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Vážení spoluobčané,
za pár dnů se ve většině domů ve městě 
rozzáří vánoční stromečky a  my budeme 
prožívat nejkrásnější sváteční dny v  roce. 
Vzhledem k tomu, že píši tento sloupek již 
koncem listopadu, z  důvodu termínu uzá-
věrky velkopavlovického zpravodaje, budu 
se věnovat především informacím o akcích 
v roce 2017.
Na Nový rok dne 1. ledna 1967 byly Velké 
Pavlovice povýšeny na město. Tomuto vý-
ročí a událostem, které se udály za posled-
ních padesát let v našem městě, se budeme 
podrobněji věnovat v příštích zpravodajích. 
Prosím občany, kteří mají a  chtějí zveřej-
nit fotografie, články nebo písemně své 
vzpomínky na uplynulých padesát let, aby 
tyto materiály předávali vedoucí městské 
knihovny, Mgr. Daně Růžičkové. Do  prv-
ního čísla zpravodaje v  příštím roce bude 
zpracováno období let 1967 až 1977. 
Nejbližší akcí k  uvedenému výročí města 
bude konání Novoročního koncertu, na 
kterém vystoupí Moravské klavírní trio 
s hosty. Na koncert vás pozveme v sobotu 
7. ledna 2017 v  18 hodin v  sále sokolovny. 
V  průběhu celého roku 2017 bude výročí 
připomínáno v  jednotlivých číslech zpra-
vodaje, na webových stránkách města i při 
všech akcích pořádaných městem.

V posledním letošním čísle zpravodaje mají 
své místo informace o  větších naplánova-
ných investičních akcích, které by měly být 
v příštím roce realizovány městem:
•	 bude provedena výměna kůlů na rozhled-

ně Slunečná – náklady cca 400.000,- Kč
•	 výstavba a  opravy místních komunikací 

(výstavba silnice a  chodníku ulice U  Za-
stávky, výstavba ostrůvku u cihelny, opra-
vy místních komunikací, zhotovení pro-
jektové dokumentace oprav silnice na ulici 
Dlouhá) – náklady cca 4.340.000,- Kč

•	 oprava chodníků + rekonstrukce vodovo-
du (ulice Zahradní, Zelnice, Herbenova) 
náklady cca 1.000.000,- Kč

•	 rekonstrukce chodníku z  prostředků do-
tace SFDI od MěÚ po ulici Hlavní k ulici 
U Zastávky – výše dotace 2.425.000,- Kč, 
spoluúčast města 970.000,- Kč

•	 v  areálu Slavoje oprava fasády a  statiky 
budovy šaten a klubovny – cca 500.000,- 
Kč, dokončení osvětlení tréninkového 
hřiště – cca 200.000,- Kč

•	 pokračování v projektu revitalizace hřiště 
za kostelem – cca 490.000,- Kč

•	 pokračování obnovy kabeláže a  výměny 
veřejného osvětlení

Další investiční akce, opravy a  finanční 
příspěvky organizacím a  spolkům budou 
zveřejněny kompletně až po schválení roz-

počtu města na rok 2017 na zastupitelstvu, 
které bude svoláno na 20. prosinec 2017.
V druhé polovině roku 2017 začne dlouho 
připravovaná rekonstrukce státní silnice 
II/421 na ulicích Brněnská a  Hodonínská, 
kterou bude provádět SÚS JMK. O  zahá-
jení, průběhu a objízdných trasách budete 
včas informováni.
A  závěrem ještě jedna informace, kterou 
považuji za důležitou. K  24. listopadu 
2016 mělo město zůstatek na běžném účtu 
8.298.600,- Kč, celková částka neuhraze-
ných faktur před splatností byla 407.600,- Kč. 

Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte, 
abych Vám a Vašim blízkým popřál klid-
né a  pokojné prožití vánočních svátků, 
pevné zdraví a  mnoho pohody v  novém 
roce 2017.

Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

SLOVO STAROSTY

Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem 4x a mimo jiné řešila následující problematiku:

Zabývala se:
•	 diskuzí s  vedoucím služeb města o  návrhu 

rozpočtu pro služby města na rok 2017, ve-
doucí služeb sdělil nutnost pořízení nové 
velkokapacitní sekačky na trávu, dále infor-
moval o  nutných zednických pracích na bu-
dově MŠ a  rekonstrukci chodníků (Zahrad-
ní, Zelnice, Herbenova, Bezručova)

•	 informací o  platné ČSN 736110, která řeší 
parkovací místa u  penzionů a  jiných ubyt. 
zařízení 

•	 Výroční zprávou Gymnázia Velké Pavlovi-
ce a výroční zprávou ZŠ Velké Pavlovice za 
školní rok 2015/2016

•	 návrhem spol. Terra Group Investment, a. s. 
zajistit pro občany města výraznou úsporu 
nákladů na energie se zajištěním a  zpro-
středkováním elektronické aukce v roce 2017 

•	 návrhy na řešení plochy pro bydlení u  MŠ 
dle územního plánu, majitelé pozemků bu-
dou osloveni a případně svoláni ke schůzce

•	 informací o  jednání s  Ing. Olšinou ve věci 
rekonstrukce rozhledny Slunečná, nahra-
zení stávající konstrukce, výměna nosných 
kůlů za nové

•	 optimalizací VO na ulici Dlouhá, výměna 
světel za LED, diskuze o intenzitě osvětlení, 
funkčnosti, výšce sloupů 

•	 parkováním osobních vozidel na chodní-
cích ve městě a  činností strážníka měst-
ské policie

•	 podnětem o posouzení a kácení 3 ks stromů 
u  BD Růžová 17 (narušení zdiva a  základů 
ve sklepě, odírání fasády a  růst do elektric-
kého vedení), podnětem k vykácení stromů 
ve špatném stavu na pozemku mezi pekár-
nou a obchodním střediskem a podnětem na 
vykácení 2 ks višní v ulici V Údolí, které jsou 
ve špatném stavu (monilióza)

•	 programem oslav u  příležitosti 50 let pový-
šení Velkých Pavlovic na město

•	 informací vedoucí Ekocentra Trkmanka a její 

kolegyně o  plnění rozpočtu 2016 a  návrhu 
rozpočtu na rok 2017, informací o  činnosti 
ekocentra, naplněnosti ubytování, o možnos-
tech získání dotací a již podaných žádostech 
o  dotace, informací o  konání benefi čního 
koncertu dne 27. 11. 2016 v 16.00 hod., který 
pořádá Dámský klub v sokolovně

•	 stavbou sklepa a  rotundy manželů Crhá-
kových na  pozemcích města (parc. č. 97/8 
a 97/9, k. ú. Velké Pavlovice)

•	 dořešením odvětrání střechy sportovní haly 
ZŠ, dokumentace je zpracována, nutné pro-
vedení odvětrávacích komínků ve střeše 

•	 požadavkem na vyměření pozemků, (mezí), 
kolem cesty ve Starých horách a jejich úpra-
vu, svahování – občané na mezích shromaž-
ďují nepořádek 

•	 žádostmi místních spolků o  příspěvky na 
rok 2017 a přípravou rozpočtu 2017

•	 PD pro územní řízení a stavební povolení na 
infrastrukturu v  podnikatelské zóně, sou-
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částí projektové dokumentace je vyjádření 
dotčených institucí, bude požádáno o územ-
ní rozhodnutí

•	 žádostí spol. S.M.K., a. s. Blansko o souhlas 
s návrhem řešení parkoviště u sýpky (vybu-
dování chodníku, parkoviště, zpevněných 
a  zelených ploch), členové RMě požadují 
zvýšení kapacity parkovacích míst dle počtu 
pokojů hotelu

Rada města schválila: 
•	 životnost chodníků dle schváleného odpi-

sového plánu 50 roků, jedná se o  chodníky 
u  autobusového nádraží, chodník na ul. 
Dlouhá pravá strana od kostela po RD č. o. 
70 a  chodník kolem vinárny „U  Vavřince“ 
(ul. Dlouhá-lékárna)

•	 vybudování přípojky elektro k sýpce „V. Pav-
lovice, rozš. k. NN, S.M.K.“ dle PD

•	 uzavření „Smlouvy o  zániku předkupního 
práva“ mezi Městem Velké Pavlovice a Stát-
ním pozemkovým úřadem, Praha 3, Husi-
necká 1024/11a, PSČ 130 00 na pozemek 
parc. č. 4524/76 v k. ú Velké Pavlovice

•	 uzavření „Smlouvy o  zániku předkupního 
práva“ mezi Městem Velké Pavlovice a Stát-
ním pozemkovým úřadem pro pozemky 
v podnikatelské zóně 

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

•	 podání žádosti o  výmaz Školního klubu, je-
hož činnost vykonává příspěvková organi-
zace Základní škola Velké Pavlovice, okres 
Břeclav, příspěvková organizace, z  Rejstří-
ku škol a školských zařízení, a to s účinností 
od 1. 12. 2016

•	 uzavření licenční smlouvy mezi městem 
a  OSA o  veřejném provozování hudebních 
děl – Vinobraní - na částku 7.899,- Kč

•	 pořádání Vánočního jarmarku dne 18. 12. 
2016 a  pořádání ohňostroje na Silvestra 
31. 12. 2016, cena ohňostroje do 15 tis. Kč

•	 pořízení vánoční výzdoby v  hodnotě do 

50 tis. Kč
•	 finanční dar za provedení kulturně osvěto-

vé činnosti - vedení Hanácko-slováckého 
kroužku a  za výuku tradičního verbování 
mládeže Velkých Pavlovic

•	 spolupořadatelství se ZO ČZS akce „Žehná-
ní mladého vína“ a úhradu cimbálové muzi-
ky Lašár dne 20. 11. 2016

•	 Dodatek č. 1 ke smlouvě o  poskytnutí dota-
ce z  rozpočtu Jm kraje č. 036628/16/OKH 
(JSDH-cisterna, prodloužení termínu)

•	 směrnici č. 5/2016 – směrnici upravující 
oběh účetních dokladů

•	 Smlouvu o  zajištění programu na Slavnost-
ním novoročním koncertě dne 7. 1. 2017 mezi 
Městem Velké Pavlovice a uměleckou agentu-
rou GLOBART s. r. o., Spáčilova 18, Brno 

•	 podání žádosti o dotaci na „Byty pro seniory 
II.“ a nabídku Ing. Jana Nováka na vypraco-
vání žádosti o dotaci a na zpracování výběro-
vého řízení na dodavatele

•	 převedení částky 31.003,- Kč z  rezervního 
fondu do investičního fondu z  důvodu do-
financování „Revitalizace počítačové sítě“ 
příspěvkové organizace ZŠ Velké Pavlovice

•	 uzavření MŠ Velké Pavlovice v  době vánoč-
ních prázdnin od pátku 23. 12. 2016 do pon-
dělí 2. 1. 2017, provoz bude zahájen v úterý 
3. 1. 2017

•	 použití znaku Města Velké Pavlovice při or-
ganizování Dějepisné soutěže gymnázií ČR 
a SR dne 24. 11. 2016 Gymnáziem Cheb, pro-
střednictvím Nadačního fondu Gaudeamus

•	 podporu žádosti Myslivců Velké Pavlovice 
z. s., o  provedení technických opatření za 
účelem zvýšení bezpečnosti na komunika-
cích, umístění směrových sloupků, tzv. „Pla-
šiče zvěře“ při rekonstrukci a opravě silnice 
II/421

•	 spolupořádání „Lampionového průvodu“ 
konaného dne 17. 11. 2016 s  místním sbo-
rem dobrovolných hasičů

•	 stávající poplatek ve výši 500,- Kč na osobu 

pro rok 2017 za sběr a svoz netříděného ko-
munálního odpadu 

•	 změnu Vnitřní směrnice č. 6/2016 upra-
vující tvorbu a použití SKF 

•	 pořízení aplikace „Česká Obec“, mobilní 
aplikaci do mobilu a  tabletu pro okamžitý 
zdroj komunikace mezi městem a občany

•	 uzavření Veřejnoprávní smlouvy o  výkonu 
přenesené působnosti na úseku sociálně 
právní ochrany dětí mezi Městem Velké Pav-
lovice a Městem Hustopeče

•	 změnu účelu poskytnutého příspěvku ur-
čeného na opravu podlahy haly, změna na 
opravu šaten a soc. zařízení u sportovní haly 
ZŠ Velké Pavlovice dle přílohy

•	 pronájmy zahrádek na ul. Tovární na pět let 
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021

•	 PD na akci „Komunitní dům pro seniory 
Tovární“ investora spol. BLARA s. r. o., co 
se týká úpravy zpevněných ploch a místních 
komunikací, RMě upozorňuje, že i když jsou 
pod stávajícími místními komunikacemi po-
zemky soukromé, místní komunikace jsou 
v  majetku města, město však nebude v  sou-
vislosti s  výstavbou komunitního domu 
opravovat ani budovat místní komunikace, 
které se stavbou souvisí. V  průběhu výstav-
by musí zůstat zachován příjezd ke stávají-
cím objektům na ulici Tovární.

Rada města neschválila:
•	 umístění reklamy pro Město V. P. do Autoa-

tlasu (cestovního informátoru) na rok 2017
•	 umístění tabule pro označení místa podni-

kání (95cm x 195cm) na pozemku parc. č. 
3/21, k. ú. Velké Pavlovice, v místě zeleného 
pásu oddělující chodník od komunikace; ta-
buli možno umístit na pozemek za chodník, 
blíže k fasádě RD

Jitka Krátká, 
tajemnice Městského úřadu 

Velké Pavlovice

Slovo místostarosty
Původně jsem měl v úmyslu shrnout v posled-
ním letošním zpravodaji dění ve městě za uply-
nulý rok. Dohodli jsme se však, že rekapitulaci 
roku necháme až do únorového vydání.
Přesto jsem si zvolil téma, kde se o  dění ve 
městě „otřu“, ale tak nějak celkově. O  slově 
“zbytečnost“ se dá psát dlouze, ale také je 
možná úplně zbytečné o  něm psát. Přesto 
budu pokračovat. (Prosím Vás, kdo považuje 
Velkopavlovický zpravodaj za zbytečnost, tak 
raději ani dále nečtěte!)
Co je vlastně zbytečné a co už ne? Kdo to po-
soudí? Ten nejvzdělanější? Nejzkušenější? 
Nejchytřejší? Nebo by se měla domluvit parta 
lidí a čím větší parta, tím pravdivější názor?
Začnu úplnou blbostí. Každý rok „brblu“ na 

silničáře, že v zimně už díry studenou směsí 
lepit nemusí. Co čert nechtěl, 30. listopadu 
jsem vyslal pracovníky služeb města „za-
plácat“ díry v  silnici na ul. Dlouhá. Není to 
zbytečné? Stejně to bude do jara pryč. Zněla 
odpověď. Není. Když Vám tři lidé zavolají, 
čtvrtý napíše a  nakonec s  požadavkem na 
opravu přijdou i  radní, tak to tedy zbytečné 
není. Pravda, jde to vyřešit jinak, jindy a lépe. 
Ale to jde všechno.
Další otázku o zbytečnosti si můžeme položit 
s Vinnými sklepy Františka Lotrinského. Jsou 
pro město zbytečné? Je zbytečný prodej akcií 
v  této společnosti? Není lepší si jej nechat? 
Objektivně je potřeba napsat, že tyto sklepy 
nejsou pro město zbytečné. Jedná se o  kom-

plex sklepů, které mohou využívat občané 
města pro různé oslavy, ale také je mohou 
využít pro akce místní spolky. Ale co prodej 
akcií? Je potřeba, aby město bylo jedním z ak-
cionářů? Není to zbytečné? Dle mého názoru 
je potřeba do sklepů ještě nějakou tu korunu 
investovat. A  zase jsme u  toho slůvka. Není 
zbytečné tam dále investovat finance vás, da-
ňových poplatníků? Není lepší přenechat ak-
cie silnějšímu, který si s  funkčností akciovky 
poradí lépe?
Pokládám si často otázku, zda není zbytečné 
pořád dokola omílat informace pro občany. 
Je to však naše povinnost. Informujeme je 
o  dění ve městě, ale také o  tom, co mohou 
dělat a co by už neměli. Na dětském hřišti za 
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MíStní poplatky pro rok 2017

Upozornění pro občany
s trvalým pobytem na ohlašovně měÚ!

kostelem byla paní se psem. Ten tam nechal 
lejno jak desítku botu. No, není to zbytečné 
psát stále dokola o  tom, aby si pejskaři po 
svých psech uklízeli? O tom, že nemá pes na 
dětském hřišti co dělat, ať už je miloučký, jak 
chce, už nemluvím.
Zvláštní kapitolou sami o sobě jsou řidiči. Ně-
kteří si myslí, že je zbytečné při odbočování 
blikat směrovkami, jiní se domnívají, že se 
směrovky nepoužívají ani při zastavování vo-
zidla u krajnice. Možná si myslí, že je to zby-
tečné. Že není? Přesvědčte je o tom!
Kdysi jsem vedl rozhovor se svým 80letým 
strýcem, který stále využíval své vozidlo k pře-
mísťování z bodu A do bodu B. Pohádal jsem 
se s ním, že je potřeba mít v zimě na autě pne-
umatiky zimní všechny čtyři. To je zbytečné, 
poučoval mě a  vysvětloval mně, že ty druhé 
dvě pneumatiky vlastně za sebou táhne.
Ale vraťme se zpět do našeho města. Probíhá 
výměna svítidel veřejného osvětlení. Nebylo 
to zbytečné? Vážení, s klidným srdcem mohu 
konstatovat, že nikoliv. Přesvědčuje nás o tom 
množství poruch během roku. Výměna začala 
svítidly, na které se podařilo sehnat polovinu 
finančních prostředků a bude pokračovat vý-
měnou kabeláží a sloupů. Některé jsou 40 let 
staré a jejich životnost je za zenitem. K výmě-
ně dojde, ať chceme nebo ne. Přijde čas, kdy 
se začnou klátit k  zemi samy, a  to už bude 
pozdě. Možná je celá výměna zbytečná a měli 
jsme počkat až svítidla začnou padat. (Kvalita 
osvětlení v ul. Dlouhá a V Sadech bude řešena, 
informace budou podány v následujícím zpra-

vodaji. Řešením je osadit nové, vyšší sloupy.)
A  co teprve pořízení zametacího vozu. No to 
je úplně zbytečné! Zůstává za ním smetí, není 
u nás pro něj tolik práce, aby byl využit. Zame-
tací vůz byl pořízen z několika důvodů. Na od-
metání sněhu z  chodníků (jestli sníh nebude 
padat, tak bude v zimně zbytečný), na zametá-
ní cyklostezek a zametání krajnic komunikací. 
V současné době sbírá obsluha vozidla zkuše-
nosti a věřím tomu, že bude vše v pořádku. Vo-
zidlo není žádný „šmejd“, jezdí jich po naší re-
publice několik desítek a reference jsou dobré.
Když se stavěl areál rozhledny Slunečná, ko-
pala se i  studna. Jedna zbytečně. Voda tam 
nebyla. Ono se kopalo totiž trošku vedle, než 
uvedl proutkař. Vyhloubila se tedy druhá. Do 
vydatné studny se umístil „darling“ pár desí-
tek centimetrů pod zemský povrch. Nevěřil 
jsem tomu, ale „darling“ byl zaplaven spodní 
vodou a musel se umístit na jiné místo. Bohu-
žel voda ve studni nevydržela. Pramen ochabl 
(možná byla voda stažena do jiných studní) 
a  studna nestíhá doplňovat nádrž, kterou je 
tvořen rezervoár vody. Nebylo zbytečné stud-
nu kopat? Jsem přesvědčen, že nikoliv.
Přesuneme se na kulturu. Myslel jsem a stále 
si ještě myslím, že dvoudenní Velkopavlovické 
vinobraní je zbytečné. Dovedu si představit 
jednodenní slavnost s podobným programem. 
Kolem poledne pro děti, odpoledne folklór, 
večer „moderna“ nebo „bigbít“. Ale podřídil 
jsem se většině. Vlastně jsem dal na reakce ka-
marádů i  zastupitelů. Takže natažení akce na 
dva dny asi zbytečné není.

A co takové slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu? Zaregistroval jsem debatu, že 
všude už se svítí a u nás ne. Debatoval jsem 
o tom s lidmi, a názory? Slavnostní rozsví-
cení stromu je zbytečné. Strčit zástrčku do 
zásuvky a je to bez starostí. Nebo rozsvítit 
vánoční strom až na jarmarku, neděli před 
Štědrým dnem? A  co tak ho rozsvítit pří-
mo na Štědrý den? Není zbytečné se vůbec 
touto myšlenkou zabývat?
Jedno z kontroverzních témat jsou ohňostroje. 
Město pořizuje jediný ohňostroj v roce, a to ten 
novoroční. Všichni odpůrci mi bez rozmyšlení 
řeknou, že je to zbytečné. Trpí malé děti, starší 
spoluobčané, trpí psi a také jiná domácí zvířa-
ta. Navíc to stojí peníze, které letí do vzduchu, 
a to do slova a do písmene. Když Rada města 
schvalovala výši finančních prostředků na po-
řízení ohňostroje, zazněla také otázka, zda to 
není zbytečné. Jsem si jist, že pokud k něčemu 
ohňostroj patří, tak je to k  oslavě příchodu 
nového roku a věřím, že v roce letošním bude 
ohňostroj krásnější, než byl před rokem.
A jaký je výsledek celého bádání? Kdo rozsek-
ne, co je zbytečné a co ne? Nikdo. Něco zbyteč-
ného může být pro druhého důležité. Zmírnit 
rozpor může snad jen tolerance k druhému.

Vážení občané, přeji vám příjemné prožití 
svátků vánočních a šťastný vstup do nového 
roku!

 
Petr Hasil, 

místostarosta města Velké Pavlovice

Městský úřad Velké Pavlovice upozorňu-
je občany, že místní poplatky se budou vy-
bírat v době od 16. 1. 2017 do 15. 2. 2017 
na pokladně městského úřadu.

Pracovní doba MěÚ:
Po 7:30 - 11:00 11:30 - 17:00
Út 7:30 - 11:00 11:30 - 16:00
St 7:30 - 11:00 11:30 - 17:00
Čt 7:30 - 11:00 11:30 - 16:00
Pá ZAVŘENO

Sazba poplatku za svoz TKO za kalen-
dářní rok a osobu činí 500,- Kč.
Více početné domácnosti mají úlevu v tom, 

že každé třetí a  další dítě ve věku do 18 let 
včetně platí 100,- Kč. Osvobozeny jsou oso-
by, které se celoročně zdržují mimo území 
ČR nebo jsou celoročně umístěny v ústavní 
péči (na základě čestného prohlášení, popř. 
potvrzení o umístění v ústavním zařízení).

