobotu 
25. března 2017. Začněte ladit formu!

Karolína Bártová Jitka Michnová obsadila v kategorii 
Ženy 3. místo. Blahopřejme!

přebor, navíc je přihlášeno i  družstvo starší 
přípravky do turnajového formátu soutěží. 
Samozřejmě se družstva účastní i  spousty 
přátelských zápasů a taky turnajů. O víkendu 
ve dnech 8. října 2016 hrála například starší 
přípravka na velmi silně obsazeném turnaji 
v Rosicích u Brna.

František Čermák, 
TJ Slavoj Velké Pavlovice
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badminton - jedna Ze Sportovních aktivit
při zš velké pavlovice
Léto uzavřeli mladí badmintonisté ze SVČ Vel-
ké Pavlovice několika sportovními tréninky v te-
rénu. Ať už běháním po Pálavě či jízdou na kole 
po Modrých Horách - uskutečnili tak několik 
kondičních soustředění. V polovině září se však 
vrátili opět do tělocvičny, aby zahájili tréninky 
pro novou sezónu. Začátkem školního roku se 
také uskutečnil nábor nových dětí. V tuto chvíli 
chodí do tělocvičny na pravidelné tréninky bad-
mintonu více než pětadvacet mladých zájemců 
o tento sport.
Děti trénují dvakrát týdně. Tréninky jsou vede-
ny tak, aby byl dětem nenásilnou a  zábavnou 
formou předán především pozitivní vztah k po-
hybovým aktivitám. Sportovní základy jsou 
rozvíjeny o  cílené prohlubování konkrétních 
badmintonových dovedností podle individuál-
ních schopností dětí. Nábor sice proběhl v měsíci 
září, ale případní zájemci se mohou do kroužku 
přihlásit i v průběhu celého školního roku.
Soutěžní skupina se v druhé polovině září zú-
častnila velkého turnaje pořádaného pod zášti-
tou města Brna. Jednalo se o „Mezinárodní tur-
naj nadějí“ a to v kategoriích U13 a U15. Jelikož 
v žákovské kategorii U15 zatím hráče nemáme, 
zúčastnili se velkopavlovičtí badmintonisté pou-
ze turnaje třináctek, konaného v nové badminto-
nové hale v Brně-Líšni.

Už při zveřejnění záměru a propozic turnaje byl 
předpoklad, že půjdeme proti vysoko postave-
ným protihráčům. Pravdou však zůstalo, že z při-
pravované mezinárodní účasti se nakonec turnaje 
zúčastnili jen badmintonisté ze Slovenska. Ale 
i tak si naši hráči mohli zahrát s protivníky z prv-
ní desítky aktuálního žebříčku, se kterými se na 
jihomoravských turnajích většinou nepotkávají. 

Turnaj se odvíjel dle očekávání. Nepostoupili 
jsme ze základních skupin, přestože holky k tomu 
měly opravdu blízko. Například ve čtyřhře nás dě-
lily od postupu pouhé čtyři bodíky ve skóre.
O týden později probíhal na stejném místě otevře-

ný turnaj GPC U13.V tomto případě šlo o bodo-
vanou akci, kde hráči mohli získat cenné body do 
žebříčku ČBaS. Turnaj z pohledu výkonu velko-
pavlovických badmintonistů však nedopadl zrov-
na úspěšně, protože i přes vcelku dobrý úvodní 
los turnaje, se do druhého kola pavouka podařilo 
probojovat pouze Aničce Drápalové, která ná-
sledně podlehla nejvýše nasazené hráčce z Opa-
vy. Snad nás i tento výsledek pobídne k tréninku 
a k výraznějším výkonům na příštích turnajích.
Říjnový státní svátek stráví velkopavlovická se-
stava badmintonistů, tentokrát tvořena i několika 
hráči mladší kategorie U11, opět v Brně, kde se 
poperou na tradičním turnaji pořádaném místní 
SPK Kometou - výstižně pojmenovaném „O BR-
NĚNSKÉHO ‚BÓCHAČA‘ A  BRNĚNSKOU 

‚KOC‘ “.  V listopadu se uskuteční v podolské hale 
oblastní jihomoravský přebor s postupem na ce-
lorepublikový mistrovský turnaj.
Informace o  badmintonu ve Velkých Pav-
lovicích můžete také sledovat na stránkách 
ZŠ: zs.velke-pavlovice.cz, nebo přímo na 
stránkách kroužku: www.badminton-vp.cz 
Koho všeobecně zajímá dění okolo českého bad-
mintonu doporučuji stránky Českého badminto-
nového svazu: www.czechbadminton.cz .