Sazba poplatku ze psa:
- v  rodinném i  bytovém domě činí ročně 
200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 
300,- Kč.
Výše poplatků za nájem pozemků a nájem 
hrobů jsou uvedeny individuálně v  nájem-
ních smlouvách.
Nájemné za hrobová místa bude zvýšeno 
z důvodu změny sazby za m2 (původně: jed-
nohrob

160 Kč/10 let, dvojhrob 320 Kč/10 let, nyní: 
jednohrob i  dvojhrob 13 Kč/m2/1rok). Ná-
jemné se platí na 10 let.

Místní poplatek z  ubytovací kapacity za 
rok 2016:

výběr ze dvou variant:
- varianta A: poplatek za každé využité lůž-
ko 5,- Kč, podání přiznání a  termín splat-
nosti poplatku 
do 10. ledna 2017. Přílohu přiznání tvoří 
kopie ubytovací knihy.
- varianta B: paušální sazba 300,- Kč, po-
dání přiznání a  termín splatnosti poplatku 
do 10. ledna 2017.

Lenka Nesvadbová

Občanům, kteří doposud neuhradili míst-
ní poplatky za svoz TKO za rok 2016 a  ze 
psa za rok 2016, budou uvedené poplatky 
vyměřeny hromadným předpisným sezna-

mem. Tento seznam bude uložen k nahléd-
nutí na podatelně MěÚ.
Obyčejné poštovní zásilky a  výzvy k  pře-
vzetí doporučených poštovních zásilek jsou 

uloženy na podatelně MěÚ, kde je možno si 
je vyzvednou v pracovní době MěÚ.

Jana Prokešová
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Výměna svítidel veřejného 
osvětlení (14. 10. 2016)
Peter Havelka zahájil dne 14. října 2016 výmě-
nu 140 svítidel veřejného osvětlení ve městě. 
První vyměněná svítidla s  technologií LED 
byla uvedena do provozu na ulici Dlouhá. 
Svítidla jsou navržena tak, aby osvětlovala chod-
ník včetně silnice, nikoliv aby svítila do oken 
domů. Navíc umožňují nastavení snížení inten-
zity svícení v pozdních večerních hodinách. 
Pořízení svítidel je fi nancováno z 50% dotací 
z programu EFEKT 2016.

Ve městě vyrostl nový 
informační systém
(18. 10. 2016)
Nový informační systém, který má navést 
zákazníky či obchodní partnery k  vinařství, 
ubytování, fi rmám nebo prodejnám vznikal 
sice pomalu, ale jistě. Zbudování jednotného 
informačního „fi remního“ systému, který 
měl doplnit uliční směrovky, bylo plánováno 
v době pořízení směrovek k ulicím. Několik let 
se jej však nedařilo rozšířit. Před rokem byla 
zahájena jednání s fi rmami o dodání směrovek 
k fi rmám (z důvodu cenových nabídek na vy-
hotovení) a  také byli osloveni potenciální zá-
jemci. V listopadu roku 2015 tak začala titěrná 
práce s vybíráním vhodných bodů na umístění 
systému a  vybrání vhodné barvy směrovek. 
Samotní zájemci si museli rozmyslet nápis na 
směrovce, což nevyšlo vždy na první pokus. 
Přeci jenom platí, že dlouhý nápis znamená 
malé, těžko čitelné písmo. Ostatní zůstalo na 
fi rmě Signex KH Břeclav, která směrovky do-
dala. Hlavně vyrobit směrovku tak, aby vždy 
navedla návštěvníka tam, kam má namířeno.

Velkopavlovičtí senioři 
si zlepšili ICT dovednosti 
(19. 10. 2016)

byla letos dne 27. listopadu. Kde jinde by si lidé 
měli tuto příležitost připomenout a vychutnat 
než na faře. V sobotu dopoledne 26. listopadu 
se tu sešly děti, aby si zde pospolu vyrobily ty-
pickou a hlavně nezbytnou adventní výzdobu, 
adventní věnce. Hned téhož dne vpodvečer 
byly nové věnečky při mši v  kostele otcem 
Markem Slatinským požehnány.

Na dětském hřišti za kos-
telem přibyl další nový 
herní prvek (30. 11. 2016)
V  průběhu letošního roku rozhodli radní 
o zakoupení nových herních prvků na dětské 
hřiště za kostel. První herní prvek byl nain-
stalován na konci léta, s  instalací druhého 
herního prvku se začalo koncem listopadu. 
V úvodní etapě pracovníci fi rmy Hřiště hrou, 
s.r.o. uložili do zemi dřevěné kůly, na které 
byla po dostatečném zatvrdnutí betonu nain-
stalována lanová část. Nový herní prvek začal 
sloužit svému účelu k poslednímu dnu měsíce 
listopadu. Následná etapa prací, kterou pro-
vedou pracovníci služeb města, bude spočívat 
v  úpravě povrchu tak, aby bylo možné nový 
prvek bezpečně užívat. Herní prvek byl poří-
zen za podpory Jihomoravského kraje.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

V měsíci říjnu proběhl ve Velkých Pavlovicích 
kurz s  názvem Používání osobního počítače. 
Kurz byl určen občanům starším 55 let a záro-
veň také začátečníkům v používání PC. Desít-
ka přihlášených vesměs seniorů se postupně 
seznámila se základy práce a komunikace na 
PC. Na konci týdne už pro ně počítač nebyl ne-
přítel, ale užitečný pomocník.

Svatomartinské otevřené 
sklepy lákají stále více ná-
vštěvníků (12. 11. 2016)
Svatomartinské otevřené sklepy již tradičně 
patří mezi nejoblíbenější vinařskou akci ve 
městě a  její obliba mezi návštěvníky rok od 
roku roste. V sobotu 12. listopadu otevřela své 
dveře, a nabídla návštěvníkům ze všech koutů 
země i  ze zahraničí možnost ochutnat první 
plody jejich letošní práce, dvacítka velkopav-
lovických vinařství. A jaký je názor odborníků 
i  laiků na mladá vína ročníku 2016? Letošní 
mladá vína jsou svěží a  ovocitá, i  když zatím 
zrála pouhých pár týdnů, stačila již získat svůj 
osobitý charakter.

Děti vyráběly adventní 
věnce, na faře
(26. 11. 2016)
První adventní neděle, kdy se zapaluje první 
svíčka na adventním věnci a připomíná se tak 
krásné a  poklidné obdobní očekávání Vánoc, 

Instalace LED lamp nového veřejného osvětle-
ní na ulici Hlavní.

Nikdy není pozdě! Proto se naši senioři bez 
bázně a hany vrhli na kurz, kde se naučili 
používat osobní počítač.

Do adventního tvoření se s velkým elánem 
pustili i páni kluci a nutno dodat, že se jim 
dílko skvěle podařilo.

Nejen ve sklípku u Lacinů bylo
o svatomartinských slavnostech veselo!

TELEGRAFICKY

Instalace nového herního prvku na hřišti
za kostelem.
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V  loňském roce bylo pořízeno nové osvět-
lení vánočního stromu, radnice a  tří listna-
tých stromů před radnicí. V  letošním roce 
bylo zakoupeno deset dekorů na sloupy ve-
řejného osvětlení, které jsou nainstalovány 
na Náměstí 9. května. Pořízeny byly i  další 
LED řetězy pro doplnění vánočního osvět-
lení javorů před radnicí. Instalace se ujali 
taktéž pracovníci služeb města.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Právě naopak! Rozděleni do několika skupin 
se intenzivně věnovali např. podzimní výsad-
bě nových stromů, stavební skupina finišova-
la s další etapou rekonstrukce šaten pod tělo-
cvičnou na základní škole a  jiní se pustili do 
výměny svítidel veřejného osvětlení.

Nový chodník z žulových 
kostek na ulici Nádražní
Stavební skupina služeb města zahájila 
v  první polovině měsíce listopadu práce na 
budování nového úseku chodníku na uli-
ce Nádražní vedoucí od budovy Ekocentra 
Trkmanka po nedaleký bytový dům naproti 
benzinové pumpy o celkové délce 20 metrů. 
Vyšlapaný a  vůbec zničený chodník byl na-
hrazen žulovou kostkou. Od zpevnění chod-
níku si slibujeme vyšší bezpečnost občanů, 
kteří směřují ke svým domovům a doposud 
museli v  dešti, při pěší chůzi, přecházet 
frekventovanou silnici v  křižovatce nebo 
museli využít krajnice vozovky.

Instalace vánoční 
světelné výzdoby 
Velké Pavlovice patří mezi města, která 
postupně investují do vánočního osvětlení. 

S úklidem v ulicích 
pomáhá zametací vůz 
Podzimní úklid listí je, dalo by se říci, neko-
nečná práce, která zaměstnává občany i  za-
městnance služeb města po dlouhé týdny. 
Sotva na jedné straně skončíte, zafouká vítr 
a můžete začít od začátku. S úklidem listí le-
tos občanům města vydatně pomohl zametací 
vůz, který v podzimním období takřka den co 
den brázdil ulice města.

I v listopadu v pilné práci
Ani s příchodem prvních mrazíků se pracov-
níci služeb města neuložili k zimnímu spánku. 

z činnoSti služeb města

novinka! velké pavlovice v aplikaci ČeskÁ obec

Oprava šaten a sociálního zařízení v tělocvič-
ně základní školy.

Nový dlážděný chodník pod Ekocentrem 
Trkmanka na ulici Nádražní.

Nové prvky vánočního osvětlení zdobí 
náměstí a přilehlé ulice.

Město Velké Pavlovice spustilo užitečnou po-
můcku sloužící pro rychlou a  pohodlnou in-
formovanost o dění v našem městě – aplikaci 
ČESKÁ OBEC * www.ceskaobec.cz. 
Kdo má „chytrý telefon“ nebo tablet, má mož-
nost si v aplikaci ČESKÁ OBEC vyhledat Velké 
Pavlovice a mít o informační kanál navíc. 
Co můžete od této aplikace čekat? V princi-
pu se jedná o velmi podobnou věc, jako je face-
book. Tato aplikace by měla sloužit především 
těm, kteří nejsou na facebooku zaregistrová-
ni. Aplikace bude upozorňovat na blížící se 
„větší“ akce (kulturní, společenské, spor-
tovní atd.) a na mimořádné události.

Jak si aplikaci ČESKÁ OBEC 
nainstalovat? 
Mobilní aplikace je zdarma ke sta-

žení pro chytré telefony a  tablety 
s  operačním systémem Android nebo iOS 
(iPhone).
•	 jednoduše si ve svém mobilním telefonu na-

jdete ikonku Obchod Play nebo App Store, 
kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte 
Česká Obec

•	po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a za-
dejte instalovat, po instalaci klikněte Ote-
vřít, aplikace se zobrazí, v  pravém horním 
rohu najdete znaménko „+“ po kliku na něj 
se zobrazí žluté pole s nápisem Přidat Obec, 
po kliknutí na něj můžete jednoduše přidá-
vat nebo odebírat obce které chcete sledovat, 
dále je můžete řadit v závislosti na tom, která 
obec má být první nebo druhá tím, že danou 
obec přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů

•	dále klikněte v  levém horním rohu na Pře-

hled obcí, zobrazí se obec, kterou jste si při-
dali; pokud je obec zapojená do projektu Čes-
ká Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud 
ne, obec je prázdná, pouze s upozorněním, že 
s námi nespolupracuje

•	obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo 
či vpravo

•	mobilní aplikace je o velikosti 4,56 KB což zabe-
re minimální místo v paměti vašeho mobilního 
zařízení, aplikace se automaticky nepřipojuje 
k serverům, tudíž šetří vaši baterii a nepřichází-
te o svoje mobilní data, aplikace si pouze načte 
daný příspěvek, který vaše obec zadá

Více se o aplikaci ČESKÁ OBEC do-
víte po přečtení rozhovoru s panem 
Davidem Jedlinským, projektovým 
manažerem...
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Zeptali jsme se projektového manažera 
České Obce pana Davida Jedlinského, čím 
je tato mobilní aplikace zajímavá?
„Jak se říká, v jednoduchosti je síla, a právě to je 
pořekadlo, které naši aplikaci vystihuje, ačkoli je 
to moderní, přehledný a praktický komunikátor 
mezi vaší obcí a uživatelem aplikace.“

K čemu aplikace občanům slouží?
„Jak jste byli doposud zvyklí dostávat informace 
z vaší radnice? V místním tisku, ve vašem měs-
tě konkrétně ve Velkopavlovickém zpravodaji, 
městským rozhlasem, nebo jste prostě ve své vol-
né chvíli navštívili webové stránky města a  po-
sléze se dověděli, že se např. událo něco, co jste 
potřebovali vědět o dvě hodiny dříve, nebo si pří-
padně potřebujete nové informace poznamenat 
do svého kalendáře, abyste na ně nezapomněli. 
A  právě mobilní aplikace Česká Obec, kterou 
vaše město nyní nově využívá, je přímo propo-
jena s  vaší radnicí, která vás tak může o  dění 
ve vašem městě informovat okamžitě. Aplikace 
pracuje i s kalendářem ve vašem mobilním tele-
fonu, takže si např. upoutávky na kulturní akce 
ve městě můžete do kalendáře přímo ukládat.“

Kromě toho, co jste zmínil, v čem je mobilní 
aplikace jedinečná?
„Máte možnost sledovat nejen město Velké Pav-
lovice, ale také jiná města a obce, pokud jsou do 
projektu Česká Obec zapojeny, a  to jednodu-
chým přidáním další obce v  mobilní aplikaci. 
Získáte tak přehled i  o  jiných obcích, které vás 
zajímají, nebo kde se momentálně nacházíte. 
A  pokud čtete tento rozhovor, je nasnadě po-
děkovat právě vaší radnici, protože se zapojila 
do tohoto projektu a chce, abyste byli okamžitě, 
moderně a příjemně informováni.“

Jak je tedy možné začít mobilní aplikaci 
využívat? 
„Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro 
chytré telefony a tablety s operačním systémem 
Android nebo iOS (iPhone). Jednoduchý návod 
k  jejímu stažení si můžete přečíst v  části toho-
to příspěvku s názvem Jak si aplikaci ČESKÁ 
OBEC nainstalovat?. Mobilní aplikace má veli-
kost 4,56 KB, což zabere minimální místo v pa-
měti vašeho mobilního zařízení. Na nové udá-
losti vás upozorní prostřednictvím notifikací 
(upozornění) a na váš požadavek si načte pouze 

vybraný příspěvek, který vaše město zadá. Je 
tedy šetrná k vaší baterii i mobilním datům.“

Děkujeme za rozhovor a cenné rady!  
Doufáme, že si naši novou službu noví uživate-
lé oblíbí a budou ji hojně využívat.

Karolína Bártová

CelorepUblikový projekt obeC občanŮM
dorazil i do velkých pavlovic

reCyklaCí elektroSpotřebičŮ 
přispívÁte k ochraně životního prostředí

Vážení občané, naše město se zapojilo do 
celostátního projektu OBEC OBČANŮM, 
který pomáhá získat domácnostem, firmám 
i  místním spolkům více volných finančních 
prostředků díky výhodnějším cenám energií.
V  rámci tohoto projektu se koná energetická 
soutěž na dodávky elektřiny a  plynu, ve kte-
ré vítězný dodavatel nabízí výhodnější ceny 
těchto energií. Ušetřit tak mohou jak domác-
nosti, tak místní podnikatelé a spolky. Násled-
ný servis v podobě vyřízení veškeré administ-
rativy je zajišťován odbornou firmou.
Průměrná úspora domácnosti činí 5.260,- 
Kč/rok. Vznik projektu byl iniciován samot-
nými obcemi, které reagovaly na přání občanů 
bezpečně získat lepší podmínky odběru elek-
třiny a zemního plynu. Do celorepublikového 
projektu jsou zapojeny desítky tisíc domác-
ností ve více než 370 obcích. Nyní se máte 
možnost zapojit i Vy.
Společně se zárukou jasných smluvních pod-
mínek, garantovaných cen a  bezstarostného 
procesu případné změny dodavatele je služba 
v rámci projektu Obec Občanům poskytována 
bezplatně.
Víte, jak můžete ušetřit tisíce korun ročně na 
energiích a bez starostí?

Připravte si:
•	Vyúčtovaní	nebo	fakturu	za	elektřinu.
•	 Smlouvu	 s  aktuálním	 dodavatelem	 energií	
včetně dodatků, pokud ji máte.
•	Průkaz	totožnosti	a případně	doklad	SIPO.
Zapojit se můžete těmito způsoby:
•	 Elektronickou	 přihláškou	 na	 www.velke-
pavlovice.obecobca-
num.cz
•	 Osobní	 registrací	
na MěÚ Velké Pavlo-
vice ve dnech pondě-
lí 16. 1. 2017 a  stře-
da 25. 1. 2017 vždy od 15.00 do 17.00 hodin.
•	Individuální	schůzka	po	dohodě	s koordiná-
torem Romanem Nebenführem, tel: +420 
736 167  403, e-mail: roman.nebenfuhr@
obecobcanum.cz
Zapojení probíhá na základě přihlášky do 
Energetické soutěže a  Dohody o  zastupová-
ní, díky které se nemusíte o  nic starat. Celý 
proces zpracování, garanci férových podmí-
nek a  dlouhodobý servis zajišťuje společnost 
Terra Group Investment, a. s.
Máte-li dotaz, navštivte www.obecobcanum.cz 
a spočítejte si nezávazně úsporu nebo kontak-

tujte koordinátora Romana Nebenführa na 
tel.: +420 736 167 403.
Průběh přihlášení:
1. Na základě vyplnění přihlášky a doložení 
všech podkladů Vám po skončení energetic-
ké soutěže pošleme SMS s  vítězným doda-
vatelem a cenou.

2. Poté zajistíme 
kompletní administ-
rativu k  zajištění vý-
hodnějších dodávek 
energií.
3. Odešleme Vám 
poštou smlouvu s  ví-

tězným dodavatelem, která platí vždy na 24 
měsíců. Energetická soutěž pro Vás bude 
zajištěna opakovaně, a to každé 2 roky.
4. Po celou dobu máte k  dispozici bezplat-
nou zákaznickou podporu na čísle +420 533 
101 335.
Po úspěšném zpracování přihlášky obdr-
žíte SMS s kódem, který zadáte na www.
terragroup.cz a  my Vám zašleme eko-
logický balíček spořičů vody v  hodnotě 
1.000,- Kč jako dárek.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů vý-
razně ulevila životnímu prostředí. Loni ob-
čané odevzdali k  recyklaci 262 televizí, 44 
monitorů a 1. 429 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a  ne-
používané elektrospotřebiče se již několik 
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát 
vypovídající nejen o  přínosech třídění tele-

vizí a počítačových monitorů, ale také o vel-
kém významu sběru drobných spotřebičů, 
jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování spo-
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dva novÉ koUSky do Sbírky! velké pavlovice
vydají v roce 2017 nové výroČní turistické znÁmky

dvd „velkopavlo-
viCkÉ Hody a Hod-
ky 2016“ k dostÁní 
na tic

lečnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vy-
číslit, o  kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody jsme díky recyk-
laci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém 
Země. Víme také, o jaké množství jsme sní-
žili produkci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí 
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, 

která s obcí dlouhodobě spolupracuje na re-
cyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z  Certifikátu Environmentálního vyúčto-
vání společnosti ASEKOL vyplývá, že ob-
čané města Velké Pavlovice v  loňském roce 
vytřídili 262 televizí, 44 monitorů a 1 429 kg 
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 
82,55 MWh elektřiny, 3.350,32 litrů ropy, 

372,85 m3 vody a 3,65 tun primárních suro-
vin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 19,28 tun CO2 ekv., a produkci ne-
bezpečných odpadů o 71,67 tun.

Lenka Nesvadbová

Sbíráte Turistické známky? Odpovíte-li 
ANO, máte se letos ve Velkých Pavlovicích 
na co těšit. Čekají vás hned dva nové úlovky. 
Město Velké Pavlovice se do sítě turistických 
známkových míst zapojilo v roce 2003 vydá-
ním historicky první číslované Turistické 
známky No. 632 Město Velké Pavlovice. Teh-
dy byl na známce vyobrazen lis na výrobu révy 
vinné. Po jedenácti letech, v roce 2014, nás tento 
jednoduchý symbol trošku omrzel, a tak jsme 
se rozhodli pro obměnu a výrobu nové raznice. 
Na té je velmi zdařile 
ztvárněna obrazová 
koláž vystihující naše 
město složená ze 
znaku, hroznu révy 
vinné a meruňky. 
P á r  p o s l e d n í c h 
kousků původní TZ 
No. 632 – Město Vel-
ké Pavlovice s lisem 
– na TIC ještě máme. 
Jakmile je doprodá-
me, už nikdy nebu-
dou k dostání a stanou se tím momentem vel-
mi vzácnou sběratelskou raritou. Ne nadarmo 
nazývají sběratelé turistické známky se sta-
rými a už neprodejnými raznicemi „Modrým 
Mauriciem“.
Další číslovaná turistická známka přibyla Vel-
kým Pavlovicím v roce 2009, kdy spatřila svět-
lo světa rozhledna Slunečná. I ona se dočkala, 
a to doslova bleskurychle – v roce otevření, své 
vlastní turistické známky s číslem 1684.
Do třetice zakoupíte ve Velkých Pavlovicích 
(na prodejních místech v  Turistickém infor-
mačním centru, ve vinotéce Penzionu André 
a  sezónně v  kiosku pod rozhlednou Sluneč-
ná) turistickou známku No. 1992 Rozhledna 
Kraví hora Bořetice. Staly jsme se jejím pro-
dejním místem z důvodu prvotních problémů 
s prodejem v Bořeticích. Podali jsme tak našim 
modrohorským sousedům pomocnou ruku 
a  nutno si přiznat, jednoduše jsme si tímto 
krokem pojistili příliv další nemalé vlny sběra-
telů – turistů.
Město Velké Pavlovice však nevydává pouze 
číslované TZ, ale také výroční. První byla 
vydána k příležitosti otevření vinařské cyk-
lostezky Krajem André v roce 2006, druhá 
v roce 2008 co by připomínka 70. výročí úmr-
tí propagátora pěstování vinné révy a meru-

něk Aloise Václava Horňanského a do třetice 
jsme se mohli potěšit VTZ v roce 2009. Ta byla 
vydána jako doklad o účasti na slavnostním 
otevření a  uvedení do provozu rozhledny 
Slunečná.
Číslované turistické známky jsou k dostání na 
ofi ciálních prodejních místech kdykoliv, bez 
časového omezení, průběžně se vyrábí stovky 
nových a nových kusů, to vše dle zájmu sběra-
telů. Výroční turistické známky jsou vydávány 
jednorázově s omezeným počtem kusů a jsou 

k  dostání na ofi ci-
álních prodejních 
místech do vypro-
dání zásob. Ná-
sledná emise není 
povolena, takže 
jsou záležitostí mi-
mořádnou a  více 
méně v zácnou. 
Všechny dopo -
sud vydané (výše 
uvedené) výroční 
turistické známky 

z Velkých Pavlovic jsou již dávno vyprodány.
Právě teď jsme se dopracovali k novinkám, které 
si velkopavlovické turistické informační centrum 
připravilo pro sběratele Turistických známek 
v pomalu nadcházejícím roce 2017. Vydány bu-
dou dvě Výroční turistické známky. 
První z  nich bude k  dostání v  úvodu roku 
a bude vydána k příležitosti 50 let od povýše-
ní Velkých Pavlovic na město (1967-2017). 
Druhou novou VTZ bude možné zakoupit 
od začátku června 2017 a  jejím pořízením si 
sběratelé připomenou velkopavlovické kro-
jované hody coby nejvýznamnější folklórní 
událost roku. 
Dodáváme, že cena všech typů TZ je stejná 
a závazná pro veškeré prodejce ve výši 30,- Kč 
za kus. O přesných termínech zahájení prodeje 
letošních VTZ budeme aktuálně informovat na 
webu města – www.velke-pavlovice.cz. 
Pokud fenomén sbírání „kulatých dřevěných 
nesmyslů“, který v naší republice funguje již od 
roku 1998 neznáte a prozatím jste nepodlehli 
kouzlu smysluplného putování nejen po naší 
zemi (TZ lze zakoupit v dalších devatenácti ze-
mích, převážně evropských, ale i za mořem!), 
seznamte se…
TURISTICKÉ ZNÁMKY jsou kulaté, dřevě-
né, vypalované plakety, které jsou suvenýrem 

a zároveň „potvrzením“ o dosažení turisticky 
atraktivního místa. Číslovaná řada známek 
sleduje hřebeny hor, toky splavných řek, ma-
puje hrady, zámky, přírodní i technické památ-
ky, historická města, zpřístupněné jeskyně, 
zoologické zahrady a mnoho dalších zajíma-
vých míst.
VÝROČNÍ TURISTICKÉ ZNÁMKY jsou pa-
mátkou na vybrané festivaly, dálkové pochody, 
výročí měst, obcí či památek, jubilea osobnos-
tí, nebo jiné významné akce.
Lze je získat na zveřejněných Turistických 
známkových místech od data vydání známky, 
v průběhu konané akce a pak až do konce pří-
slušného kalendářního roku anebo do vypro-
dání zásob.
Více se dozvíte na webových stránkách pod 
adresou www.turisticke-znamky.cz

Karolína Bártová,
sběratelka turistických známek,

t.č. na kontě s tisícovkou kusů :-)
Výroční turistické známky města Velké Pavlovice, 
které budou k mání v roce 2017.

Krojovaná chasa nabízí k  prodeji DVD „Velko-
pavlovické krojované hody a hodky 2016“. Díky 
DVD si kdykoliv v  průběhu roku můžete připo-
menout atmosféru a barevnou nádheru velkopav-
lovických krojovaných hodů.
Letošní sada tří DVD je připravena ke kou-
pi v knihovně a TIC Velké Pavlovice za cenu 
300,- Kč.

Věra Procingerová

Velkopavlovické hody 2016. Zavádka v po-
dání prvního stárkovského páru, na snímku 
Simona Svozilová a Jakub Procinger.
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Z NAšICH AKCÍ

velkÉ pavloviCe pomohly dětem

podziMní šlapka,
ANEB UZAVŘENÍ CYKLOTURISTICKÉ SEZÓNY 2016 VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

V  neděli 27. listopadu 2016 se v  sokolovně 
uskutečnil již potřetí adventní benefi ční kon-
cert na podporu dětí z  dětského domova ve 
Štítech s  názvem „Tancem a  písní pomáhá-
me dětem“.
Zástupci dětského domova i s dětmi dorazili ho-
dinu před koncertem a než se stačili rozkoukat, 
koncert začal. K  velkému potěšení pořadatelů 
se sál úctyhodně zaplnil. Jeden soubor střídal 
druhý a vše probíhalo podle plánu. A že se bylo 
na co dívat, mohou posoudit všichni ti, kteří se 
koncertu zúčastnili.
Svými tanečními pásmy a písněmi nás potěšily 
děti od těch nejmenších až po dospělé a sklízely 
zasloužený obdiv. Po vystoupení čekalo všechny 
účinkující malé překvapení. I  hosté měli mož-
nost občerstvit se nejen kávou, nebo čajem, ale 
také zdravými dezerty.

Na toto místo vkládáme poděko-
vání Vám všem, protože právě 
díky Vám se vybrala na dobro-
volném vstupném překvapivě 
vysoká částka 19.830,- Kč. Tato 
částka spolu s  věcnými dary jak 
od sponzorů, tak i  od občanů, 
byla na závěr koncertu předána 
do rukou zástupkyním Dětského 
domova ve Štítech.
A  abyste věděli, jak je s  Vašimi 
příspěvky naloženo, budeme Vás 
v  průběhu roku o  hospodaření 
dětského domova informovat.

Ještě jednou děkujeme všem účinkujícím 
a  dobrovolníkům, kteří se s  námi na akci 
zdarma podíleli.
V  samotném závěru charitativního kon-
certu zaznělo vřelé poděkování nejen za 
sbírku z úst mladé slečny, která dlouhá léta 
žije v dětském domově ve Štítech a již mno-
hokrát navštívila Velké Pavlovice. Rádi by-
chom se s Vámi o toto dojemné a krásné po-
děkování, které nás velmi potěšilo a mnohé 
i rozplakalo, podělili…
„Dobrý večer! Ráda bych Vám poděkovala za 
krásný koncert a za všechno, co pro nás děláte. 
Díky táborům, které jste nám věnovali, jsem po-
znala úžasnou rodinku tety Zuzky, kterou mám 
ráda a vážím si jí.

Už několik let nám plníte naše přání. Mí ka-

marádi z mého domova i já jsme vždy nadšení 
z dárků, které od Vás dostáváme. Vždy máme 
rozzářené oči a jsme velice šťastní, že můžeme 
takto trávit Vánoce. My děti Vám děkujeme za 
Vaši podporu a  lásku. Za peníze, které nám 
věnujete, dostaneme další výbavu do našich 
pokojíčků.

Vždy, když jsme tady u  Vás, ať je léto nebo 
zima, nikdy se nám nechce od Vás odjíždět 
zpět domů. Děkujeme Vám za lásku, kterou 
nám dáváte a  kterou nám naplňujete naše 
životy...“

Za Dámský klub
a Ekocentrum Trkmanka

Zuzana Pecháčková

Milé vystoupení dětstkého folklórního souboru Sadováček 
vykouzlilo všem úsměv na tváři.

Našim spoluobčanům nejsou osudy opuště-
ných dětí lhostejné, přišli pomoct, do sokolov-
ny se sotva vešli. První řada v hledišti patřila 
dětem a vychovatelům z dětského domova.

Ukončení turistické sezóny se vždy těší velké-
mu zájmu veřejnosti. Letošní účast však na-
vzdory deštivému počasí překonala všechna 
očekávání pořadatelů.
V  den státního svátku 17. listopadu 2016 
se v  hojném počtu sešli domácí i  přespolní 
účastníci Podzimní velkopavlovické šlapky 
na místě startu ve Vinném sklepě manželů 
Crhákových. Horký čaj a  svařák byl dobrým 
závdavkem na vycházku do okolní přírody. 
S pláštěnkou či deštníkem, přesto však s vese-
lou náladou…
Trasa vedla do lokality Nad Zahrady, kde se 
rozprostírá převážná část vinic Šlechtitelské 
stanice vinařské a. s. a Vinařský penzion An-
dré. Nejatraktivnějším bodem programu byl 
odborný výklad Ing. Vratislava Nakvasila, 
Ph.D, jehož profesí i koníčkem je nejen sadař-
ství a včelařství. Druhým průvodcem byl Josef 
Marcián, který svůj život tělem i duší spojuje 
se světem rostlin a  zahrad. Působí v  Kostelci 

na Hané. Během tří let se významně podílel 
právě na realizaci relaxační zahrady a rozária 
v okolí penzionu a mnoha míst ve zdejším kra-
ji, v němž našel své zalíbení.
Vyhlídka na Poštorech byla věnována, co by 
první počin Velkopavlovického okrašlovacího 
spolku, s významnou podporou ŠSV a. s. a pana 
Josefa Marciána, zesnulému Ing. Zdeňku Kar-
berovi. Nabízí se odtud krásné rozhlédnutí do 
kraje. Bohužel díky nepříznivému počasí v po-
sledních dnech nebyla cesta příliš dostupná.
Cestou kolem Kapličky sv. Urbana – patrona 
vinařů se pokračovalo na rozhlednu Sluneč-
nou a odtud nás kroky vedly dále cestou leso-
parkem až do Vinných sklepů Františka Lot-
rinského, kde k příjemnému prožití odpoledne 
přispělo teplé občerstvení. Řád zlaté vařečky 
za přípravu polévky a guláše náleží skvělé par-
tě T. J. Sokol Velké Pavlovice.  
Kdo má rád Prahu, staropražské písničky o je-
jích malebných zákoutích, krásných dívkách, 

dobrém českém pivu, komu je blízká doba 
Franze Kafky, Karla Čapka či Karla Hašlera, 
pro toho pak náš výšlap společně zakončil 
v cíli s Patroláky/Šlapeťáky - na správné adre-
se, v sále sokolovny.
Podzimní šlapka pod taktovkou staropražské 
kapely Patroly/Šlapeto byla skvělým nápa-
dem manželů Plíhalových. Díky jejich pod-
poře jsme tak mohli na jevišti přivítat veselou 
partu muzikantů a  šprýmařů. A  že to byla ta 
správná jízda od samého začátku až do konce, 
o  tom svědčil potlesk a  veselá zábava, která 
mezi hosty v  sále po celou dobu vystoupení 
panovala.
Podzim brzy ztratí nadvládu nad přírodou. 
Kdo nezůstal doma a vydal se na malý poho-
dový výšlap, mohl být třeba příjemně překva-
pen také pěkným zážitkem u nás na „Podzim-
ní šlapce“.
Tato akce má díky rokům minulým již jistou 
symboliku i příznivce a je pořádána již několik 
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KULTURA

z činnoSti městské knihovny

let na jaře na zahájení, či na podzim na ukon-
čení turistické sezóny. Je vždy malou i  milou 
příležitostí, jak vylákat naše občany i návštěv-
níky k vycházce do okolní přírody. Letos se po 
prvé konala pod záštitou Velkopavlovického 
okrašlovacího spolku, s  podporou a  pomocí 
manželů Crhákových, Šlechtitelské stanice 
vinařské a. s. Velké Pavlovice, pana Josefa 
Marciána, Vinných sklepů Františka Lotrin-
ského a. s., Tělocvičné jednoty SOKOL Velké 
Pavlovice, Rodinného vinařství Krejčiřík, za 
což všem patří velké poděkování.
Děkujeme Vám všem, kteří jste se nezalek-
li deštivého počasí, neváhali a  zúčastnili se! 
Bylo to fajn a  někdy příště zase za společně 
prožitými zážitky na shledanou.

Za Velkopavlovický okrašlovací spolek 
Dagmar švástová

Letošní podzimní loučení s turistickou sezónou bylo výjimečné a to hned ze dvou důvodů. Poprvé 
se organizace ujal Velkopavlovický okrašlovací spolek a jako hřeb programu zde vystoupila 
proslulá staropražská kapela Patrola – Šlapeto.

Nejvýznamnější akcí, kterou připravila měst-
ská knihovna, pod záštitou města Velké Pavlo-
vice, v uplynulém období nejen pro své čtenáře, 
ale pro celou veřejnost, byla organizace a  pří-
prava výstavy fotografi í s názvem „Plenér Roz-
behy 2016“. Výstava byla otevřena slavnostní 
vernisáží ve středu 27. října 2016. Za společnou 
výstavu amatérských fotografů z Velkých Pav-
lovic a ze Senice, kterou zahájil místostarosta 
Petr Hasil, tentokrát vděčí knihovna projektu 
Záhorského osvětového střediska v Senici. 
Z  prostředků projektu bylo připraveno neje-
nom letní čtyřdenní soustředění s  lektorským 
vedením - plenér, kterého se mohlo zúčastnit 
také 5 fotografů z  Velkých Pavlovic, ale byly 
pořízeny i  fotografi e   pro výstavu zapůjčenou 
ze Senice Právě vystavené práce ze společné-
ho fotografování přinesly fotografům obdiv 
a pochvalu návštěvníků za to, jakých pokroků 
postupně každoročně dosahují. Z Velkých Pav-
lovic vystavovali Ludmila Podešvová a  Jana 
Vondrová, Oldřich Hradský, František Kob-
sa a Radomír Zapletal. 
Atmosféru vernisáže nezapomenutelně 
doplnily svým klavírním a  houslovým vy-
stoupením Hana Vechetová, pedagog ZUŠ 
v  Hustopečích a  Veronika Vechetová, stu-
dentka brněnské konzervatoře, z  Horních 
Bojanovic. Jejich výběr koncertních skladeb 
byl k  dané příležitosti dokonalý a  pozitivně 
zasáhl všechny návštěvníky.
Knihovnice se těší, že se budou stejně líbit i dvě 
další akce, které jsou připraveny na příští měsí-
ce pro děti a dospělé, bez ohledu na to, zda jsou 
čtenáři knihovny. Každoročně se poslední 

pátek před Štědrým dnem koná v knihovně 
odpoledne pro děti. Letošní pátek má datum 
23. prosince, pro organizátory to bude pokus, 
zda pro děti a jejich rodiče toto datum pro akci 
připadá vůbec v úvahu. Nakonec se rozhodli, že 
datum akce ponechají a srdečně zvou na Hravé 
odpoledne pro děti do městské knihovny na 
23. prosince od 16 hodin.
Možná budou maminky rády, když děti pů-
jdou v čase největších předvánočních příprav 
na chvíli na akci do knihovny. Aktivity při-

praví knihovna tak, aby si mohly pohrát děti 
různého věku.
Vyvrcholením aktivit, které městská knihovna 
připravila, pak bude divadelní představení Di-
vadla Boleradice v našem městě, hra se jmenu-
je Jízlivý glosátor. Akci si nenechte ujít v pátek 
27. ledna 2017 v 19.00 hodin ve výstavním sále 
velkopavlovické radnice.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Vernisáž výstavy Plenér Rozbehy 2016 v příjemných podkrovních prostorách velkopavlovické 
radnice.
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výStava obrazŮ plenÉr – bratkovica 2016

S vlaStiMileM vondrUškoU na vÁnoČní téma

Slavnostní vernisáží v pátek 18. listopadu 2016 
byla zahájena výstava výtvarných prací, která 
nese název „Plenér 2016 – Bratkovica“.
Svými obrazy se zde představují účastníci tvo-
řivé dílny, studenti Gymnázia Velké Pavlovice 
a studenti výtvarných oborů na ZUŠ v Senici, 
stejně jako sedm již o  něco starších sloven-
ských amatérských výtvarníků, kteří také 
studují na základní umělecké škole v  oboru 
„studium pro dospělé“.
Projekt společného letního setkání a tvoření 

v přírodě osady Bratkovica na středním Slo-
vensku je spolufinancován městem Senica 
z  programu Pro Senica. Z  úst ředitele měst-
ského gymnázia, dr. Vlastimila Kropáče, se 
právem dostalo ocenění jednak autorovi a ko-
ordinátorovi projektu, Štefanu Orthovi, učiteli 
ZUŠ v Senici, který je naší kulturní veřejnosti 
již dobře znám. Za velkopavlovickou stranu 
pak především Ing. Marii Šmídové, pedagožce 
Gymnázia Velké Pavlovice, která spolupracuje 
na výtvarných projektech se slovenskými part-

nery již od roku 2009. 
Vzájemnou spolupráci 
obou partnerů ocenil 
ve svém úvodním slovu 
při zahájení vernisáže 
i  místostarosta města, 
Petr Hasil. Klavírním 
vystoupením v  rámci 
programu vernisáže 
potěšil všechny zúčast-
něné student velkopav-
lovického gymnázia, 
Vojtěch Antoš.
Organizátoři srdečně 

zvou všechny pedagogy, rodiče i  širokou ve-
řejnost, aby si přišli prezentované obrazy do 
výstavního sálu Městského úřadu Velké Pav-
lovice prohlédnout, neboť výstava potrvá v na-
šem městě do 22. prosince 2016. Je příjemné, 
že obrazy budou vystaveny také v den konání 
Vánočního jarmarku, takže zájemci mohou 
využít také této příležitosti.

Za všechny účastníky
Dana Růžičková

Příjemná a uvolněná atmosféra vernisáže z fotografií přímo sálá. Studentský život plný optimismu je vskutku nakažlivý

Vlastimil Vondruška: historik, spisovatel, ho-
rolezec atd. - to je momentálně jeden z nejzná-
mějších současných českých autorů, píše his-
torické detektivky, knihy o historii, a dokonce 
napsal i pár detektivních knížek pro děti.
V říjnu tohoto roku se ve Velkých Pavlovicích 
uskutečnila s  panem Vondruškou zajímavá 
beseda, já jsem na ní byl a  opravdu jsem ne-
věřil, co všechno bylo ve středověku jinak, než 
známe z knih. Rozhodl jsem se pro ty, kteří na 

setkání nebyli, položit panu Vondruškovi pár 
otázek…

Přeji pěkné čtení a veselé 
vánoční svátky!

MARTIN HUSLÍK, 
žák primy Gymnázia Velké Pavlovice

Středověk je doba, která Vás podle všeho 
zaujala. Proč zrovna středověk? 

•	 	 Protože	 to	 je	 doba,	 kdy	 neexistovala	 pře-
tvářka, slabošství a pokrytectví. Naši před-
kové se řídili tradičními hodnotami národ-
ními a  rodinnými, měli své zkušenosti, jak 
žít a  přežít. A  to formovalo jejich životní 
postoje a morálku. Troufnu si tvrdit, že byli 
šťastnější než my, protože nežili s  hlavou 
v oblacích. Usilovali o prosté štěstí, kterého 
se dosáhnout dá. Věděli, že se musejí o mís-
to na slunci rvát a  nefňukali. Smyslem ži-
vota bylo uživit sebe a rodinu, mít partnera 

FotograFka ing. Marie HoláSková 
zahÁjila výstavu makro snímků ve slovenské senici
„Nemysli si pořád, že musíš všechno prožít, stačí jen pozorovat, a to bez klidu nejde. Největší milostí pro nás, kteří to potřebujeme, je umění 
dívat se a vidět.“                                (Karel Čapek)

Ve středu 16. listopadu 2016, v předvečer stát-
ního svátku, byla zahájena výstava makro fo-
tografií Ing. Marie Holáskové v  Senici, která 
byla v tamním Záhorském osvětovém středisku 
k zhlédnutí až do posledního listopadového dne.
Slavnostní zahájení proběhlo v pět hodin za pří-
tomnosti primátora Mgr. Branislava Grimma, 
výstavu zahájila a všechny srdečně přivítala ředi-
telka Záhorského osvětového střediska, RNDr. 
Ľubica Krištofová. Za město Velké Pavlovice 
se zúčastnila tajemnice Jitka Krátká a vedoucí 
městské knihovny a turistického informačního 
centra Mgr. Dana Růžičková.
Společně se zde potkali i další velkopavlovičtí 
a seničtí kulturní nadšenci a v průběhu večera 
si prohlédli na osmdesát skvostných fotografií 
rostlin, hmyzu i krajin zachycených makro ob-
jektivem fotografky.

U vynikajícího občerst-
vení – senických speci-
alit a  velkopavlovické-
ho vína, se debatovalo 
o vystavených fotogra-
fiích, stylech focení 
i následných úpravách 
fotografií za pomoci 
počítače. Příjemným 
zpestřením výstavy 
bylo také vystoupení 
čtveřice velkopavlovic-
kých tanečníků Coun-
try Jízdy. Ve Velkých 
Pavlovicích uvidíme 
výstavu Marie Holás-
kové v březnu 2017. 

Anna Holásková

Vernisáž výstavy makro fotografií Ing. Marie Holáskové v Záhorském 
osvětovém středisku Senica. Zleva Ing. Marie Holásková, Mgr. Branislav 
Grimm, RNDr. Ľubica Krištofová, Mgr. Dana Růžičková a Jitka Krátká.
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dvorní FotograF velkopavlovické chasy
Již několik let za sebou najdeme pod pestrý-
mi profesionálními fotkami z  hodů i  krojo-
vaného plesu jméno fotografa Marka Mu-
sila z  Brumovic. Díky své umělecké profesi 
a uměleckému koníčku sám sebe označuje za 
„hluchého fotografa a  slepého harmoniká-
ře“. Při každé z  obou jmenovaných činností 
tedy prioritně využívá ten nejpotřebnější ze 
svých smyslů.
Na webových stránkách autora www.ma-
rekmusilfoto.cz si můžete v části „galerie“ 
prohlédnout autorovy práce s  nejrůznější 
tématikou, od rodinných, společenských, 
pracovních či dokumentárních fotografií, 
až po umělecké záběry přírody či reportáže 
z  cest. Autor se věnuje i  reklamní fotografii. 
Z ukázek je také patrné, že v našem městě má 
fotograf řadu soukromých klientů.
V  oddílu „reportáže“ můžeme najít videa 
z  Velkopavlovických hodů, krojovaného 
plesu i plesu gymnázia. Pokud nás data ne-
klamou, Marek Musil s nimi, a také se spo-
luprací s  velkopavlovickou chasou, začínal 
v roce 2012.
Pokud budete mít zájem, můžete se s  osob-
ností fotografa seznámit prostřednictvím 
jeho blogu. Nabízí nám své tipy, co fotogra-
fovat, vyprávění i  fotoseriál ze své cesty na 

západ USA, zveřejňuje v něm své zkušenosti 
s fotografickým vybavením a doplňky.
Městská knihovna a  TIC Velké Pavlovice, 
které spravují web města a zpravodaj, děkuji 

Z tvorby fotografa Marka Musila.

Marku Musilovi za sadu fotografií z letošních 
hodů, jež podstatně obohatily databázi, kte-
rá se využívá pro propagaci města.