Jiří Huslík

Mladí velkopavlovičtí badmintonisté na Pálavě 
– zleva Martin Huslík, Jakub Herzán, Eliška 
Konečná a Anna Drápalová.

KALeNDÁŘ AKCÍ

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
*Plenér Rozbehy 2016
Od 27. října do 16. listopadu, v úředních hodi-
nách MěÚ Velké Pavlovice
* Výstavní sál Městského úřadu Velké Pavlovice, 
Nám. 9. května 40
* www.velke-pavlovice.cz
SVATOHUBERTSKÁ MŠE
Sobota 29. října 2016, v 18:00 hod. 
* kostel Nanebevzetí Panny Marie, Náměstí 9. 
května, Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
Den otevřených dveří
Středa 2. listopadu 2016, od 8:00 do 17:00 hod. 
* Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 10
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz,
www.velke-pavlovice.cz
OSVĚTOVÉ ÚTERÝ - Mezinárodní den pre-
vence ničení životního prostředí v průběhu 
válek a ozbrojených konfl iktů
Úterý 8. listopadu, od 17:30 - promítání a beseda
* Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, Velké 
Pavlovice
* www.ekocentrum-trkmanka.com,
www.velke-pavlovice.cz

Předvánoční prodej knih
Čtvrtek 10. listopadu, od 10:00 do 19:00 hod.
Pátek 11. listopadu, od 10:00 do 19:00 hod.
* Zasedací místnost Městského úřadu Velké 
Pavlovice, Nám. 9. května 40
* www.velke-pavlovice.cz
SVATOMARTINSKÉ OTEVŘENÉ SKLEPY
Sobota 12. listopadu 2016, od 11:00 do 18:00 
hodin
* od 19:00 hod. Večerní beseda u cimbálu
* zahájení a prodej vstupenek na radnici města 
Velké Pavlovice (zasedací místnost),
Nám. 9. května 40, dále vinné sklepy místních 
vinařů
* www.velke-pavlovice.cz,
www.vinozvelkychpavlovic.cz 
PODZIMNÍ ŠLAPKA, aneb uzavření cyklo-
turistické sezóny 2016
ve Velkých Pavlovicích, tentokráte pod tak-
tovkou staropražské kapely
PATROLY/ŠLAPETO
Čtvrtek 17. listopadu 2016, start 13:00 hod.
* Vinný sklep u Crháků (vchod z ulice Pod Ško-
lou – u sportovního stadionu),

poté vycházka po městě a okolí
Staropražská kapela PATROLA/ŠLAPETO 
* sokolovna ve Velkých Pavlovicích, od 16:00 
hod.
* vstupné 60,- Kč
* www.velke-pavlovice.cz
Lampionový průvod
Čtvrtek 17. listopadu 2016, od 17:00 hod.
* sraz před radnicí města, Nám. 9. května, Velké 
Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ 
* PLENÉR BRATKOVICA
Pátek 18. listopadu 2016, vernisáž na MěÚ Velké 
Pavlovice od 17:00 hod. 
* Výstavní sál Městského úřadu ve Velkých 
Pavlovicích, Nám. 9. května 40
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz,
www.velke-pavlovice.cz
SVĚCENÍ MLADÉHO VÍNA ročníku 2016
20. listopadu 2016, od 15:00 hod.
* Vinné sklepy Františka Lotrinského a.s., 
Nádražní 1/1, Velké Pavlovice
* www.lotrinskesklepy.cz,
www.velke-pavlovice.cz
OSVĚTOVÉ ÚTERÝ - zábavné a tvořivé 