Mgr. Dana Růžičková

a děti, udržet majetek a ten předat svým po-
tomkům. To jsou cíle, jichž dosáhnout moh-
li. Dnes máme bohužel neblahou představu, 
že všichni mohou dělat všechno, což je sa-
mozřejmě nesmysl, protože zákon z  hlupá-
ka chytrého neudělá. Tohle ovšem mnozí 
dnes nechápou a mají cíle, kterých nikdy do-
sáhnout nemohou. Pak jsou zklamaní a fru-
strovaní. Naši předkové byli šťastní, protože 
chtěli jen to, co mít mohli.
„Za chvíli se blíží Vánoce…“ říkáme si 
pár týdnů před tímhle velikým svátkem. 
Říkali si to i  lidé ve středověku? Měli vů-
bec Vánoce?
•	 	Samozřejmě	slavili	 svátek	narození	Páně.	
Ve středověku to byl současně den, kdy kon-
čil starý rok (nikoli až 31. prosince!) a začínal 
nový. Křesťanské Vánoce prošly v  průběhu 

dvou tisíc let značnými proměnami. Zpočát-
ku se slavily jako bujaré a veselé svátky s prů-
vody masek, zpěvem a  tancem, bohatými 
hostinami s  množstvím jídla a  pití. S  refor-
mami křesťanské morálky ve středověku sou-
visela snaha o nové pojetí, založené na poko-
ře a  střídmosti. Stejně jako u  jiných svátků 
i  zde vyšla snaha církve naprázdno. Teprve 
baroko vtisklo původně bujarým oslavám ráz 
klidných rodinných oslav.
„Třeba nic nedostaneš, byl si zlobivý!“ tra-
diční hlášky rodičů. Když jste byl malý, byl 
jste uličník, slyšíval jste tohle i Vy?
•		Uličník	jsem	rozhodně	nebyl.	Byl	jsem	dítě	
spíše trochu introvertní a  hloubavé. Raději 
jsem seděl nad knihami, než lítal venku. Ne-
měl jsem otce, jen matku a dědečka. A ti mne 
nikdy nevydírali strašením, co nedostanu, 
pokud udělám něco, co se jim nelíbilo. Spíše 
mi to jen vyčetli a  vysvětlili. Opravdu si ne-
pamatuji, že by mi někdy hrozili tím, že nic 
nedostanu. Už proto, že jsme všichni Vánoce 
chápali jako svátek opravdu mimořádný.
Stalo se Vám, že jste někdy dostal na Vá-
noce svoji knížku? A  kdyby, potěšilo by 
Vás to?
•	 	Neumím	si	představit	situaci,	aby	se	něco	
takového stalo. Pokud chci dát někomu dá-
rek, přemýšlím o  něm a  odhaduji, čím mu 
udělám radost. Pokud bych ale opravdu kni-
hu z  vlastní autorské dílny dostal, byl bych 
smutný, protože ten, kdo by mi ji dal, dárek 
zjevně „odfláknul“. Mám rád nové věci a pře-
kvapení, a  tyhle atributy pro mne mé knihy 

nemají, protože navzdory množství titulů si 
jejich obsah stále velice slušně pamatuji.
Může být doba, kdy nenapíšete ani jeden 
řádek, delší než jeden týden? 
•		Nesnáším	stereotyp	a rozhodně	si	pro	psa-
ní nevytvářím normy. Mám s  vydavatelem 
smlouvy na dva roky dopředu, takže mám 
rozpočítáno, co jsem schopen napsat a  ne-
musím se tedy stresovat jednodenním výpad-
kem v  práci. Protože navíc nemám problém 
se soustředit, pracuji, kdy mám čas a náladu. 
Když je léto a venku všechno kvete, někdy ne-
napíšu ani řádku třeba několik dní za sebou, 
protože zahrádka rozhodně nepočká. Pokud 
je ošklivo, pak obvykle trávím ráno u počíta-
če, a pak až zase večer. V televizi stejně není, 
na co se dívat.
Co byste chtěl dát či dostat k Vánocům?
•	 	 Letos	 jsem	 už	 dárek	 k  Vánocům	 dostal,	
a  to v  podobě mimořádně vydařené zábavy. 
Zvolení Donalda Trumpa bylo nezapomenu-
telné. Neumím odhadnout, zda bude dob-
rý prezident, ale jen to, co kolem něj dělala 
Česká televize a  proevropská média, to byl 
nezapomenutelný tragikomický kabaret. Po-
kud bych mohl opravdu dát dárek, pak jistě 
všem lidem dobré vůle, aby se už nemuseli 
strachovat o  svou existenci a  o  svůj domov. 
Přál bych si, aby lidé měli dobře placenou 
práci, netrápilo je zdraví a úřady, a nemuseli 
se obávat o osud téhle země, českého jazyka 
a budoucnosti svých dětí.

Za rozhovor panu Vondruškovi poděkoval 
Martin Huslík
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ekoCentrUM trkManka
ohlédnutí za podzimními aktivitami

Ekocentrum Trkmanka se snaží vytvořit 
příjemné místo pro setkávání dětí, mladých 
i  dospělých, a  proto nabízí různé aktivity 
v průběhu celého roku. 
Po velmi nabitém létu plném táborů jsme na-
skočili do tempa programů, osvět a  různých 
aktivit pro všechny generace.
Od září do listopadu se zde vystřídaly děti růz-
ných věkových kategorií na programech Ba-
revný podzim, Ferda mravenec, Cestujeme 
kolem světa, Gaia – nová planeta a Vánoční 
těšení. Jenom na program Barevný podzim 
přijelo 371 dětí z blízkého okolí. Tento program 
navštívily i  čtyři třídy z  MŠ Velké Pavlovice, 
které byly moc šikovné. Do konce roku nás 
čeká ještě maraton programu „Vánoční těše-
ní“, kde se s  dětmi pokusíme navodit vánoční 
atmosféru.
Dále se na podzim na zámečku rozjely kroužky 
pro děti i dospělé. Každý týden se zde setkávají 
děti v kroužku keramiky, kde vytváří nádher-
né výrobky. Ve folklorním kroužku se děti učí 
základy rytmu a  hravou formou se seznamují 
s tradičními básničkami a písničkami. Při spo-
lečenských a deskových hrách se jednou za 14 
dní setkávají a smějí děti i dospělí.
Zájem z  řad veřejnosti je i  o  tzv. „Osvětové 
úterý“, na kterých se snažíme reagovat na 
aktuální témata týkající se světových a  mezi-
národních dní a  ročního období, ve kterém se 
dané „osvětové úterý“ koná. Zmíněný cyklus 
otevřela přednáška o duševním zdraví, kterou 
provázela Mgr. Eva Janštová, absolventka Ma-
sarykovy univerzity. Velký zájem byl o přednáš-
ku „Řez ovocných stromů“ přednesenou prof. 
Dr. Borisem Krškou, se kterým budeme spolu-
pracovat na dalších přednáškách i praktických 

ukázkách. Při příležitosti Světového dne dětí 
jsme pro děti i dospělé nachystali bohatý pro-
gram. Děti s  rodiči si mohly vyrobit letadlo, 
vážku a podívat se na ukázku pokusů. Dopro-
vodným programem byla ukázka vánočních 
dekorací, kterou si nachystalo zahradnictví 
Marciánovi. V  novém roce se můžete těšit na 
nová témata a zajímavé přednášející.
Příznivé počasí letos rozfoukalo 23. října dra-
ky na louce u Zámeckého rybníka na úspěšné 

Děti oslavily na Ekocentru Trkmanka svůj velký den veselým tvořením. 

DRAKIÁDĚ. Také jsme opět spolupra-
covali s  dámským klubem na Benefičním 
koncertu pro Dětský domov Štíty, který se 
konal 27. listopadu.
NEVÍTE CO DÁT SVÝM BLÍZKÝM NA VÁ-
NOCE? Nabízíme možnost darování poukazů 
na kroužky pro děti i dospělé.
Děkujeme všem za přízeň, Vaše úsměvy a roz-
zářené oči jsou naší odměnou. Přejeme Vám 
poklidné prožití svátků vánočních a  úspěšné 
vkročení do nového roku. Na příští rok chystá-
me plno novinek, sledujte www.ekocentrum-
-trkmanka.com nebo stránky města. Pokud 
máte pro nás nějaké nápady či návrhy na zlep-
šení, budeme rádi za Vaše podněty.
Aktivity příštího roku 
na Ekocentru Trkmanka
I v novém roce pokračujeme v oblíbených akti-
vitách, ale přicházíme i s novinkami. 

Osvětové úterky a výtvarné semináře
Každé druhé úterý od 10. ledna se na Vás bu-
deme těšit na přednáškách z  cyklu „Osvětové 
úterky“ V  rámci těchto přednášek navážeme 
na aktuální témata. Těšit se můžete například 
na témata o  vinné révě, ovocných stromech, 
o vodě, den pro ženy o ženách a jiné.
Připravujeme 4 výtvarné semináře, které bu-
dou zaměřené na různé výtvarné techniky. 
Těšit se můžete v sobotu 21. ledna, 18. února, 
18. března a 22. dubna od 9:00 do 12:00 s mož-
ností zajištění hlídání dětí pro maminky. 

Kroužky na Ekocentru Trkmanka
Pokračujeme v  úspěšném kroužku KERA-

Nezbytné přípravy pro vzlet dráčka jsou v nejpovolanějších rukou maminky, odměnou jí pak bude 
obrovská radost vepsaná to tváře šťastného dítěte. Právě proto stojí za to takové akce pořádat.
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Velkopavlovické ostatky
Po velmi úspěšném ostatkovém veselí nás 
v  roce 2017 čeká již 3. ročník Velkopavlovic-
kých ostatků. Masky vyjdou do ulic 25. února, 
připravujeme bohatý program. 
Těšíme se, že s námi i nadále budete tvořit, ba-
vit se a účastnit se našich akcí. 

Ing. Bc. Yveta Dobrovolná, za kolektiv 
Ekocentra Trkmanka

StřeCHa jako zahrada

Neváhejte a přijďte si zahrát na ekocentrum deskové hry. Čím více nás bude, tím bude lepší zábava!

Trochu jako skalka, trochu jako bylinková 
zahrada. Právě tak by měla na jaře roku 2017 
vypadat střecha letohrádku ve velkopavlovic-
kém Ekocentru Trkmanka. A pomoct k tomu 
může každý, kdo přinese vhodnou rostlinku.
Když vedle bývalého zámečku, jenž se po re-
konstrukci změnil na ekocentrum, vyrostla 
nová budova, místní jí začali říkat letohrá-
dek. Už od začátku se počítalo s tím, že níz-
koenergetická ekologická stavba bude mít 
zelenou střechu. Jenže samotný stavební 
projekt už náklady na ozelenění nezahrnoval.
„Když jsme spočítali, na kolik by nás vyšlo 
profesionální osázení pomocí zeleného ko-
berce, z nějž vyrůstají různé rostlinky, vyšlo 
nám to asi na 150 tisíc,“ říká ředitelka Eko-
centra Trkmanka Zita Dvořáková.
Aby ušetřili docela velké peníze a  zároveň 
vytvořili krásnou zelenou střechu, rozhodli 
se v  ekocentru oslovit přímo lidi z  Velkých 
Pavlovic. „Snad každý má doma kousek za-

hrádky,“ zdůvodňuje to šéfka stále oblíbeněj-
ší ekologické organizace. Přebytky ze svých 
záhonů, skalek a  bylinkových zahrádek teď 
lidé nosí v bedýnkách na zámeček. Přibývají 
netřesky, třezalky, rozchodníky, devaterní-
ky, mateřídouška či lomikámen.
„Každý den někdo přijde a  nám se tak daří 
střechu pomalu osazovat,“ pochvaluji si 
ochotu místních Zita Dvořáková. „Nyní na 
podzim potřebujeme osadit alespoň polovi-
nu střechy, aby nám podzimní vítr neodnesl 
hlínu,“ vysvětluje.
Aby se podařilo pokrýt zelní co největší část 
střechy, chce také oslovit zahradnictví v oko-
lí. „V každém zahradnictví mají kousky, které 
třeba nejsou tak vzhledné, aby je nabídli do 
prodeje, a pak je zbytečně vyřazují,“ podotý-
ká s tím, že k osázení střechy letohrádku není 
nutné, aby rostlinka byla dokonale rovná 
a měla skvěle pravidelný tvar, ale hlavně aby 
se ujala a na jaře zazelenala.

V  ekocentru doufají, že se jim z  darů míst-
ních lidí podaří osázet co největší část velké 
střešní plochy. „Určitě však budeme muset 
nakoupit některé speciální rostliny, jako jsou 
například vřesovce, aby nám na střechu při-
tahovaly například motýly a včely,“ říká šéf-
ka Trkmanky.
Zelené střechy jsou stále oblíbenější nejen 
u  nízkoenergetických budov, jakou je velko-
pavlovický letohrádek. Je dokázáno, že již 
pětiprocentní zatravnění střech ve městě je 
pro životní prostředí nezanedbatelným pří-
nosem. Výhodou zelených střech je hlavně 
to, že produkují kyslík a  zadržují oxid uhli-
čitý, absorbují škodliviny ze vzduchu, filtrují 
částice prachu a zabraňují jeho víření. Vytvá-
řejí také životní prostor pro hmyz a  v  nepo-
slední řadě působí velmi esteticky.

Ivana Solaříková, Týdeník 5 plus 2, 
Břeclavsko a Hodonínsko

MIKA pro děti a  KROUŽKU SPOLEČEN-
SKÝCH HER pro děti i  dospělé. Kroužek ke-
ramika probíhá každé úterý od 15:30, kroužek 
společenských her je 1 za 14 dní od 18:00. Na 
tento kroužek je možné využít výhodné vánoč-
ní poukazy a  darovat je jako dárek svým blíz-
kým. Zvýhodněná cena je především pro do-
spělou osobu + dítě, můžete tak darovat zážitek 
svým dětem, rodičům, prarodičům.
Novinkou je kroužek přírodovědného bádání 
aneb HOKUSY-POKUSY, který je určený pro 

zvídavé děti ve věku 7 – 13 let, které baví po-
kusy, vytváření a  bádání. Začínáme v  pondělí 
9.  ledna 14:30. Nabízíme možnost vyzvednutí 
dětí u  ZŠ Velké Pavlovice. Více informací na 
www.ekocentrum-trkmanka.com nebo na 
stránkách města.
Od ledna bude také probíhat folklorní kroužek 
pro děti školního věku. Veškeré informace bu-
dou upřesněny na webových stránkách Eko-
centra Trkmanka a města Velké Pavlovice.
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MěStSká kniHovna váS zve na 
divadelní představení jízlivý GlosÁtor
Městská knihovna, pod záštitou města Vel-
ké Pavlovice, připravila na leden příštího 
roku pro milovníky divadla skutečnou po-
choutku. Jako příspěvek k  významnému 
výročí města a  jako obohacení zimní kul-
turní sezóny získala knihovna do Velkých 
Pavlovice jedno z vyhlášených představeni 
Divadla Boleradice, které se jmenuje Jízli-
vý glosátor. 

Je určeno všem, kteří mají rádi filmy a  di-
vadelní hry Voskovce a  Wericha, kteří se 
skvěle bavili při forbínách Wericha a  Hor-
níčka, (vzpomínáte si ještě, jak pásky s  je-
jich dialogy putovaly celým národem napříč 
celými Čechami?). Nebyl by to však odkaz 
W + V, kdyby režisér a herci nepostavili své 
představení na aktuálních společenských 
a politických otázkách.

Nejen obsah představení, ale také samotní 
herci – ti nejlepší ze současného souboru – 
Jiří Merlíček, Zbyněk Háder a  Jiří Brabec 
jsou zárukou vynikajícího divadla a skvělé 
zábavy. Těšte se s námi a určitě si na diva-
dlo udělejte čas.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice
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Z FARNOSTI

Co to jSoU vlaStně vánoCe? zamyšlení otce marka
Odlišné jazyky mívají oproti češtině výstiž-
nější pojmenování: třeba v ruštině se „nedě-
le“ řekne „Воскресенье“ a všem je zřejmé, 
že se slaví vzkříšení Ježíše Krista; v anglič-
tině se „Vánoce“ jmenují „Christmas“ podle 
mše o  Kristově narození a  každý ví, co se 
připomíná.
Je nesmírně důležité, aby nám nikdy neunikla 
podstata věci (v češtině pro to máme označení 
„zdravý selský rozum“), abychom věděli, o co 
jde, i bez obsáhlých vědomostí.
Vánocemi oslavujeme narození Ježíše Krista. 
Občas se vyskytne tvrzení, že původně šlo o sla-
vení zimního slunovratu, jenže tuto pohanskou 
oslavu zavedl ofi ciálně až císař Aurelianus roku 
274 po Kristu. A navíc zimní slunovrat se týká 
postavení Slunce mezi 20. a  23. prosincem, 
kdežto Vánoce jsou noční oslava přesně na 
25. prosince. Veliká vánoční oslava má tedy 
jediný základ: Ježíšovo narození.

Ona chvíle se stala zlomovým okamžikem 
lidských dějin: počítáme kolik let se vše stalo 
v historii před Kristem a datujeme svůj život 
roky po Kristu. Proto oslavit Vánocemi Je-
žíšův příchod na svět, znamená učinit př edě l 
nejen v dějinách, ale i ve svém životě . S Ježí-
šem se láme čas na předchozí a  nastávající. 
Bylo by škoda po Vánocích jen uklidit betlém, 
odstrojit stromek, dojíst cukroví – a vrátit se 
k předešlému životu, jako by se nic nestalo. 
Po Vánocích můžeme být úplně jiní než před 
Vánocemi.
Pokud se chcete připravit na blížící se Vánoce, 
v pátek 23. prosince bude v kostele od 15 ho-
din příležitostí ke svátosti smíření a možností 
k odpálení betlémského světla.
A jestli chcete Vánoce prožít jako křesťané, na 
štědrý večer bude I. vánoční bohoslužba ve 22 
hodin ve velkopavlovickém kostele (v Němčič-
kách ve 20 hodin bude mše vhodná pro děti).

Pokud chcete prožít vánočně i další dny, v úterý 
27. prosince v 16 hodin se můžete na faře těšit 
na živý betlém.

Všem ze srdce přeji, ať oslava naroze-
ní Ježíše Krista Vás přivede do nové 
etapy života.

kněz Marek Slatinský

jUbilejní SvěCení vína, letos již podvacÁté

vinařStví
radoMil baloUn 
z velkých pavlovic 
získÁvÁ zlato
v berGamu

Z VINNéHO SKLÍPKU

V neděli 20. listopadu 2016 proběhlo ve Vinných 
sklepech Františka Lotrinského jubilejní 20. svě-
cení vína. Pořadatelem byl ČZS a Víno z Velkých 
Pavlovic. Uváděla jej Lenka Michnová, obřad 
provedl pan farář Marek Slatinský, doprováze-
la cimbálová muzika Lašár, společně účinkoval 
mužácký Presúzní sbor z Velkých Pavlovic.
Rád bych v krátkosti připomenul, jak jsme u nás 
se slavnostním žehnáním vína začínali. Poprvé 
se rozhodli členové Českého zahrádkářského 
svazu z Velkých Pavlovic uspořádat vzpomína-
nou akci v roce 1997. Neměli jsme však žádné 
zkušenosti a  ani žádnou představu, jak tako-
vou slavnost zrealizovat, proto 
jsme velmi rádi přijali pozvání 
na žehnání vína do Mikulova. 
Tehdy nás pozval Ing. Vojtěch 
Pazderka, dlouhodobý předseda 
Moravínu a redaktor Vinařské-
ho obzoru. Dne 14. listopadu 
1997 jsme se s Ing. Františkem 
Kostrhunem rozjeli na zámek 
do Mikulova, kde v Sále předků 
mikulovský obřad svěcení vína 
probíhal. Vínům tehdy požehnal 
probošt mikulovské kapituly dr. 
Vladimír Nováček, následovala 
krásná slova pořadatelů o poslá-
ní vína pro lidstvo. 
Po těchto ofi cialitách pokračo-

Mladá vína přišel ochutnat spolu 
s vinaři i starosta pan Jiří Otřel.

vala slavnost tradičním ochutnáváním mladých 
vín, pro nás to také znamenalo získávání poznat-
ků o organizování krásné vinařské akce.
Po návratu nás doma čekal velký úkol. Během 
devíti dnů zvládnout celou vlastní přípravu 
akce, tj. zajistit scénář, účinkující i výzdobu sálu. 
Vše jsme nakonec zvládli a v neděli odpoledne
23. listopadu 1997 proběhlo v sále Vinia první 
svěcení vína ve Velkých Pavlovicích. Pořad tehdy 
uváděla Lenka Michnová, samotné svěcení pro-
vedl pan farář Josef Němec, který v té době byl ve 
výslužbě a bydlel u paní Pilkové. Vše doprováze-
la cimbálová muzika Vonica z Velkých Pavlovic. 

Pořadatelem akce byl ČZS, 
společně s  městem Velké 
Pavlovice a a. s. Vinium. Pro 
velký ohlas této společenské 
události jsme se rozhodli po-
řádat svěcení mladého vína 
každým rokem. Nejprve se 
konalo v sále Vinia, pak v so-
kolovně a v posledních letech 
ve Vinných sklepech Františ-
ka Lotrinského.
    Na tomto místě však nemo-
hu nevzpomenout některé 
naše členy a spolupracovníky, 
díky kterým mohlo svěcení 
vína každoročně po dobu 20 

let ve Velkých Pavlovicích pro-

Ve dnech mezi 13. a  15. říjnem 2016 proběhl 
již dvanáctý ročník mezinárodní soutěže vín 
„Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet In-

bíhat. Lví podíl na organizaci má Ing. František 
Kostrhun, kterému bych chtěl nejenom upřím-
ně poděkovat, ale ještě dodatečně pogratulovat 
k 80. narozeninám. Přeji mu hlavně hodně zdraví 
a elánu do dalších let. Moderátorské role se bě-
hem let profesionálně zhostily Lenka Michnová, 
Mgr. Pavla Míchalová a Dagmar Švástová. Pa-
tří jim díky za to, že do vystoupení vždy přidaly 
i kus srdce a byly zárukou vysoké úrovně akce. 
Paní Švástové pak skutečně děkuji i za atraktivní 
aranžmá svěcení.
Rovněž bych chtěl poděkovat všem farářům, kte-
ří během let prováděli obřad, Presúznímu sboru, 
CM Vonica a CM Lašár z Velkých Pavlovic a dal-
ším, kteří církevní obřady v průběhu akce každý 
rok doprovázeli.