Listopad a prosinec 2016, leden 2017
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odpoledne ke Světovému dni dětí
Úterý 22. listopadu, od 17:00 hod. 
* Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 
Velké Pavlovice
* www.ekocentrum-trkmanka.com, 
www.velke-pavlovice.cz
ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
Neděle 27. listopadu 2016 
* Sokolovna, Hlavní 1, Velké Pavlovice 
* www.ekocentrum-trkmanka.com, 
www.velke-pavlovice.cz
PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ ŽÁKŮ 
V SÁLOVÉ KOPANÉ
A TURNAJ ŽÁKYŇ VE VYBÍJENÉ 
5. TŘÍD
Pátek 2. prosince 2016, od 8:00 hod.
* Tělocvična ZŠ, Nám. 9. května 2, Velké 
Pavlovice 
* www.zs.velke-pavlovice.cz, 
www.velke-pavlovice.cz
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
aneb PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Sobota 3. prosince 2016, od 14.00 do 17:00 hod.
* Základní škola Velké Pavlovice, Nám. 9. 
května 2, Velké Pavlovice
* www.zs.velke-pavlovice.cz, 
www.velke-pavlovice.cz
Předvánoční Oldies Disco  
Sobota 3. prosince 2016, od 20:00 hod.
* Sokolovna, Hlavní 1, Velké Pavlovice
* vstupné 80,- Kč, hraje DJ Milan 
* www.velke-pavlovice.cz 
OSVĚTOVÉ ÚTERÝ - vánoční tvoření 
pro děti i dospělé  
Úterý 6. prosince, od 17:30 hod.  
* Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1, Velké 
Pavlovice
* www.ekocentrum-trkmanka.com, 
www.velke-pavlovice.cz
vánoční jarmark „na kruháči“ 
Pátek 16. prosince 2016, od 14:00 do 16:30 hod. 
* Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 
10, Velké Pavlovice 
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz, 
www.velke-pavlovice.cz
Vánoční koncert  
Pátek 16. prosince 2016, 17:00 hod.  
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie Velké 
Pavlovice, Nám. 9. května, Velké Pavlovice
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz, 
www.velke-pavlovice.cz
VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE 
Neděle 18. prosince, od 12:00 hod. 
* Náměstí 9. května, Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz
Předvánoční hravé odpoledne  
Pátek 23. prosince 2016 od 16:00 hod. 
* Městská knihovna, Hlavní 9, Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Pondělí 26. prosince 2016 

* Sportovní hala při ZŠ, Nám. 9. května 2, 
Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz
Den otevřených dveří 
Pondělí 9. ledna 2017, od 8.00 do 17:00 hod.  
* Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 
10, Velké Pavlovice 
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz, 
www.velke-pavlovice.cz
Lenka Bukovská zve na podzimní a vánoční 
výlety!
TOULKY PODZIMNÍ PRAHOU
- pěší prohlídka od Pražského hradu, Petřín, 
Staroměstské náměstí, Kampa, Staroměstské 
náměstí s orloj, Václavské náměstí
Sobota 12. listopadu 2016
Odjezd 5:45 hod. - Bořetice, 6:00 hod. - Velké 
Pavlovice
Cena 380,- Kč
VÁNOČNÍ VÍDEŇ
Sobota 19. listopadu 2016
- odjezd v 6:45 hod. z Bořetic, 7.00 hod. od 
sýpky Velké Pavlovice
- cena 250,- Kč
- k přihlášce nutno dodat kromě jména, pří-
jmení i datum narození a bydliště, z důvodu 
pojištění
VÁNOČNÍ GYÖR – TERMÁLY A JAR-
MARK
Sobota 26. listopadu 2016
- odjezd 5:30 hod. z Bořetic, 5:45 hod. od 
sýpky Velké Pavlovice
- cena zájezdu 550,- Kč
- k přihlášce nutno dodat kromě jména, pří-
jmení i datum narození a bydliště, z důvodu 
pojištění
- v rámci zájezdu je možno si zvolit ze dvou 
variant - celodenní koupání v termálních 
lázních nebo návštěva vánočních trhů
VÁNOČNÍ OLOMOUC
Sobota 17. prosince 2016
- odjezd 7:45 hod. z Bořetic, 8:00 hod. od 
sýpky Velké Pavlovice
- cena zájezdu je 200,- Kč
- tento zájezd je vhodný pro rodiče s dětmi
Zároveň s přihlášením prosím o zaslání 
zálohy ve výši 200,- Kč za osobu na číslo účtu 
0404931063/0800.
Přihlášky přijímá zároveň se zálohou 200,- Kč 
Ing. Lenka Bukovská 
e-mail: lenka.bukovska@email.cz, 
tel.: 731 286 026
Kalendárium - FARNOST Velké Pavlovice
Období od 1. listopadu 2016 do 6. ledna 2017
PROCESÍ z kostela k nejstarší české DU-
ŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI
Úterý 1. listopadu 2016, od 18:00 hod. 
(po mši)
* kostel Nanebevzetí Panny Marie a místní 