Ing. Pavel Lacina st.,
předseda ČZS Velké Pavlovice
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SPOLKY A KONÍČKY

sieme“, která se konala jako obvykle v Bergamu.
Tato soutěž je věnována odrůdám révy vinné 
přezdívaným „Bordeaux Blends“, které se 
kromě oblasti Bordeaux pěstují na vymezeném 
území Valcalepio DOC. Letošní hodnocení vín 
proběhlo v  Palazzo Maestri v  Cenate Sopra, 
nedaleko od Bergama.
Soutěže se zúčastnilo 236 vzorků vín z 21 zemí 
světa, které posuzovalo 83 porotců pocházejících 
z 27 různých zemí. Nechyběli mezi nimi ani reno-
movaní degustátoři z České republiky.

SvatoHUbertSká Mše s mistry evropy

CoUntry jízda jede, už tři roky

Svatohubertská mše – tóny skladeb a písní se rozléhaly nejen uvnitř kostela, kde se slavnostní mše 
odehrávala, ale také v prostranství před vstupem a poté dokonce i na hřbitově.

V  sobotu v  podvečer 29. října 2016 byl vel-
kopavlovický kostel zaplněn do posledního 
místečka. Konala se zde již tradiční Svato-
hubertská mše. Mši celebroval farář Dr. Ma-
rek Slatinský a  podruhé vystoupili trubači 
z  Okresního mysliveckého spolku Přerov 
v kombinaci s mužským sborem VOX VINI 
z Dolních Bojanovic.
Na tuto mši do kostela zavítají nejenom my-
slivci a věrní farníci. Vznešené tóny lesních 
rohů dokonale sladěné s  hlasy zpěváků dě-
lají z  návštěvy kostela mimořádný kulturní 
zážitek.
Zajímavostí letošního ročníku byl průvod 
na hřbitov, kde trubači a  zpěváci společně se 
všemi návštěvníky uctili památku zemřelých 
lesníků, myslivců a přátel myslivosti.
Aniž by to mnozí věděli, mohli si v  koste-
le vyslechnout vskutku mistrovskou hru. 
Trubači OMS Přerov totiž na přelomu září 

a  října letošního roku vyhráli mistrovství 
Evropy v loveckém troubení.
Velkopavlovická troubená a  zpívaná Svato-
hubertská mše se stává pojmem přesahujícím 
hranice našeho města. Věhlas ač krátkodobé 
tradice doputoval až do brněnského televizní-
ho studia České televize, jejíž štáb vyrazil do 

Velkých Pavlovic, aby zde natočil reportáž. Ta 
byla dne 5. listopadu 2011 odvysílána v týde-
níku Minuty z regionu. Dohledatelná je stále 
v archivu na webových stránkách ČT pod ad-
resou http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani.

Věra Procingerová & Karolína Bártová

COUNTRY JÍZDA – to jsou čtyři skvělí a po-
hodoví lidé milující country muziku, dobré 
víno, rádi si pospolu posedí, poklábosí, za-
smějí se, vyrazí spolu na výlet, nejraději na 
kolech, a ne zřídkakdy natočí na tachometr 
stovky kilometrů. Ale hlavně, velmi rádi tan-
čí country tance, prvoplánově sobě pro ra-
dost, překvapivě však velmi rychle po svém 
vzniku dokonce i na veřejných vystoupeních 
pro potěchu oka, ducha a  dobrou náladu 
všem zúčastněným.
Pokud je laskavý čtenář tohoto příspěvku 
z  Velkých Pavlovic, určitě tanečníky Country 
jízdy zná alespoň od vidění, mnohý osobně. 
Do komorního kvarteta patří manželé Zdenka 
a  František Kobsovi, další pár tvoří Růžena 
Šubíková a Josef Konečný. 
Dohromady se toto seskupení dalo před ne-
celými třemi lety, přesněji v únoru roku 2014. 
Od té doby toho stihli tolik, že se snad ani jim 
samotným o  takto nabitém kalendáři akcí ne-
mohlo zdát. Trošku zabilancujme…
Téměř po dvou letech strávených společným 

tancováním, ale přece, si 
našli svůj ofi ciální název 
perfektně vystihující je-
jich konání. Ten zní Coun-
try Jízda. Jedou totiž stále 
a  jak se za okamžik pře-
svědčíte, rozhodně ne se 
zataženou ruční brzdou! 
Vytvořili si své vlastní 
webové stránky, které na-
jdete pod adresou http://
countryjizda.blogspot.
cz/ a založili si facebooko-
vý profi l, ten hledejte pod 
adresou https://www.
facebook.com /count-
ryjizda/. Zde se můžete 
seznámit s  životem sku-
piny, přečíst si aktuálně 
o její činnosti, a protože je 
František dobrý fotograf, 
máte možnost prohlédnout si řadu pěkných fo-
tografi í. Dozvíte se tu třeba například to, že si 
ke svému třetímu výročí nadělí už třetí zbrusu 

nové originální a  na míru ušité taneční kostý-
my. Podotýkáme, že velmi slušivé!
Taneční skupina je ale především o tančení. Je 

Taneční skupina Country Jízda z Velkých Pavlovic.

Naše moravské vinařství Baloun excelovalo se 
svým Merlotem z ročníku 2015 výběr z hroznů 
z vinice Nadzahrady, které bylo oceněno zlatou 
medailí a zároveň obhájilo speciální cenu noviná-
řů Premio della Stampa. V odborné jury totiž ka-
ždoročně zasednou i četní členové mezinárodní 
federace F.I.J.E.V. (Féderation Internationale de 
Journalistes et Écrivains des Vins et Spiritueux), 
kteří vyberou z každé zúčastněné země jedno víno 
– podmínkou však musí být hodnocení nejméně 
85 bodů udělených odbornou komisí.

Tato soutěž je jediná svého druhu na světě, po kte-
ré následuje sympozium expertů. V letošním roce 
diskuze proběhla v auditoriu Obchodní komory na 
Piazza della Libertà, Bergamo na téma budouc-
nost ve vinohradnictví a vinařství.

Kompletní výsledky jsou k dispozici na portále 
http://www.emozionidalmondo.it

John a Helena Baker DipWSET
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Takto Country Jízdu můžete vidět nejčastěji, ve víru tance. A mnohdy stejně jako na této fotografii 
se skupinou Colorado.

obdivuhodné, že od momentu svého vzniku 
vystoupila již na několika desítkách akcí, po 
dvakráte se jí podařilo stihnout dvě akce za je-
diný den, a má hned dvě královny plesu. Vzhle-
dem k tomu, že více než dvě ženy ve skupině ne-
jsou, se jedná o  stoprocentní úspěšnost. Titul 
Královna plesu získala jako první Zdenka, a to 
roku 2014 na Country bálu v Moravském Žiž-
kově. Za dva roky, v roce 2016, si stejnou cenu 
z totožného bálu odvezla i Růža.
Kde se můžete s  Country Jízdou potkat? Na 
všemožných tanečních zábavách, oslavách 
narozenin, firemních večírcích, společenských 
a  podobných akcích, kde jsou zváni se svými 
vystoupeními. Úplně poprvé bylo oficiálně 
toto kvarteto pozváno k  vystoupení zhruba 
před dvěma roky na ředitelství hasičského zá-
chranného sboru v Brně, kde se konal firemní 
večírek. Díky velkému úspěchu na sebe nene-
chaly další nabídky dlouho čekat. A  to hned 
z  několika důvodů. Prioritou poptávajících 
jsou líbivá vystoupení této taneční skupiny, 
opomenout však nelze ani praktickou stránku 
věci. Čtyři lidé jsou velmi skladní, vejdou se do 
jednoho auta. A protože je jich méně než prstů 
na jedné ruce, velmi jednoduše si sladí termíny 
svého volného času. Zkrátka, jsou operativní 
a flexibilní.
Jediné, co jim snad ještě schází je vlastní ka-
pela. I  když… Nemají sice vlastní kapelu, ale 
jedna navýsost srdeční záležitost se nachází 
přímo pod pověstným svícnem, tedy doma. Je 
jí velkopavlovická country kapela Colorado, se 
kterou si Country Jízda velmi ráda vyrazí. Po-

spolu si zahráli a zatančili třeba na Velkopavlo-
vickém vinobraní, na Burčákové zábavě v Hus-
topečích či na country bálech na Vysočině.
Country Jízda ale jede stále dál. Občas překročí 
i hranice naší země. Podvakrát už byla pozvána 
do zahraničí. Poprvé vystoupila v  rakouských 
Alpách u Salzburgu a nedávno na vernisáži vý-
stavy fotografií Ing. Marie Holáskové v Záhor-
ském osvětovém středisku ve slovenské Senici. 
Nutno dodat, že vždy jejich vystoupení sklidilo 
velký úspěch.
Country Jízda prostě jede, jak už jste se mohli 

velkopavlovičtí HaSiči budou mít novou cisternu
Město Velké Pavlovice se v první polovině le-
tošního roku rozhodlo, že se pokusí získat do-
tace na nové hasičské vozidlo. 19. výzva IROP 
již byla vyhlášena, a  tak nezbývalo moc času 
na administraci.
Hasiči se museli rozhodnout, jaké že vozidlo vlast-
ně chtějí. S krátkou kabinou? S dlouhou kabinou? 
Cisterna s  krátkou kabinou by nahradila stařič-
kou Tatru 148, cisterna s dlouhou kabinou by na-
hradila cisternu na podvozku MAN z roku 2006.
Tatra 148 z roku 1979 by si už poklidné stáří za-
sloužila a málokdo už vozidlo toho roku výroby, 
doma nebo na firmě, schraňuje. Má velkou spo-
třebu PHM, je často opravováno, jízdní komfort 
osádky neexistuje. Ale naopak, když už dojde 
k opravě na motoru nebo karosérii, náklady ne-
jsou nikterak vysoké a  jízdní vlastnosti tohoto 
vozidla v terénu jsou obdivuhodné.
MAN z roku 2006 našim hasičům postačuje. Ov-
šem je potřeba si uvědomit, že se jedná o desetileté 
vozidlo. Veze na sobě pouze tři kubíky vody. Kdo 
podobné auto řídil, může říci, že se jedná o tako-
vou větší dodávku. V  terénu hasiče MAN zatím 
nikdy nezklamal, ale je pravda, že je to o tom, kam 
si s takovým autem řidič troufne vjet a kam už ne.
Můžu vzpomenout požár porostu mezi Rak-
vicemi a  Podivínem, kdy bylo s  MANem raději 
posečkáno a Tatra projížděla zarostlými úzkými 

polními cestami tak, že si prorážela cestu větvemi 
stromů a po projetí se větve zase zavíraly. Vjet do 
tohoto s MANem, tak vyjede očesaný, pokud by 
tedy projel. 
Shrnuto: Buď bude nahrazeno vozidlo Tatra 
148 vozidlem podobných parametrů, nebo 
bude nahrazen MAN za vozidlo s kabinou pro 
šest lidí, ovšem s  nádrží 9 tisíc litrů, tedy za 
vozidlo zcela jiných parametrů. (Při našem 
rozhodování hrála roli i  prodejní cena aut. Za 

starou Tatru dostane město možná 150 tis. Kč, 
za MANa by dostalo i s vybavením určitě kolem 
1,5 mil. Kč a  tak by vlastně nemuselo město 
žádné peníze investovat.)
Konečné rozhodnutí hasičů padlo na krátkou 
kabinu s tím, že zadáme technickou specifika-
ci tak, aby se vozidlo podobalo co nejvíce staré 
Tatře 148. Také bylo domluveno, že město po-
žádá o  finanční podporu ještě Jihomoravský 
kraj. Vše bylo splněno.

Ilustrační foto SDH Písnice, vozidlo CAS 30.

dočíst v  nadpise. Je nám potěšením, že jsme 
Vás mohli prostřednictvím Velkopavlovického 
zpravodaje s touto taneční skupinou seznámit. 

Zdenka, Růža, Franta a Jožka Vám všem po-
sílají co nejsrdečnější přání všeho dobrého 
do pomalu se blížícího nového roku a těší se 
s Vámi všemi, s příznivci a milovníky country 
muziky, někdy někde na viděnou, a hlavně na 
zatančenou. 
Šťastný rok 2017!

Karolína Bártová
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laMpionový prŮvod S HaSiči 
– opět skvělÁ hra světel a důvod k velké radosti
Sedmnáctý listopad bez lampionového prů-
vodu? Ve Velkých Pavlovicích si takovou al-
ternativu už snad nedovedeme představit!
Díky místním hasičům byla u nás zavedena 
novodobá tradice a  tak si snad v  každé ro-
dině, kde mají menší děti, připravují k  to-
muto datu lampiony a těší se na společnou 
noční obchůzku s  rozsvícenými světélky. 
To vše za poslechu městského rozhlasu, 
který k této příležitosti a do pochodu všech 
zúčastněných vyhrává známé písničky 

z pohádek a večerníčků. Ne jinak tomu bylo 
i  letos, ani drobný déšť a  nevlídné počasí 
lampionové nadšence nezastavily.
Pořadatelé starostlivě mysleli na všech-
ny prochladlé zmrzlíky a  připravili pro ně 
u radnice horké nápoje. Děti si ohřály ruce 
o teplé kelímky s čajem, dospělí pak nepo-
hrdli ostřejším svařáčkem.
A tečka na konec? Dech beroucí ohnivá show! 
Úžasné představení hry světel, ohňů, hudby 
a tance v podání brilantních profesionálů.

Takže za rok opět na lampioňáku na zasví-
cenou!

Karolína Bártová

Ve spolupráci s firmou zabývající se zpracováním 
žádostí o  dotace byla podána žádost, které bylo 
vyhověno. Město Velké Pavlovice získalo 90% do-
taci na pořízení velkokapacitní cisterny pro míst-
ní hasiče. Proběhlo vyhlášení veřejné zakázky 
a 24. listopadu 2016 byla vybrána komisí vítězná 
nabídka od dodavatele THT, s.r.o. Polička.
A jaké bylo nabídnuté vozidlo? Cisterna na pod-
vozku Tatra 815-7, 6x6.1 za cenu 7.655 tis. Kč 
včetně DPH.

Rada města Velké Pavlovice dne 28. listopadu 
2016 potvrdila jako dodavatele vozidla firmu 
THT, s.r.o. Termín dodání je 180 dnů ode dne 
podpisu smlouvy. (V  době psaní příspěvku do 
zpravodaje běží lhůty na podání námitek proti 
rozhodnutí o  výběru dodavatele, tak snad pro-
běhne vše bez komplikací.)
A jak proběhne financování? 7.655 tis. bude cena 
vozidla včetně kompletního vybavení od čerpa-
dla přes dýchací přístroje, radiostanice, hadice 

až po ruční svítilny a  ostatní. 6.900 bude činit 
dotace IROP a dotace státní, 300 tis. činí dotace 
z  rozpočtu Jihomoravského kraje a  150 tis Kč 
se pravděpodobně získá z  prodeje vozidla Tatra 
148. Město Velké Pavlovice tedy zaplatí za novou 
cisternu přibližně 300 tis.Kč z vlastních prostřed-
ků plánovaného rozpočtu na rok 2017.

Petr Hasil, velitel JSDH Velké Pavlovice

Srdečné gratulace letošním jubilantům z řad 
velkopavlovických seniorů.

podziMní Setkání velkopavlovických a senických seniorů
Středeční odpoledne dne 16. listopadu 2016 
patřilo ve Velkých Pavlovicích seniorům. Vel-
kopavlovičtí důchodci se sešli se svými senic-
kými přáteli ve zdejší sokolovně, ta doslova 
praskala ve švech.
Členové místního velmi aktivního Klubu 
důchodců, z. s. zde pořádali každoroční 
výroční schůzi, na kterou jsou vždy zváni 
i představitelé pořadatelského města. Ten-
tokrát se dostavil a  byl srdečně přivítán 
místostarosta Petr Hasil.
Ten společně s  předními zástupci Klubu dů-
chodců popřál ke kulatým či půlkulatým naro-
zeninám letošním jubilantům. Byli mezi mini 
sedmdesátníci, pětasedmdesátníci i starší. Ve 

stínu nádherných kytic byly na tvářích osla-
venců zřejmé slzičky štěstí.
Po dojemných gratulacích nastalo oficiální 
přivítání seniorů ze Senice, kteří se před sa-

motným příjezdem do sokolovny prošli vy-
cházkou po našem městě. Zavítali do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, naší nejstarší his-
torické památky, a pak se podívali naopak do 
nejmodernější uličky našeho města, k pestro-
barevným Opilým sklepům.
Příjemné setkání nesoucí se v pohodové uvol-
něné atmosféře se opravdu vydařilo. Velko-
pavlovičtí hostitelé i  seničtí hosté se rozešli 
v  bujaré náladě a  navzdory pokročilé noční 
hodině se loučili jen neradi. Do dalšího se-
tkání však nebylo daleko, slíbili si jej už 8.pro-
since, kdy se sešli na Mikulášské merendě ve 
slovenské Senici.

Karolína Bártová

eMa koMoSná je Úspěšnou chovatelkou krÁlíků
Mladá chovatelka Ema Komosná je jediným 
mladým chovatelem v místní ZO. Tři roky se 
věnuje chovu králíků plemene český červený. 
Vystavuje jak v okrese Břeclav, tak i mimo něj.
V letošním roce vystavovala v Mikulově, dva-
krát v Břeclavi, Ořechově a na národní výstavě 
mladých králíků v Olomouci. Z těchto výstav 
přivezla tři čestné ceny.
Poslední výstava, které se zúčastnila, byla ve 
Slavkově u  Brna. Při této výstavě se konala 
i  Speciální výstava klubu chovatelů Českých 
červených, jehož je Ema členkou. Zde vystavila 
deset králíků. Vystavuje se ve tří nebo čtyřčlen-
ných kolekcích. S  tříčlennou kolekcí obsadila 
2. místo, se čtyřčlennou kolekcí měla v  rámci 
speciálky nejlepší kolekci, ze které byli vybrá-
ni nejlepší samec (šampion) a  nejlepší samice 

(šampionka) výstavy. Dále zís-
kala pohár za druhou nejlepší 
kolekci celé výstavy a  pohár 
starosty města jako nejlepší 
mladý chovatel. Celkem si Ema 
ze Slavkova odvezla pět pohárů. 
Velkou oporou, zdrojem zkuše-
ností a  studnicí rad je Emě její 
děda, pan Antonín Komosný. 
Společně s ním a ZO chovatelů 
Velké Pavlovice přejeme i  my 
Emě mnoho dalších chovatel-
ských úspěchů.
Jen tak dál Emo!

Věra Procingerová 
& Antonín Komosný Mladá úspěšná chovatelka králíků Ema Komosná a její obdivu-

hodná sbírka pohárů.
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V roce 2017 si připomeneme 50. výročí od 
povýšení města Velké Pavlovice na město. 
Tato významná událost je ofi ciálně datována 
k 1. lednu 1967. Kulaté výročí se nám jeví jako 
vhodná příležitost blíže seznámit své čtenáře 
s městským znakem, osvětlit symboliku jeho 
jednotlivých motivů a částí. 
Nejv yšším rozhodnutím byly dne
4. dubna 1891 Velké Pavlovice povýšeny
císařem Františkem Josefem I. na městys 
a získaly císařským dekretem nový znak. Le-
tos, v roce 2016, uplynulo od této významné 
události přesně 125 let. 
Písemná listina o povýšení Velkých Pavlovic 
na městys byla vydána až 8. února 1894 (té-
měř za tři roky!), ale za datum udělení erbu 
musíme považovat datum Nejvyššího rozhod-
nutí. Snad právě doba mezi vydáním Nejvyš-
šího rozhodnutí a mezi vydáním listiny vedla 
k tomu, že se letopočet (1891) dostal do ofi ci-
álního ztvárnění erbu, což je velmi neobvyklé.
Z originálu znaku je patrné, že malířem mini-
atury byl vídeňský malíř Carl Boes mladší. Je 
jedním z malířů, kteří v té době zdobili císař-
ské erbovní listiny a nobilitace určené jak pro 
fyzické osoby, tak i pro města. Německý text 
v erbovní listině ukazuje na drobné termino-
logické neobratnosti, s  nimiž se setkáváme 
v listinách z té doby poměrně často.
Znak je podélně rozdělen na dvě části a má 
dle jistých názorů plynoucích z literárních pra-
menů stylizovat znamení dvou středověkých 

vrchností. Nutno však zdůraznit, že význam 
prvků na znaku není nikde důvěryhodně 
vysvětlen. 
Heraldikové symboly znázorněné na znaku
vykládají takto:
Levá polovina – obsahuje vznášející se stříbr-
ný zavinutý šíp na 
modrém štítě, kte-
rý má upomínat 
pány z Kravař.
Pravá polovina 
– obsahuje čty-
ři šikmé pruhy, 
od horní části se 
střídají červené 
pruhy se zlatými. 
Mají symbolizo-
vat poněkud volně 
upravený znak pánů z Cimburka.
Tyto dva rody byly od roku 1368 až do roku 
1436 majiteli Pavlovic a  zanechaly památku 
po své moci ve znacích řady moravských měst.
Znak je ozdoben zlatou arabeskou a letopoč-
tem 1891. 
Je až kupodivu, že ve znaku nebyly použity 
hrozny révy vinné, jak by se dalo v  oblasti 
vinorodé Moravy logicky očekávat. Zřejmě 
snad právě proto byl hrozen vyhodnocen 
jako málo odlišující od jiných komunálních 
znamení (spousta měst a  obcí hrozen ve 
svém znaku již dávno použila a dodnes pou-

žívá), a proto byl zaměněn za symboly, které 
vypovídají o historii obce.
Tento historismus je příznačný pro dobu 19. 
století, bohužel dnes nedokážeme říci, kdo byl 
ideovým tvůrcem takto sestaveného znaku. Mu-
síme ovšem konstatovat, že znak pánů z Kravař 

je zde podán po-
někud zkresleně, 
a  také erb Cim-
burků je možno 
vidět ve velkopav-
lovickém erbu jen 
s  velkou fantazií. 
Ovšem s  podob-
nými nepřesnost-
mi se v heraldické 
tvorbě 2. poloviny
19. století setkává-
me poměrně často.

Při povýšení na město v roce 1967 už nic ne-
bylo měněno. Znak zůstal totožný do dnešních 
dnů.
Zdroj informací: Kniha MěSTO VELKé PAV-
LOVICE, rok vydání 2002, autor výkladu zna-
ku Tomáš Krejčík
Vysvětlivky:
Nobilitace - udělování šlechtických titulů
Heraldika - nauka o erbech a znacích

Zpracovala Karolína Bártová

znak MěSta velkÉ pavloviCe 
slaví v letošním roce 125. narozeniny

OHLéDNUTÍ ZA MINULOSTÍ

kUCHyně penzionU andrÉ zazÁřila i v dalekém chorvatsku
Tým kuchařů restaurace velkopavlovické-
ho Penzionu André se aktivně zúčastnil ve-
čera české kuchyně a ochutnávky vín Šlech-
titelské stanice vinařské, a. s., představil 
se v restauraci Kukuriku, která se nachází 
v chorvatském městě Kastav.
Stalo se tak v pátek 18. listopadu 2016, kdy zde 
tento tým úspěšně prezentoval jedinečnou 
českou kuchyni a  vynikající vína Šlechtitel-
ské stanice vinařské. Kromě této mimořádné 
události čekal na velkopavlovické kuchaře 
ještě jeden neméně nevšední zážitek, návštěva 
rybího trhu v  Rijece s  následnou pozvánkou 
k pohoštění od samotného majitele restaurace 
Kukuriku. K  obědu se podávaly vybrané la-
hůdky z čerstvých ryb.
Nezapomenutelných zážitků jsme si přivezli 
nespočet a  ani déšť nenarušil novou skvělou 
zkušenost pro tým naší restaurace.

Michal Hiadlovský,
vinařský Penzion André Velké Pavlovice

Um velkopavlovických kuchařů ocenili i v Chorvatsku, ve městě Kastav.
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25. výročí založení spoleČnosti hantÁly a.s.
VZNIK SPOLEČNOSTI
HANTÁLY a.s. byla založena zakladatelskou 
smlouvou dne 27. 6. 1991 na základě ustavují-
cí valné hromady, která se konala ve Velkých 
Bílovicích dne 15. 8. 1991. Zakladatelskou 
smlouvu tehdy podepsaly: Břeclav, Bořetice, 
Podivín, Hrušky, Velké Pavlovice, Kostice, 
Lanžhot, Moravský Žižkov, Lednice, Vrbice, 
Moravská Nová Ves, Zaječí, Rakvice, Přítlu-
ky, Tvrdonice, Týnec, Velké Bílovice a  Něm-
čičky. Sídlem společnosti se stala budova 
obecního úřadu ve Velkých Bílovicích a před-
sedou společnosti byl zvolen František Vaněk, 
starosta Velkých Bílovic.

HISTORIE SPOLEČNOSTI
Prvním a  rozhodujícím faktorem pro vznik 
společnosti byla snaha obcí a měst řešit neu-
spokojivý a v mnoha případech až nebezpečný 
stav všech skládek komunálního odpadu, kte-
ré byly rozesety po celém okrese, jednak pod 
patronací obcí, ale také naprosto divoce vzni-
kajících. V této době nově schválená legislativ-
ní opatření již nepočítala s  dalším provozem 
těchto skládek; naopak stanovila striktně je-
jich uzavření a rekultivaci. Vzhledem k tomu, 
že naprostá většina obcí a měst neměla dosta-
tek finančních prostředků a zejména lokalitu, 
kde by mohla být dle nové legislativy posta-
vena skládka odpadů, jediným řešením bylo 
spojit síly a řešit problém společně. 
Pro lokalizaci skládky bylo po provedených 
geologických a  hydrologických průzkum-
ných pracích vybráno území, které po všech 
stránkách ideálně odpovídalo záměru v  k. ú. 
Velké Pavlovice, trať Přední Hantále. Odtud 
také vznikl název společnosti „Hantály“. Na 
základě zpracované projektové dokumenta-
ce a  schvalovacího řízení stavebním úřadem 
byla v  roce 1993 realizována I. etapa včetně 
všech stavebních a  technologických celků 
určených pro provoz celého komplexu sklád-
kového areálu. Provoz skládky byl zahájen 
1. 1. 1994. Dalším úkolem v  komplexnosti 
zajištění služeb se stala přeprava odpadů od 
producentů na skládku, případně k  materiá-
lovému zhodnocení. V  roce 1995 bylo proto 
nově vybudováno středisko svozu, zpočátku 
vybavené starší svozovou technikou typu 
BOBR - ROTT odkoupenou od Technických 
služeb města Hustopeče. Vzhledem k  tech-
nickému stavu a  stáří vozidel i  nástaveb bylo 
nutno provést u všech vozů generální opravy 
a vybavit je novými nástavbami již s lineárním 
stlačováním. Takto rekonstruovaná technika 
již byla schopna plnit úkoly svozu.

SOUČASNOST SPOLEČNOSTI
Společnost HANTÁLY a.s. patří mezi nejvý-
znamnější společnosti nakládající s odpadem 
na Břeclavsku a Hustopečsku. Základní prio-
ritou společnosti je poskytování služeb v  ob-
lasti odpadového hospodářství svým akcio-
nářům, tedy obcím a městům okresu Břeclav 
a dalším zákazníkům. Při své činnosti využívá 

společnost dlouholeté zkušenosti v oblasti od-
padového hospodářství s využitím kvalitního 
technického a technologického zázemí.

UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU
V současné době je I. etapa skládky částečně 
zrekultivována a slouží k ukládání nebezpeč-
ných odpadů. Na II. etapě skládky se ukládá 
ostatní odpad. Kapacita skládky při součas-
ném množství ukládaného odpadu je na 3 
roky. V červenci letošního roku bylo započato 
s výstavbou 4. kazety II. etapy skládky s kapa-
citou 145 576 m3. Ke skládkování je využíván 
kompaktor BOMAG.

SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Komunální odpad svážíme celkem z 26 obcí 
regionu a  dále přibližně od 750 nasmlou-
vaných partnerů z  podnikatelské sféry. 
Svoz probíhá standardně ve 14-ti denních 
cyklech, v  případě potřeby, např. sídlištní 
zástavba (město Hustopeče, Valtice, Velké 
Pavlovice), letní sezóna, byl svoz prováděn 
v týdenním cyklu. Svoz je prováděn z pope-
lových nádob o  velikosti 110 l, 120 l, 240 l 
a kontejnerů 1100 l.

V  červenci 2013 byl zahájen svoz biologicky 
rozložitelného odpadu z obcí. Nádoby na ko-
munální a biologicky rozložitelný odpad jsou 
na místo známek označovány čárovými kódy. 
Zavedený systém vypovídá o četnosti vývozu 
každé nádoby a její naplněnosti a množství vy-
vezeného odpadu za určité období.
Pro svoz využíváme moderní svozovou tech-
niku – svozová auta IVECO s  nástavbou 
HALLER, vozy IVECO a  AVIA s  nástavbou 
pro kontejnerovou přepravu a s hydraulickou 
rukou pro výsyp kontejnerů na separovaný 
odpad. Svozová auta jsou vybavena vážícím 
zařízením, osádky pak mají k dispozici čtečky 
čárových kódů.

SEPARACE A  VYUŽITÍ OBALOVÝCH 
ODPADŮ A  VYŘAZENÝCH ELEKT-
ROSPOTŘEBIČŮ
Středisko separovaného odpadu zajišťuje 
od svých smluvních partnerů svoz papíru, 
plastů, skla, nápojových kartonů a  elektro-
zařízení. Papír, plasty a  nápojové kartony 
byly dále předávány ke zpracování firmě 
STAVOSUR Hustopeče, TESPRA Hodonín 
a JUNG Kostice.
Od roku 2013 využíváme vlastní dotřiďovací 
linku na plasty. Tendence vyseparovaných slo-
žek odpadů je ve svozové oblasti stále mírně 
stoupající, přesto je třeba i nadále metodicky 
a motivačně působit na obce a občany v oblasti 
zlepšení třídění odpadů.
Společnost má uzavřenu smlouvu s  autori-
zovanou obalovou společností EKO-KOM, 
dále s  odběrateli elektrozařízení ASEKOL 
a  ELEKTROWIN a  se společností REMAT 
GLASS, která je odběratelem skla.

KOMPOSTÁRNA
V  červnu 2013 byla uvedena do provozu kom-
postárna s kapacitou 10 000 t bioodpadu ročně. 

Na kompostárně se zpracovává biologicky 
rozložitelný komunální odpad – tedy odpad 
rostlinného původu z  domácností a  z  veřejné 
zeleně. Kompostárna včetně technologického 
vybavení byla financována z dotací EU. Kom-
post máme certifikovaný s názvem“ HANTÁ-
LY – průmyslový kompost, organické hno-
jivo“. Certifikaci provádí Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský Praha.

DRTÍCÍ LINKA NA STAVEBNÍ SUŤ
Společnost likviduje rovněž stavební sutě. 
K tomuto slouží drtící a třídící linka RUBLLE 
MASTER RM 60. Jedná se o mobilní zařízení. 
Služby drcení poskytujeme jak u  zákazníka, 
tak na ploše určené k recyklaci stavebních sutí 

Kompostárna akciové společnosti Hantály. 



VelkopaVloVický zpraVodaj

22

6

2016

na středisku Tovární ve Velkých Pavlovicích. 
Recyklovaný materiál, je využíván obcemi, 
občany i stavebními firmami.

ZAMETACÍ VŮZ
Naše společnost nabízí obcím a firmám služby 
zametacím vozem IVECO SCARAB. 

DOTAČNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI
V roce 2007 společnost iniciovala vznik Dob-
rovolného svazku obcí Čistý jihovýchod, jehož 
členy jsou právě akcionáři. Cílem byl společný 
postup při získávání dotačních finančních 
prostředků, zejména z Operačního programu 
životního prostředí.
Díky této spolupráci a úspěšným žádostem se 
podařilo z dotací realizovat 14 sběrných dvo-
rů, centrální kompostárna, nádoby na biolo-
gicky rozložitelný odpad, svozová technika, 
kontejnery, drtící linka na stavební suť.

A BUDOUCNOST?
V  návaznosti na danou kapacitu skládky 
a  platnou legislativu budeme muset přede-
vším řešit otázku dalšího zpracování komu-
nálních odpadů. Cílem naší společnosti je i na-
dále poskytovat komplexní služby v  oblasti 

nakládání s odpady a obaly, včetně jejich vše-
stranného využití, pro obce, města a podnika-
telský sektor v souladu s platnou legislativou 
a  za pomocí moderní techniky a  technologie 
při zpracování odpadů.
Za uplynulých 25 let se podařilo vybudovat 
společnost s  velkým regionálním potenciá-
lem v oblasti odpadového hospodářství, kde je 
zřejmá smysluplnost meziobecní spolupráce!

HANTÁLY A.S. V ČÍSLECH

Vznik společnosti 27. června 1991

Výše základního kapitálu:

Rok 1991 – 6.200.000,- Kč
Rok 2016 – 66.160.000,- Kč
Výše vlastního kapitálu 97.000.000,- Kč
Skládka:
Množství uloženého odpadu na skládku 
k 31.12.2015 484 809 m3

Zaplnění skládky 92 %
Červenec 2016 – rozšíření skládky, navýšení 
kapacity o 145 576 m3.

Cena za uložení na skládku pro obce v  roce 
2010 970,- Kč + DPH, v  roce 2015 850,- Kč + 
DPH (500,- poplatek ze zákona, který náleží 
obci, na jejímž k.ú. skládka leží, tzn. Městu 
Velké Pavlovice, 100,- Kč rekultivační zákonná 
rezerva a 250,- Kč Kč jsou náklady společnosti)
Kompostárna:
Zpracovala v roce 2015 6.235 t
Za období leden – červenec 2016 3.908 t
Obsluhujeme region s 46.127 obyvateli.
Ze 36 akcionářů využívá naše služby kom-
plexně 25 obcí.
Ročně vyvezeme 368 tis. nádob s  komunál-
ním odpadem a  143 tis. nádob s  biologicky 
rozložitelným odpadem.
Průměrné množství separovaných odpa-
dů (papír, plast, sklo, nápojové kartony) na 
1 obyvatele svozové oblasti: r. 2006 27,90 kg; 
r. 2015 46,44 kg
Obsluhujeme celkem 26 sběrných dvorů.

Ing. Ondřej Kluska, obchodní manager 
akciové společnosti Hantály

Proč zrovna HanTÁLY?
Úplnou náhodou narazila redakční rada ve 
Velkopavlovickém zpravodaji z  roku 2004 
na článek, který se zabýval odkrytím tajem-
ství názvu firmy HANTÁLY. Tenkrát se na 
původ tohoto pojmenování dotazovala paní 
Daniela Kubínová. Vysvětlení se ujal tehdej-
ší ředitel společnosti Hantály, a. s. Stanislav 
Grůza. A my se s vámi rádi opakovaně o toto 
velmi zajímavé osvětlení podělíme…
„Akcionáři firmy (tj. obce a města okresu Břec-
lav) hledali pro nově vzniklou firmu název, který 
by byl přijatelný a  vhodný pro všechny, kteří ji 
společně zakládali a  současně definoval místo 
jejího působení. Prostor, kde měla stát budoucí 
moderní ekologická skládka, se nazýval Hantá-
ly a tak byl názve na světě. Dál už se tím nikdo 
nezabýval.

Při různých příležitostech byl název firmy vy-
kládán různě: například jako italská, maďar-

ská firma, příp. jako vlastní jméno; tak jako pan 
Novák, tak i pan Hantály. Při řadě jednání tak 
padaly dotazy, cože vlastně fy Hantály zname-
ná. Při pátrání po vzniku názvu je nutné vrátit 
se do dávné historie. Prostor jihovýchodní Mo-
ravy byl obydlen již odedávna, ale my se vrátíme 
pouze do středověku. Za vlády Přemysla Otaka-
ra I. směřovala hospodářská a vojenská expan-
ze mimo jiné do značné části dnešních dolních 
Rakous. Tento panovník zde zakládal nová sídla 
vesnice a  města, a  protože byl Slovan, jména 
byla česká, příp. moravská. V  pozdějších do-
bách, kdy zde převládlo německé obyvatelstvo, 
moravské části názvů mnohde zůstaly a  byly 
doplněny německými.

Typický příklad: Grosskrut = velká krůta = ves-
nice proslavená zřejmě chovem této drůbeže. 
Kolo dějin se posunulo a německý vliv se přesou-
val z  Rakouska na Moravu. Často zkomolená 

němčina se dostává do názvů původně morav-
ských a  za dlouhou dobu už nikdo přesně neví 
původní význam. Tak to bylo asi i s Hantály. Ve 
staré moravštině znamenalo slůvko HANTAM 
místo, které v tehdejší době povozů a pěších cest 
bylo daleko, někde až za obzorem. Zkrátka kde 
se běžně nedohlédlo. V našem případě se jedna-
lo o polnosti, kam bylo ze všech  okolních dědin 
hodně daleko. A  protože se jednalo o  pole, díly 
polí (německy TEIL) došlo postupně ke spoje-
ní části slova HANTAM (HAN) a  německého 
TEIL (TÁL) a název byl na světě.

Úředního punce se mu potom dostalo v době Te-
reziánského sčítání pozemků, tak už to zůstalo 
do dneška a měnit to už asi nikdo nebude. Takže 
historie k lidem promlouvá i tímto na první po-
hled trochu zvláštním způsobem.“

Karolína Bártová

vzáCnÉ a zajíMavÉ StroMy našeho města
2. část –  Kaštan – Jírovec 
maďal + Kaštanovec jedlý 
(Aesculus Hippocantanum 
L. + Castanea sativa)
Někteří ze čtenářů si možná pomyslí, co asi vzác-
ného tak může být na „obyčejných“ kaštanech. 
Rostou přece všude a v posledních letech stromy 
ani nejsou příliš zdravé. V botanických atlasech 
a encyklopediích se však dočteme, že kaštan je 
naopak velice vzácným a  bezesporu krásným 
stromem. Hovoří se především o  jeho léčivých 
účincích – seznam je skutečně působivý.
V dnešní době klimatických změn, významného 

oteplování a  rostoucího sucha však odborníci 
upozorňují na ještě důležitější roli tohoto maje-
státního stromu, který dorůstá až do výšky 
30 metrů a  jehož kmen má často průměr až 
2 metry. Má nesmírný vliv na příznivé klima 
měst a vesnic, alejí, parků, zahrad či stromořadí 
kolem cest. Ve vyprahlé rozpálené jihomoravské 
krajině jsou tyto stromy stejně důležité jako tře-
ba platany ve Francii.
Ve Velkých Pavlovicích se do stínu kaštanů mů-
žete posadit třeba na sóle za sokolovnou nebo 
u kostela. Zpříjemňují nám procházku po Továr-
ní ulici.  Díky daru Ing. Bohumila Lošťáka se do 
našeho města dostaly první 2 stromy kaštanov-
ce jedlého, které město vysadilo ve vinařské trati 
Francle u Bendova křížku. Další 2 takovéto kaš-

tany rostou v parku u zastávky ČD. Pokud ros-
tou kaštany v extravilánu města či v lesích, jsou 
významným zdrojem potravy pro zvěř. Nektar 
květů je bohatý na cukry, proto se jedná o důle-
žitý strom pro včelaře. Kaštanový sad uživí více 
lidí než pole pšenice na stejné rozloze. A nejen to. 
Konzumace jedlých kaštanů má pro organismus 
větší přínos než pšenice. Kaštany jedl člověk již 
od neolitu, ve středověku se používal rozdrcený 
místo mouky a  k  léčbě černého kašle. Pro svůj 
obsah tříslovin jsou mírně protiprůjmové. Chybí 
jim sodík, jsou proto vhodné pro lidi trpící srdeč-
ními chorobami a vysokým krevním tlakem.
Jírovec maďal původně pochází z  malého pro-
storu v horách na Balkáně v jihovýchodní Evro-
pě, z malé oblasti ležící v severním Řecku, Albá-
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pozdní podziM v MateřinCe
aneb k zimnímu spÁnku jsme se rozhodně neuložili

nii, Makedonii, Srbsku a Bulharsku. Do českých 
zemí se dostal v18. století. Lidový název zní také 
„kaštan koňský“. Traduje se, že název vznikl 
proto, že Turci používali kaštany jako posilující 
prostředek pro tažné koně. (Ve skutečnosti jsou 
semena kaštanu pro koně jedovatá!). Podle jiné 
tradice připomínal kaštan našim předkům koň-
ské oko. Je zajímavé, že někteří savci jsou schop-
ni toxiny kaštanu odbourat, např. kozy nebo 
divoká prasata.
Od roku 1986 je celá evropská populace kaštanů 
napadena drobným motýlkem – klíněnkou jírov-
covou, jejíž letní řádění na stromech velmi dobře 
známe. Řešit tento stav pokácením vzácného 
stromu je však opravdu krátkozraké. Botaniko-
vé nás nabádají, abychom všemi silami bojovali 
za záchranu stromů, i když tím prostředkem je 
důsledné shrabování a pálení suchého listí.
Jestliže pro ocenění stromu nestačí jeho eko-
logické působení, pak bude možná stačit výčet 
léčivých vlivů. Tinktura nebo mast z  kaštanů 
se používají zejména na různé cévní problémy, 
zvyšují odolnost vlásečnic, pozastavují srážli-
vost krve a působí proti vzniku trombů. Léčí he-

moroidy, záněty žil, křečové žíly,  lámavost cév, 
bércové vředy, sklerotizaci cév. Snižuje hladinu 
cholesterolu v  krvi, čímž pomáhá při cukrovce 
a jaterních potížích. Dále kaštan léčí vodnatel-
nost, otoky, zejména otoky lymfatických žláz. 
Má protizánětlivé působení. Při vnějším pou-
žití se hodí do mastí proti revmatoidní artriti-
dě. Léčivé prostředky z  kaštanu se používají 
výhradně zevně (vhodné jsou zábaly, potírání 
a masáže), kdy jsou zcela neškodné. Nikdy je 
nepoužíváme vnitřně. 
K semenům jírovce, krásným sametově hnědým 
hladkým kaštanům, se také vztahují starodávné 
pověry a zvyky:
•	Stačí si dát několik plodů kaštanu do plátěného 

pytlíku či do ponožky, a když vás něco pobolí-
vá, přiložit na toto místo. Bolest ustoupí.

•	Pokud neustále nosíte jeden kaštan u sebe, do-
dává vám energii a chrání vám před zlem.

•	Toužíte po bohatství? Zabalte si kaštan do 
bankovky a noste ho při sobě!

Jan Havránek, Mgr. Dana Růžičková Kaštanovec jedlý u Bendova kříže
ve vinařské trati Francle.

šKOLNÍ OKéNKO

V měsíci listopadu byl ukončen kurz plavá-
ní pro předškoláky. Za splnění všech disci-
plín obdržely děti šikovného delfínka. 
Divadélko Jana Míchala přijelo za dětmi 
s hudební pohádkou „O Smolíčkovi“. Krás-
né představení přineslo dětem nejen zá-
bavu, ale i  výchovné poučení o  tom, jak se 
správně chovat a co znamená „dané“ slovo. 
Během pobytu venku navštívily děti pro-
dejní výstavu knih na radnici města. V ne-
děli 27. listopadu vystoupil soubor Sadová-
ček na Adventním benefičním koncertu na 
podporu dětí z dětského domova ve Štítech 

s názvem „Tancem a písní pomá-
háme dětem“. 
Ve dnech 28. až 30. listopadu 
2016 jsme se zúčastnili již dru-
hého kola soutěže ve sběru pa-
píru „Třídíme s  Hantáláčkem“, 
kterou každoročně vyhlašuje 
akciová společnost Hantály. Fi-
nanční prostředky za sběr papí-
ru poslouží k  vybavení zahrady 
novým prvkem. 
Všem rodinám, 
které neváhaly 
a sběr připravily 
a odevzdaly, vel-
mi děkujeme.
V pondělí 5. pro-
since se naší ma-

teřskou školou ozýval zpěv 
dětí, které vystupovaly pro 
své rodiče a  nejbližší na 
mikulášské besídce. Když 
přišel Mikuláš s  andělem 
a  čerty, dokazovaly děti 
svoji odvahu přednesem 
básniček, říkadel a zpěvem 
písniček, za které byly prá-
vem odměněny sladkostmi 
a ovocem.

My se vody nebojíme! Malí plaváčci se zúčastnili kurzu plavání 
na bazéně v Hustopečích.

Vánoce již klepou na dveře, proto přeje-
me dětem spoustu dárků pod stromeč-
kem, jejich nejbližším a všem příznivcům 
mateřské školy sváteční pohodu, vše nej-
lepší a pevné zdraví v roce 2017.