hřbitov, Nám. 9. května, Velké Pavlovice
Přednáška K. Fridricha * STAVĚLI JSME 
ŠKOLU PRO MASAJE
Středa 23. listopadu 2016, v 10:00 hod.
* Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, 
Velké Pavlovice 
Tvoření adventních věnců pro děti  
Sobota 26. listopadu 2016, od 10:00 hod.
* Fara, Hlavní 88, Velké Pavlovice
Mše s žehnáním adventních věnců  
Sobota 26. listopadu 2016, v 18:00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Nám. 9. května, Velké Pavlovice
Mše pro děti s mikulášskou nadílkou  
Úterý 6. prosince 2016, v 18:00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Nám. 9. května, Velké Pavlovice
Příležitost k předvánoční zpovědi  
Pátek 23. prosince 2016, v 15:00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Nám. 9. května, Velké Pavlovice
První vánoční bohoslužba  
Sobota 24. prosince 2016, ve 22:00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Nám. 9. května, Velké Pavlovice
Božíhodová mše  
Neděle 25. prosince 2016, v 11:00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Nám. 9. května, Velké Pavlovice
Mše s obnovou manželských slibů  
Pátek 30. prosince 2016, v 18:00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Nám. 9. května, Velké Pavlovice
Mše s adorací na poděkování za uplynulý rok  
Sobota 31. prosince 2016, v 18:00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Nám. 9. května, Velké Pavlovice
Novoroční mše  
Neděle 1. ledna 2017, v 11:00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Nám. 9. května, Velké Pavlovice
Zimní výlet pro děti  
Pondělí 2. ledna 2017
* více na - www.ozvi.se
Mše s tříkrálovým žehnáním  
Pátek 6. ledna 2017, v 18:00 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Nám. 9. května, Velké Pavlovice

Podrobné informace k veškerým výše 
uvedeným akcím naleznete na webových 
stránkách města Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz,
v hlášení městského rozhlasu, na infor-
mačních vitrínkách spravovaných TIC 
– na budově TIC a Městské knihovny a na 
ulici Hlavní u budovy 2. stupně ZŠ.
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BARVÍK
AUTOOPRAVNA

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

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

INZeRCe

koupíme rodinný dům ve Velkých 
pavlovicích a okolí,

tel.: 605 982 553

Hledáme ke koupi ve Velkých 
pavlovicích byt 2-3+1, nabídněte,

tel.: 604 590 583

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 
6/2016 – 30. listopadu 2016

* termín vydání a distribuce Velkopavlovického
zpravodaje 6/2016 – 16. prosince 2016

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji
* rok 2016

Upozornění - inzerce bude vždy zveřejněna pouze
v černobílém provedení,
barevný tisk neprovádíme!
Celá strana - A4 * 2.670,- Kč
1/2 polovina strany - A5 * 1.340,- Kč
1/4 strany - A6 * 730,- Kč 
1/8 strany - A7 * 370,- Kč
Cena inzerce je konečná včetně 21% sazby DPH.

Těšíme se na Váš zájem!
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V nabídce nově i elektrokola
v prodejně 90 kusů jízdních kol, koloběžek a odrážedel

náhradní díly, doplňky a sluneční brýle

na funkční a sportovní prádlo CRAFT, MOIRA,  ATEX sleva 50% 
prodej dárkových a servisních poukazů v hodnotě 300 až 1000,-Kč

záruční i pozáruční servis, opravujeme všechna jízdní kola,
provádíme opravy kotoučových i hydraulických brzd

JÍZDNÍ 
KOLA

Otevřeno:   po - pá   8.00–12.00   13.00–17.00
sobota: zavřeno 11/2016 – 03/2017

Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel.: 776 820 690, www.zaf.cz, velo@zaf.cz

Obchod se vším, co patří k vínu  
a také s dárky a věcmi jen tak pro radost. 

Pokud nevíte, jaký dárek komukoliv dát, přijďte,  
poradíme a u nás si určitě vyberete. 

www.ne-vinnedarky.cz jsme i na facebooku :-)

Ne-vinné dárky a dekorace

Velké Pavlovice, Hlavní 101, 
tel: 775 145 116, 775 145 119

Otevírací doba: po-pá 9.00 – 17.00 hod.
so 9.00 – 12.00 hod.

NOVĚ OTEVŘENÉ CENTRUM!
• s námi zhubnete rychle, zdravě, bezpečně a dlouhodobě
• lékařsky ověřený program díky mnoha letům zkušeností

a klinických studií
• změníte dlouhodobě životní styl a stravovací návyky
• zbavíte se nadbytečných kil
• neustálá podpora poradce, skutečné výsledky

Tak už žádné výmluvy!
Pojďte do toho s námi!

www.cambridge-diet.cz

Cambridge Weight Plan Centrum
Veronika Ronge
Národních hrdinů 22, 690 02 Břeclav
veronika.ronge@cambridge-diet.cz
tel.: 777 416 154

Pro klienty pojišťovny 3 + 1 týden zdarma!

„NIKDY TO
NEVYDRŽÍM“

„ZAČNU AŽ
ZÍTRA“

„DIETY NA CHLAPY
NEFUNGUJÍ“
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