Jiřina Zigová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

Školka plná čertíků, ale zcela mimořádně, jen o svátku svatého 
Mikuláše. Jindy jsou naše děti hodné jako andílci :-)!
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předvánoční tvoření
aneb den otevřených dveří v zš velké pavlovice

telegraFiCky ze zÁkladní školyZÁVěREM SLOVO ŘEDITELE
ZÁKLADNÍ šKOLY…

V naší škole se stalo již tradicí, že Den otevře-
ných dveří se koná v  adventním čase, který 
je plný očekávání Vánoc. Adventní době byl 
přizpůsoben i  letošní Den otevřených dveří, 
který se konal v sobotu 3. prosince 2016 v od-
poledních hodinách.
Již čtvrt hodinky před samotným zahájením 
před školou postávaly hloučky dětí a  rodičů, 
které netrpělivě čekaly, až se dveře školy ote-
vřou. Protože se i  letos Den otevřených dveří 
nesl v  duchu předvánočního tvoření, čekalo 
na děti mnoho dílniček, ve kterých si mohly 
vytvořit vánoční dekorace a drobné dárky.
Po vstupu do školy dostaly děti papírovou 
kartičku, na níž byl vytištěn seznam dílniček, 
které mohly navštívit. Program v  dílnách byl 
opravdu pestrý. Děti si mohly vyrobit krásné 
papírové hvězdičky, strašidelné čertíky, pro-

střihávané zelené vánoční 
stromečky, ozdobit cukrovou 
polevou perníčky, z  chvojí 
a ozdob vytvořit vánoční svíc-
ny, namalovat hedvábný šáte-
ček, udělat panáčka ze šišek, 
z korálků navléknout náhrdel-
ník nebo navštívit alchymis-
tickou dílnu.
Na závěr tvoření dostaly děti 
v  každé dílně do své kartičky 
razítko. S  kartičkou plnou 
razítek se pak s  rodiči vydaly 
do krásně vyzdobené školní 
jídelny, ve které na ně čekalo 
překvapení v  podobě slad-
ké odměny. Rodiče, babičky 
a dědečkové si v jídelně v klidu poseděli, napili se čaje a ochutnali výborné ko-

láče, které jim upekly kuchařky školní jídelny.
Doprovodný program byl také velmi bohatý. 
Rodiče si mohli prohlédnout všechny prosto-
ry základní školy. Zaujaly je krásně vyzdobené 
třídy i  prostory školní družiny, ve kterých si 
děti pohrály a vytvořily drobné vánoční deko-
race. Ve velké tělocvičně mohli zhlédnout bad-
mintonový turnaj a v malé tělocvičně se svými 
gymnastickými sestavami pochlubila děvčata 
ze zájmového kroužku gymnastiky. Na scho-
dech v budově 1. stupně si pak vyslechli kole-
dy, které pro ně připravili žáci čtvrtých roční-
ků se svými učiteli.
Domnívám se, že Den otevřených dveří se 
nám letos opět vydařil. Všichni odcházeli spo-
kojeni s  náručí plnou výrobků. Poděkování 
patří všem zaměstnancům základní školy, kte-
ří se na přípravě Dne otevřených dveří podíleli 
a  přispěli tak svým dílem ke krásné předvá-
noční atmosféře.

Mgr. Halka Buryová, zástupkyně ředitele 
Základní školy Velké Pavlovice

Jsem rád, že již druhým rokem Den otevře-
ných dveří konaný touto formou opět potěšil 
všechny rodiče, kterých přišlo letos ještě více 
než v  loňském roce. Vánoční atmosférou ob-
klopení rodiče, vyjadřující spokojenost a  ob-
div škole, se už teď těší na příští rok (v pořadí 
již třetí) plný dalších překvapení. 
Tato možná začínající tradice, nesoucí se v du-
chu Vánoc, je pěknou tečkou na závěr tohoto 
kalendářního roku v  naší škole. Za to všem 
zaměstnancům, kteří se podíleli na akci, moc 
děkuji. Přeji všem zaměstnancům školy, žá-
kům, rodičům, ale i ostatním občanům hezké 
vánoční svátky a šťastný nový rok 2017. 

Mgr. Michal Rilák, 
ředitel Základní školy Velké Pavlovice

Alchymistická dílna na II. stupni. Deváťáci svými pokusy doká-
zali, že chemie je vlastně jedna velká zábava, o kouzla a čáry tu 
rozhodně není nouze.

V rámci Dne otevřených dveří na ZŠ si mohli návštěvníci vyslechnout nostalgie plné vánoční zpívání 
na schodech.

•	Žáci šestých tříd navštívi-
li planetárium v  Brně, kde 
byl pro ně připraven pořad 
„Úžasné planety“.  V úvodní 
části se seznámili s  aktuální 
hvězdnou oblohou a s plane-
tami, které jsou právě vidět 
na obloze. Druhou částí bylo 
nádherné představení o naší 
Sluneční soustavě plné otá-
zek směřujících k žákům.

•	Žáci 1. stupně měli možnost 
prozkoumat vesmír přímo 
v  prostorách základní školy, 
kam za nimi mobilní plane-
tárium přijelo. Tento pro-
gram probíhal v  nafukovací kupoli, kde 

se děti seznámily nejen s  vesmírem, ale 
také zjistily, jak veliké Slunce je a poznaly 

Den poezie na prvním stupni základní školy – jedny z mnoha 
držitelek certifikátu „Malý básník“.
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v ráMCi dopravníHo dne navštívili školÁky policisté

deváťáCi zápolili v SoUtěži České televize u6

planety Sluneční soustavy zblízka.

•	Již tradičně přijela za žáky 1. a  2. třídy 
naší školy paní Zuzana Skálová, která 
vyučuje na Konzervatoři Brno, s  progra-
mem dramatické výchovy. Nejmladší ško-
láci se vžili do určitých rolí, a  tak získali 
nenásilnou formou nové poznatky a zku-
šenosti.

•	Dne 21. 11. 2016 absolvovali žáci 5. a 8. roč-
níků školení Českého červeného kříže, které 
bylo zaměřené na poskytování první pomo-
ci. Jednalo se o soubor jednoduchých a logic-
kých úkonů, které vedou k záchraně života. 
Díky znalostem první pomoci mohou žáci 
zachránit život kamarádovi nebo neznámým 
lidem.

•	Mezinárodní literární festival Den poezie se 
koná každý rok na počest českého romantic-

Školení Českého červeného kříže pro druhý stupeň základní školy 
a žáky pátých tříd.

kého básníka Karla Hynka 
Machy. Naše škola se již tra-
dičně zapojila programem 
pro žáky 1. – 4. tříd.  Děti 
se během projektového 
dne seznamovaly s poezií, 
s  básníky a  ilustrátory, 
hrály si s rýmy. Poznávaly 
také neznámé oblasti poe-
zie jako kaligramy, které 
si nakonec i  samy zkou-
šely vytvořit. Nejvíce děti 
bavila „zatoulaná“ báseň, 
kterou hledaly po budově 
školy a skládaly dohroma-
dy. Den poezie tak pro ně 
může být pozitivní moti-
vací do budoucnosti.

Bezpečnost a zdraví našich dětí patří mezi to 
nejcennější, co máme. Proto na ZŠ ve Velkých 
Pavlovicích do výuky pravidelně zařazujeme 
dopravní výchovu, besedy a  praktická cviče-
ní, kde se děti učí ochraně zdraví, správnému 
chování na silnici i při setkávání s cizími lidmi.
Pozvání na 1. stupeň naší školy přijali policis-
té a  odborníci, kteří se prevencí bezpečnosti 
zabývají. S žáky první, druhé a třetí třídy při-
jela besedovat mluvčí břeclavské policie Ka-
mila Haraštová. Pro malé školáky připravila 
témata: řešení dopravních situací, bezpečné 
chování chodců a chování při setkání s cizím 
člověkem. Děvčata a chlapci řešili problémové 
situace na obrázcích i  v  drobných scénkách. 
Na závěr poučného a  úsměvného dopoledne 
paní policistka děti pochválila a  rozdala jim 
drobné dárečky.
Pro čtvrťáky a  páťáky si dopolední program 
připravili lektoři z autoškoly v Lednici. Teore-

tická část proběhla ve třídách a na hřišti si žáci 
vše vyzkoušeli v praxi. Jezdili na kolech i kolo-
běžkách podle dopravních značek a semaforů, 
správně přecházeli křižovatky a snažili se, aby 
nezískali trestné body do svých „řidičských 
průkazů“.

Děti byly dopravní výchovou s policisty ČR přímo nadšené. Věřme, že si z přednášky krom omalová-
nek odnesly i řadu cenných poznatků.

Autoškole Lednice i paní policistce Haraštové 
z  Břeclavi patří velké poděkování za odbor-
nou spolupráci při výuce dopravní výchovy 
a ochraně zdraví našich dětí.

Mgr. Eva Drienková

U6 - úžasný svět techniky, tak se jmenuje sou-
těžní pořad České televize Ostrava. Zkusit své 
štěstí v něm se vydalo družstvo ze Základní školy 
Velké Pavlovice ve složení Viktor Bednařík, Ra-
dek Krejčiřík, Ondra Bank, Natalie Morozju-
ková a Eliška Bálková. Náhradníkem připrave-
ným okamžitě zaskočit byla Klára Navrátilová.

Soutěž je zaměřená na přírodní vědy a jejich vyu-
žití v reálném životě a má naznačit divákům, jak 
funguje svět kolem nás. Na tomto celém prin-
cipu je založeno osm dílčích soutěžních úkolů, 
které plní dvě pětičlenná družstva. Našim sou-
peřem byla Základní škola Úvoz z Brna.

Natáčení probíhalo v interaktivní expozici VIDA 
science centrum v Brně. Našemu družstvu, ome-
ga týmu, se dařilo se střídavými úspěchy. Nako-
nec však na svého soupeře nestačili a museli se 
smířit s  prohrou. Navzdory neúspěchu však 
i tak perfektně reprezentovali velkopavlovickou 

základní školu, za což jim 
patří velké poděkování, 
a  za odvahu postavit se 
před kamery náročného 
soutěžního pořadu obdiv-
ná gratulace!

Pokud jste pořad, který 
byl vysílán již 20. listopa-
du na programu České 
televize Déčko, propásli, 
můžete se na něj podívat 
prostřednictvím webo-
vých stránek ČT, adresa 
zní: http://decko.ces-
katelevize.cz/u6-uza-
sny-svet-vedy

Ing. Lenka Bukovská

Tým účastníků soutěže U6 – úžasný svět techniky ve složení Ondra Bank, 
Viktor Bednařík, Radek Krejčiřík, Eliška Bálková a Natalie Morozjuková 
s moderátory.
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Sportovní den o putovní pohÁry se zš z bořetic

liStopadový vítr přineSl MnoHo akCí 
aneb z prÁce GymnÁzia

V  pátek 2. 12. 2016 si žáci pátých ročníků 
změřili své síly se sousední školou z Bořetic.
Tak jako v  loňském roce se chlapci utkali ve 
futsalu, dívky ve vybíjené a nakonec soutěžili
v  atletických vytrvalostních a  sprinterských 
bězích. Sportovní klání dopadla ke spokoje-
nosti všech  -  jeden pohár putoval do Bořetic 
a druhý zůstal ve Velkých Pavlovicích.
Ve futsalu se v  prvním poločasu dařilo více 

Bořeticím (0:2), ale nakonec naši žáci utkání 
obrátili a vyhráli (4:3). Ve vybíjené vyhrála pu-
tovní pohár děvčata z Bořetic.
Všem sportovcům bychom chtěli touto cestou 
poděkovat za fair play a skvělou atmosféru. Už 
teď se těšíme na příští rok.

Mgr. Jaroslava Janů,
Mgr. Lukáš Svoboda

Osvětim je stále živoucím dokladem naší his-
torie, proto studenti vyššího gymnázia, druhé-
ho a  třetího ročníku, se dne 27. září zúčastnili 
zájezdu na toto smutné místo. Úvodní slova 
vystřídala prohlídka rozsáhlých budov a  mu-
zeí. I  těm odvážným musela naskakovat husí 
kůže při výkladu popisujícím hrozivé osudy lidí 
v  táboře. Program záhy pokračoval v  nedaleké 
Březince. Vesnici, v níž v říjnu roku 1941 vyrostl 
vyhlazovací tábor „Auschwitz-Birkenau“. 
Tradicí školy je již mnoho let maturitní výlet 
do našeho hlavního města, Prahy. Během tří 
dnů navštívili žáci společně s Mgr. Míchalovou 
a Mgr. Horáčkem spoustu, pro Prahu typických 
i netypických, míst. Hned první zastávkou byla 
Česká televize a  její studio na Kavčích horách. 
Deštivé počasí po prohlídce zahnalo maturanty 
do nákupního centra, kde se občerstvili a  du-
ševně připravili na večerní představení ve Vino-
hradském divadle. Přestože žánrem hry Romeo 
a  Julie  je tragédie, výkony herců byly přesně 
opačné. Druhý den vyrazili do datového centra 
Seznamu.cz. Na Pražském hradě absolvovali 
prohlídku takzvaného malého okruhu. Večer 
zakončili představením Činoherního klubu, hry 
s názvem Maska a tvář, dramatizace byla exce-
lentní.
Studenti tříd septimy a  3. A  se 1. listopadu 
zúčastnili exkurze do informačního centra 
jaderné elektrárny Dukovany a  vodní elek-
trárny Dalešice. Studenti nejprve navštívili in-
formační centrum přečerpávací vodní elektrár-
ny Dalešice, kde zhlédli krátký film o  principu 
a  rozmístění vodních elektráren pracujících na 
území naší republiky. Poté následovala zajíma-
vá prohlídka provozních částí elektrárny, včet-

ně „kontroly“ přívodních 
potrubí ve spodní části 
přehradní hráze. V  jader-
né elektrárně Dukovany 
byli krátkým filmem se-
známeni s  tím, jak taková 
elektrárna vůbec funguje. 
Viděli také příběh, co je 
blackout, aby si uvědomili, 
jak je elektřina pro náš ži-
vot důležitá.
Studenti sexty a  2. A  se 
ve středu 23. listopadu 
vypravili do Prahy za di-
vadelním představením. 
Národní divadlo nabídlo 
našemu gymnáziu místa na generální zkoušce 
dramatického zpracování Pýchy a předsudku 
od Jane Austenové. Většina studentů seděla na 
balkóně, ovšem některým jedincům se poštěsti-
lo a dostali se do lóží. Představení byla nádher-
né. Moderní zpracování se žákům velice líbilo. 
Oko diváka potěšilo spoustu propracovaných 
detailů a  metafor. Romantici i  neromantici si 
přišli na své a alespoň malou chvíli si hru užili. 
Aplausem však návštěva Národního divadla 
neskončila. V  hledišti ještě žáci poseděli a  zú-
častnili se besedy s  herci, režisérem a  dalšími 
lidmi z  dramaturgie. Dozvěděli se více o  Jane 
Austenové a její tvorbě a režisér nám prozradil, 
že se nechal inspirovat například animovaným 
seriálem Simpsonovi. Zakomponoval proto do 
svého díla pohovku, která měla symbolizovat 
rodinnou pohodu.
Retroden – tak bývá nazýván den, kdy se myš-
lenkami, oblečením vracíme do doby nedávné 

i dávno minulé. V pátek 18. listopadu se uskuteč-
nil návrat do doby velmi vzdálené. Studenti se na 
studentském parlamentu domluvili na tématu 
Pravěk. Proto jsme mohli spatřit na chodbách 
naší školy lovce mamutů zahalené do kožešin. 
O velké přestávce se všichni sešli v aule, kde pro-
běhla promenáda a vyhodnocení výsledků odbor-
nou porotou složenou z pedagogů gymnázia.   
  
Vánoční čas bývá prostorem pro zastavení se 
v  rychlém běhu každodenních událostí, ča-
sem pro prožitky s rodinou. Přeji Vám mnoho 
krásných chvil z  příjemné atmosféry Vánoc, 
hodně pracovních i  osobních úspěchů v  no-
vém roce 2017. Kolegům a žákům školy přeji 
navíc mnoho štěstí, nechť je pro ně nadcháze-
jící nový rok plný studijních úspěchů a radosti 
ze vzdělávání.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Retro den na téma „Pravěk“. Třída sekunda vyhrála druhé místo se 
speciální cenou pro třídní učitelku. Uznejte, že rozhodně právem :-)!

Gymnázium Velké Pavlovice srdečně zve širokou veřejnost, především pak zájemce o studium a jejich rodiče, na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

V tento den budou mít všichni návštěvníci školy možnost 
nahlédnout do učeben při vyučování, prohlédnout si mo-
derní prostory specializovaných tříd a zkusit si nanečisto 
testy z českého jazyka či matematiky.

který se uskuteční v pondělí 9. ledna 2017 od 8:00 do 17:00 hodin v budově školy. 

Gymnázium Vás srdečně zve a těší se na Vaši návštěvu!
Více na webu školy: www.gymnazium.velke-pavlovice.cz
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z velkýCH pavloviC na koneC repUbliky, 
do chebu aneb od diktatury k diktatuře

jak Si to šlape škrpÁlek?

StUžkování 2016 - studenti maturanty
Páteční podzimní podvečer 4. listopadu 
2016 se stal pro studenty oktávy a 4. A vý-
znamným dnem, neboť byli slavnostním 
stužkováním uvedeni do řad maturantů 
velkopavlovického gymnázia.

Do zcela zaplněné auly, kde se tato slavnost 
konala za přítomnosti rodičů, přátel a dal-
ších hostů, nastoupilo 30 studentů s  vel-
kým očekáváním. Po zahájení ceremoniá-
lu třídními učiteli Mgr. Petrem Horáčkem 
a PhDr. Stanislavem Rubášem byli studen-
ti pasováni na maturanty. S  motivačním 
projevem ke studentům vystoupil PaedDr. 
Vlastimil Kropáč, který studentům popřál 
hodně štěstí a elánu do náročné práce spo-
jené s vykonáním zkoušky dospělosti.

Celý ceremoniál příjemně zpestřil klavírní 
doprovod Michala Podrazila a nechyběl ani 
proslov samotných maturantů. Při projekci 
fotografií, nejen ze školních lavic, zajisté 
každý zavzpomínal na předešlé roky a  po-
vzdechnul si, jak ten čas letí.

Věřme, že všichni studenti maturitní 
zkoušku úspěšně složí a  že jim zkouška 
dospělosti bude vstupní branou do dalšího 
života plného přání, očekávání a nadějí.

PeadDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Slavnostní okamžik stužkování – ze studentů 
gymnazistů se stávají maturanti…

Trojice studentů našeho gymnázia – Vojtěch 
Antoš, Pavel Kosík a  Ondřej Sláma – vy-
bojovali v  XXV. ročníku Dějepisné soutěže 
studentů gymnázií skvělé 27. místo ze 75 
nejlepších týmů České republiky a  Sloven-
ské republiky. Tuto soutěž organizuje učitel 
chebského gymnázia Mgr. Stulák a  o  jeho 
manažerských schopnostech svědčí fakt, že 
na organizační zajištění (doprava, ubytování, 
stravování) a na ceny pro soutěžící (knihy pro 
každého účastníka v hodnotě cca 4 tisíce ko-
run, pro vítěze notebooky, zájezd…) pro letoš-
ní rok získal bezmála 3 miliony korun. Mezi 
sponzory se řadí instituce obou republik, 
Západočeský kraj, některé obce (mezi nimi 
i Velké Pavlovice), řada poslanců a senátorů.
Připravit se na tuto soutěž znamenalo zvlád-
nout (pro letošní ročník) období od konce 
války do konce roku 1948 - soutěž měla proto 
podtitul Od diktatury k  diktatuře. Soutěžící 
prokazují znalosti v celé šíři společnosti, tj. 
politika, hospodářství, kultura, sport, film, 
hudba…Jednotlivé osobnosti musí poznat 
podle obličeje (což obnáší poznat minimálně 
150 osob). V posledním kole otázky zadávají 

(ze záznamu) zajímavé osob-
nosti – letos jimi byli olympijští 
vítězové obou republik – např. 
Dominik Hašek, Anton Tkáč, 
Martin Ručínský nebo Milo-
slav Mečíř.
Soutěž probíhá dvoukolově 
– krajská kola v  dubnu, to po-
stupují tři (příští rok dvě) školy 
z kraje. V  listopadu téhož roku 
pak probíhá celostátní kolo za 
účasti 75 českých a slovenských 
škol. Za účasti významných 
českých a  slovenských histori-
ků a dalších významných osob-
ností. Letos jsme měli možnost 
setkat se s ministryní školství 
Kateřinou Valachovou, předsedou senátu 
Milanem Štěchem, brankářem Dominikem 
Haškem (málokdo ví, že Hašek vystudoval 
český jazyk a  historii), kardiologem Janem 
Pirkem, astronomem Jiřím Grygarem... 
Soutěžící dostávají cenné knižní ceny, jsou 
ubytovaní ve Františkových Lázních a  po ce-
lou dobu je pro ně zajištěno stravování.

Naše škola se do soutěže zapojila třikrát, 
z toho se dvakrát povedlo dostat do celostát-
ního kola. Považuji to za mimořádný úspěch. 
Rádi bychom se zapojili i do příštího ročníku – 
tentokrát bude zachycovat období 1949–1967.

Mgr. Pavla Míchalová

Soutěžní tým z Gymnázia Velké Pavlovice, zleva Vojtěch Antoš, 
Ondřej Sláma a Pavel Kosík.

Divadelní soubor ŠKRPÁLEK funguje na 
velkopavlovickém gymnáziu již čtvrtým 
rokem, je snad tedy vhodná chvíle trochu se 
ohlédnout za jeho činností.

Kytice 
V  prvních dnech začal pracovat dramatický 
kroužek, ze kterého se postupně tvořilo jádro 
souboru – mladí herci Lubomír Krůza a Aneta 
Bajková. V takto malém složení jsme se rozhodli 
nastudovat Kytici pražského divadla Semafor.
V baladě Polednice byli naštěstí potřeba jen dva 
herci a  nebylo potřeba kulis, což bylo, kromě 
humoru J. Suchého, hlavním kritériem výběru 

hry. Jakmile začala Polednice vykukovat zpoza 
pomyslné divadelní opony, rozhodli jsme se při-
brat další studenty a nastudovat i Zlatý kolovrat. 
K tomu už bylo potřeba vytvořit hudební sekci. 
Při cestě domů z některé za zkoušek vznikl taky 
název souboru Škrpálek.
Po dlouhých útrapách spatřila Kytice světlo světa 
– viděli ji studenti i veřejnost ve Velkých Pavlovi-
cích, na vánočním jarmarku, v Podivíně, Kobylí, 
Starovičkách, Hustopečích, Velkých Bílovicích, 
dokonce i ve skutečném divadle v Boleradicích. 

Postel pro Anděla 
S  nástupem školního roku 2014/2015 vyvstal Naše začátky… divadelní hra Kytice – báseň 

Zlatý kolovrat.
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SvětlUška rozzářila pražskou křižovatku

nový problém – do čeho se pustit dál? Nebylo 
vůbec snadné najít novou hru – pokud možno 
vtipnou, ne příliš náročnou na výpravu a zároveň 
s převahou ženských rolí – děvčat zapálených do 
divadla je u nás totiž přesila.
Tentokrát jsme šli do hry, kde se nezpívalo, cel-
ková délka hry však přesahovala jednu hodinu 
– Postel pro anděla od J. Koloděje. O tom, že di-
váky nenudila, svědčily salvy smíchu na premié-
ře, stejně jako častý potlesk. Mladí herci na sebe 
mohou být o to více hrdí, že hru dokončili sami 
(„rejža“ totiž onemocněl).
Před Vánocemi jsme se nechali inspirovat filmem 
Pelíšky, a scénka s „nerozbitnými skleničkami“ 
z umělé hmoty pobavila diváky předvánočního 
jarmarku ve Velkých Pavlovicích.

Účast na festivalu Mumraj
I v tomto hektickém období jsme nakonec vyrazi-
li na soutěžní přehlídku Mumraj v Hodoníně, kde 
jsme zažili tři dny plné tvůrčí atmosféry a nových 
přátelství. Co na tom, že jsme spali ve spacáku 
a na karimatce v sále kulturního domu? O tom, 
že jsme do Hodonína nejeli zbytečně, svědčí i mi-
mořádně příznivé hodnocení diváků a herecké 
ocenění Lubomírovi a Anetě od poroty.
Konec školního roku jsme si zpestřili představe-
ním ve Starovičkách, a také divákům v Rakvicích 
jsme zpříjemnili červencová horka. 

Na správné adrese 
Po zářijové slavnostní derniéře Postele pro 
anděla přišla opět na řadu otázka, kterou hru 
vybrat dál. Nakonec padla volba na komedii 
francouzského autora M. Camolettiho Na 
správné adrese.
V  předvánočním období jsme se ještě roz-
hodli vrátit se k osudům rodiny Myslivečko-
vých v Posteli pro anděla. Klára Leblochová 
napsala scénku o tom, co přineslo do rodiny 
očekávání nových přírůstků.
I v roce 2016 jsme vyrazili na festival Mumraj 
do Hodonína, kde jsme před plným sálem 
kulturního domu ještě jednou oživili Kytici 
a odnesli si vcelku příznivé hodnocení poro-

ty s oceněními hereckých výkonů.
Jarní premiéra se blížila a nastudování nové hry 
Na správné adre-
se se tedy muselo 
zvládnout v  období 
jen o  málo delším 
než jeden měsíc. 
Zkoušelo se ráno 
před vyučováním 
i  odpoledne, až na-
konec 29. dubna 
2016 ve velkopav-
lovické sokolovně 
spatřila světlo světa 
premiéra lechtivé 
komedie, ve které 
není nouze o  nedo-
rozumění, nadsázku, a dokonce ani o svlékací 
scény. Vzhledem k zábavnosti hry a hereckým 
výkonům se mladí divadelníci dočkali zaslouže-
ných ovací.
Hru jsme ještě uvedli u  příležitosti zářijových 
oslav dvacátého výročí gymnázia, a  byla opět 
přijata bouřlivým potleskem.

Co dál? 
Těší nás, že na naše představení chodí mno-
ho diváků, kteří odcházejí pobavení a  po-
hlazení na duši.
Budeme rádi, když v nás nadále zůstane chuť dál 
šlapat po prknech, která znamenají svět. Vždyť 
„divadlo je život a zase jde do života“, jak pravil 
klasik. Vám všem, kteří jste nás podpořili a dali 
nám inspiraci, děkujeme. Chtěli bychom nadále 
přinášet radost divákům i sami sobě. 

Mgr. Petr Kadlec, umělecký vedoucí stu-
dentského divadelního souboru škrpálek

A co říkají sami studenti?
Naše gymnázium nabízí mnoho zájmových 
kroužků. Mimo jiné se můžete připojit ke členům 
ansámblu divadelního souboru Škrpálek. Škrpá-
lek působí na naší škole již třetím rokem, a jeho 

věhlas stoupá s každým vystoupením. Není tedy 
divu, že se k této amatérské divadelní skupině 
připojuje více a více nových nadaných herců. Zá-

roveň se ale musí-
me loučit s někte-
rými hereckými 
kolegy, kteří náš 
soubor opouštějí, 
buďto kvůli ma-
turitě, nebo kvůli 
přechodu na jinou 
školu.
Jako soubor jsme 
se shodli, že se 
v  budoucnu sou-
středíme hlav-
ně na komedie, 

protože naším cílem je hlavně diváka pobavit 
a zbavit ho alespoň na chvíli všedních starostí. 
Pro všechny milovníky divadla, ať už z pohledu 
diváka, či herce, doporučujeme navštívit naše 
představení!
Kde nás najdete: Facebook: Divadelní spolek 
Škrpálek e-mail: dsskrpalek@seznam.cz 

•	Klára Leblochová * Divadlo je domov, je to lás-
ka. Je to něco, co vás učiní na okamžik někým 
jiným, kdo nemá starosti, neřeší problémy a je 
šťastný, protože je vámi a s vámi.

•	Lubomír Krůza * Škrpálek je pro mě skupina 
super lidí, které spojují dvě věci: humor a diva-
dlo. A já jsem opravdu moc rád, že mohu být 
součástí tohoto SUPROVÉHO uskupení!

•	Tereza Slámová * Myslím si, že na světě je 
spousta smutku, a ještě větší spousta lidí, kte-
ří jsou smutní. Na divadle miluju obzvláště to, 
když těmto lidem můžeme vykouzlit úsměv na 
tváři a odvést jejich myšlenky alespoň na chvíli 
někam jinam. 

•	Vojtěch Antoš * Byť jsem ve Škrpálku krátce, 
už teď jsem z něj nadšený. Je to nová zkušenost 
a ohromná legrace!

Tereza Slámová & Kateřina Poláčková

S divadelní hrou Postel pro anděla jsme zabodovali na 
soutěžní divadelní přehlídce Mumraj v Hodoníně.

Před pár týdny nám přišla nabídka ze Světlušky, 
jestli bychom se nechtěli zúčastnit jejich charita-
tivního večeru – Světlo pro Světlušku. Ano, sa-
mozřejmě že chtěli. Paní z této nadace, se kterou 
jsme komunikovali stran našeho Aprílesu na jaře 
tohoto roku, nám poslala vstupenky jako poděko-
vání za příspěvek.
Takže v sobotu 22. října jsme se vydali do Pra-
hy. Já, moje kamarádka a rodiče, kteří nás tam 
vezli. Již před cestou se k nám dostala zpráva, 
že tento den bude výluka metra. Trošku nás to 
vyděsilo, ale naštěstí jezdil náhradní autobus, 
takže nebyl problém dopravit se do centra met-
ropole. Nejdřív byla na programu procházka po 
starobylé Praze a potom jsme už zamířili směr 
Pražská křižovatka neboli kostel sv. Anny, kde 
se koncert měl odehrát. 

Když jsme přišli před kostel, stála tam už fronta 
lidí netrpělivě stepujících a čekajících na vpuštění 
dovnitř. A my se k nim přidali. Vešli jsme a uviděli 
spoustu lidí, spoustu kamer a hlavně pódium, kde 
probíhaly poslední zkoušky a nad kterým se vzná-
šela symbolická vzducholoď.
Půl hodiny do začátku a my si našli místo, odkud 
jsme viděli na pódium. Pět minut do živého vysí-
lání ČT, hlásí režisér. A to už jsou všichni aktéři 
nastoupení na pódiu a očekávají start.
30 vteřin. 15 vteřin. „Pět, čtyři, tři, dva, jedna,“ 
odpočítává režisér. V tom se spustí dech beroucí 
živá muzika a ozve se potlesk publika. Jeden z ne-
vidomých, kterého Světluška podporuje, zpívá 
a sbor složený z dětí různých pražských škol mu 
k tomu pomáhá. Sálem se nese píseň Viva la Vida.
Takhle probíhá celý večer. Známí zpěváci zapěli 

spolu s  nevidomými. K  vidění byl David Koller, 
Jana Kirchner, Tomáš Klus, Markéta Irglová 
anebo skupina Jelen, která přinesla a  přenesla 
pozitivní energii na všechny přítomné. Večer byl 
také prokládán reportážemi, kdy například Pa-
vel Kříž, Kamil Střihavka či Veronika Kubařová 
zkoušeli činnosti jim vlastní poslepu a strávili tak 
den POTMĚ.
Vrcholem večera bylo jednoznačně nejsilnější 
představení Ráchel Skleničkové s písní původně 
od Karla Kryla, kdy Nevidomá dívka hrála na kla-
vír a současně také zpívala.
Celým večerem provázeli Pavel Kříž a Lucie Vý-
borná. Na jejich tvářích bylo často vidět dojetí 
a nutno dodat, že určitě nebyli jediní. V tomto svě-
tě, kdy se každý za něčím žene, je pěkné vidět, že 
se během jednoho večera sejde u televizních obra-
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badMintonový den ve velkých pavlovicích
V sobotu 3. prosince 2016 se uskutečnil v tělo-
cvičně ve  Velkých Pavlovicích žákovský bad-
mintonový turnaj, který se konal souběžně 
s akcí „Den otevřených dveří“ na základní ško-
le. Turnaje se zúčastnilo 56 hráčů, kteří sehráli 
v  úžasné atmosféře plné tělocvičny osmihodi-
nový soubor vzájemných duelů. 
Turnaje se zúčastnili mladí badmintonisté 
z Velkých Pavlovic, Hustopečí, Židlochovic, 
Podolí, Růžďky a  z  několika brněnských 
klubů. Tento turnaj singlů, pořádající Stře-
disko volného času při ZŠ Velké Pavlovice 
určilo především pro začínající a mírně pokro-
čilé hráče. Hráči byli rozděleni do tří věkových 
kategorií a sehráli v systému tzv. “švýcar“ cel-
kem pět kol.
Den badmintonových dvojher začal již v de-
vět hodin ráno a určitě předvedl urputné duely 
s pěknými výměnami a občas velmi vyrovnané 
výsledky se stávaly pro někoho radostnějšími – 
pro někoho méně. Pro všechny účastníky to byl 
den plný sportu, výkonu a napětí. Den, který se 

následně „rozuzlil“ v konečné výsledky. Na vy-
hodnocení tu byla připravená odměna ve formě 
drobných cen a  diplomů. Vítězům byly předá-
ny, za velkých ovací publika, poháry a medaile. 
Dvě zlaté medaile tak putovaly do Židlochovic 
a čtyři zlaté do Brna.
A jak se dařilo domácím? Velkopavlovičtí bad-
mintonisté nastoupili v  početné sestavě jede-
nácti badmintonistů. Tradiční sestava ve starší 
kategorii U13, kterou tvořili Anička Drápalo-
vá, Martin Huslík a Jakub Herzán byla doplně-
na o Jakuba Cedivodu a dva turnajové nováčky 
Emu Průdkovou a  Matěje Prokeše. O  vůbec 
první turnaj se také jednalo pro domácí sesta-
vu v  kategorii U11: Lucii Dostálovou, Petra 
Hádlíka a  Alexandra Babiče. Všichni nováčci 
si vedli velmi dobře a  vezmeme-li k  úvaze, že 
s badmintonem začali teprve v říjnu, patří jim 
velká pochvala. Samuel Horák, Michal Huslík 
a Viktor Fůkal pak vytvořili trojici nejmladších 
hráčů pro kategorii U9.
V  domácím prostředí získali velkopavlovič-

tí dvě stříbrné medaile, což může být bráno 
částečně jako náplast za méně vydařenou pod-
zimní sezónou. Velká gratulace tak pro Jakuba 
Herzána a  Samuela Horáka, kteří si stříbrné 
medaile v singlech vybojovali.
Chtěli bychom poděkovat touto cestou všem, 
kteří se nějakou měrou o tento turnaj zasloužili 
– od vedení školy, přes sponzory: V&M Zbo-
rovský a  Berendsen, až po rodiče, kteří nám 
s turnajem pomáhali… Takže dík!
Děkujeme všem hráčům za účast, ale také di-
vákům, kterých se tentokrát sešlo v tělocvičně 
opravdu hodně. A všem ostatním, co zaváhali, 
chceme vzkázat: „Přijďte příště mezi nás!“
Turnajem jsme uzavřeli sezónu. Teď nás čeká 
v  sobotu již „tradiční“ vánoční besídka, na 
kterou přizveme do tělocvičny také rodiče, 
aby si vyzkoušeli sport, který jejich děti děla-
jí. Ve vánočním duchu, sestavené týmy z dětí 
a rodičů, sehrají badmintonová přátelská klá-
ní ve čtyřhrách.

Jiří Huslík
Velké Pavlovice 3.12.2016 – pětice nejlepších v jednotlivých kategoriích:

U13 dívky: 
1. Krulová Lucie (VSK VUT Brno)
2. Giňová Nikola (Sokol Židlochovice)
3. Skýpalová Natálie (TJ Sokol Růžďka)
4. Nejedlíková Barbora (Sokol Židlochovice)
5. Davídková Kateřina (BS Brno)

U13 chlapci:
1. Vrbka Tomáš (Sokol Židlochovice)
2. Herzán Jakub (SVČ Velké Pavlovice)
3. Rauš Filip (Sokol Židlochovice)
4. Bauer Vojtěch (BS Brno)
5. Juřica Patrik (BS Brno)

U11 dívky:
1. Trötzmüllerová Gabriela (FSpS MU Brno)
2. Kynclová Silvie (SK Podolí)
3. Vozdecká Monika (TJ Agrostav Hustopeče)
4. Doubková Veronika (BS Brno)
5. Vlašáková Karolína (BS Brno)

U11 chlapci:
1. Hrazdíra Patrik (Sokol Židlochovice)
2. Havlíček Michael (BS Brno)
3. Horák Max (SK Podolí)
4. Fuchs Marek (BS Brno)
2. Melcher Patrik (SK Podolí)

U9:
1. Derka Jan (BADMINTON FSpS MU)
2. Horák Samuel (SVČ Velké Pavlovice)
3. Fiala David (BS Brno)
4. Vodáková Barbora (BS Brno)
5. Fůkal Viktor (SVČ Velké Pavlovice)

Velkopavlovický tým, který se zúčastnil Žákov-
ského badmintonového turnaje konaného
3. prosince 2016 ve Velkých Pavlovicích.

zovek i přímo na místě tolik lidí, kteří rádi přispějí. 
Za tuto dobu se totiž vybralo přes neuvěřitelných 
24 milionů korun!
Krátce po jedenácté hodině, kdy koncert skončil, 
tak opouštělo Pražskou křižovatku pár stovek do-
jatých a usmívajících se lidí.
Na konto nadace SVĚTLUŠKA můžete
přispět kdykoliv... 
•				Konto	Světlušky	„DESET DEVÍTEK“ 
99999 99999/0100 je otevřeno po celý rok. 
•	Příspěvek	lze	poslat	i prostřednictvím	dárcovské	
SMS ve tvaru: DMS SVETLUSKA – číslo 87777. 
Zaplatíte 30,- Kč, Světluška obdrží 28,50 Kč. 
•	 Také	 můžete	 využít	 heslo	 DMS ROK 
SVETLUSKA. V tomto případě se místo jed-

norázové pomoci zavá-
žete k  pravidelné měsíč-
ní podpoře Světlušky ve 
výši jedné DMS po dobu 
jednoho roku. 
•	Více	informací	o této	
službě naleznete na
www.darcovskasms.cz. 

DěKUJEME!

Karolína Zborovská, 
studentka třídy

septima Gymnázia
Velké Pavlovice
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•	VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE   
Neděle 18. prosince 2016, zahájení 
a otevření bran v pravé poledne 
* Náměstí před radnicí města ve Velkých 
Pavlovicích   
* www.velke-pavlovice.cz              
Program: 
12.30 hod. *    Zahájení  
13.00 hod. *    Předvánoční koledování 
Základní škola Velké Pavlovice 
13.20 hod. *    Vánoční říkadla - DFK Vlha 
při Ekocentru Trkmanka   
13.40 hod. *    Vánoční vystoupení dětí 
Mateřská škola Velké Pavlovice  
14.00 hod. *    Vypouštění balónků s přáním 
dětí pro Ježíška 
14.00 hod. *    Čas Vánoc - Pěvecký sbor 
Gymnázia Velké Pavlovice 
14.30 hod. *    Vánoční hraní s kytarami – 
SVČ při ZŠ Velké Pavlovice 
15.00 hod. *    Zpívání vánočních písní - 
Klub důchodců Velké Pavlovice 
15.20 hod. *    Vánoční písně a koledy 
Žesťový soubor ZUŠ Velké Pavlovice 
15.40 hod. *    Vystoupení divadelního 
souboru Škrpálek - Gymnázium Velké 
Pavlovice 
16.00 hod. *    Vánoční poselství 
16.10 hod. *    Duo B&E – Bára Grůzová 
a Eliška Vomáčková 
16.40 hod. *    Presúzní sbor 
17.00 hod. *    Sváteční nálada s country 
kapelou Colorado
JEŽÍŠKOVA DÍLNA 
Program pro děti * 12.00 - 17.00 hod. 
*zasedací místnost na radnici  
Výtvarné a rukodělné tvoření pro děti s vá-
noční tématikou
PLENÉR 2016 – Bratkovica 
výstava obrazů výtvarníků Gymnázia Velké 
Pavlovice a Základní umělecké školy Senica 
v podkrovním výstavním sále velkopavlo-
vické radnice.

•	PŘEDVÁNOČNÍ HRAVÉ ODPOLEDNE
Pátek 23. prosince 2016 od 16.00 hodin 
* Městská knihovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz 

•	SILVESTR & NOVÝ ROK před radnicí
Sobota 31. prosince 2016, od 23.00 hodin 
* Náměstí před radnicí města ve Velkých 
Pavlovicích   
* www.velke-pavlovice.cz  

•	NOVOROČNÍ KONCERT
Sobota 7. ledna 2017, v 18:00 hodin 
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

•	DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA GYMNÁZIU
Pondělí 9. ledna 2017 od 8. do 17.00 hodin 
* Gymnázium Velké Pavlovice 
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz, 
www.velke-pavlovice.cz

•	KROJOVANÝ PLES
Sobota 14. ledna 2017, zahájení 
ve 20.00 hodin
* zahájení Slováckou besedou 
* vstupné 80,-- Kč 
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

•	MYSLIVECKÝ PLES
Sobota 21. ledna 2017, 
Začátek ve 20.00 hodin 
* vstupné 80,- Kč  
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

•	DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
JÍZLIVÝ GLOSÁTOR
Pátek 27. ledna 2017, v 19.00 hodin
* vstupné 50,- Kč 
* Výstavní sál Městského úřadu ve Velkých 
Pavlovicích
* www.velke-pavlovice.cz

•	FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR 
MODRÝCH HOR
Sobota 28. ledna 2017 ve 12:30 hod
*Sportovní hala ZŠ
*www.velke-pavlovice, www.modrehory.cz

•	DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ
Středa 8. února 2017 
* Budovy Základní školy Velké Pavlovice 
    Velké Pavlovice 
* http://zs.velke-pavlovice.cz, 
www.velke-pavlovice.cz

•	13. PLES GYMNÁZIA
Pátek 10. února 2017 od 19.30 hodin 
* zahájení tradiční polonézou studentů 
* hraje Junior Band Pohořelice 
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz, 
www.velke-pavlovice.cz

•	SPOLEČENSKÝ PLES MODRÝCH HOR
Sobota 18. února 2017, od 19:30 hodin 
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.modrehory.cz, www.velke-pavlovice.cz

•	OSTATKY
Sobota 25. února 2017, od 14:00 hodin 
* průvod masek, tradiční občerstvení,
    zábava 
* průvod městem, Sokolovna 
* www.ekocentrum-trkmanka.com, 
www. velke-pavlovice.cz

•	VÝSTAVA VÍN
Sobota 4. března 2017 
* Vinařství Baloun 
* www.velke-pavlovice.cz

•	MAŠKARNÍ PLES 
Sobota 4. března 2017, od 20.00 hodin 
* vstupné 80,- Kč 
* Sokolovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

•	Autorská výstava fotografií 
Marie Holáskové  
„JEDINEČNOST OKAMŽIKU“
Pátek 10. března 2017 v 17.00 hodin 

* Výstavní sál Městského úřadu 
    Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz
KALENDÁRIUM – FARNOST 
Velké Pavlovice 
Období od 23. prosince 2016 
do 1. března 2017

PŘÍLEŽITOST K PŘEDVÁNOČNÍ 
ZPOVěDI  
Pátek 23. prosince 2016, 15:00 – 17:00 
hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
PRVNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA  
Sobota 24. prosince 2016, ve 22:00 hodin 
(pro děti je vhodná vánoční mše ve 20:00 
v Němčičkách) 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
BOŽÍHODOVÁ MšE  
Neděle 25. prosince 2016, v 11:00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
„ŽIVÝ BETLéM“ 
S PAVLOVICKOU SCHóLOU  
 Úterý 27. prosince 2016, v 16:00 hodin 
* Farní dvůr
MšE S OBNOVOU MANŽELSKÝCH 
SLIBŮ  
Pátek 30. prosince 2016, v 18:00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
MšE S ADORACÍ NA PODěKOVÁNÍ 
ZA UPLYNULÝ ROK 
Sobota 31. prosince 2016, v 18:00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
NOVOROČNÍ MšE 
Neděle 1. ledna 2017, v 11:00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
ZIMNÍ VÝLET PRO DěTI 
Pondělí 2. ledna 2017  
* www.ozvi.se
MšE S TŘÍKRÁLOVÝM ŽEHNÁNÍM  
Pátek 6. ledna 2017, v 18:00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Sobota 7. ledna 2017 
* Po městě
MšE SE SVATOBLAŽEJSKÝCH 
POŽEHNÁNÍM 
Pátek 3. února 2017, v 18:00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
OBŘADY POPELEČNÍ STŘEDY 
NA ZAČÁTEK POSTNÍ DOBY 
Středa 1. března 2017, v 18:00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

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

KALENDÁŘ AKCÍ
Leden, únor a březen 2017
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elektrokola, krosová, horská a silniční kola
koloběžky a odrážedla

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

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

Pronajmu, nejlépe k podnikání
1+1 (plus WC) cca 45 m2

- vhodné na masáže, kosmetiku, pedikúru,
poradny, ordinace, kancelář apod.,

případně jako byt pro jednu osobu - pouze ženu.

Velké Pavlovice, tel.: 728 279 172
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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 zpravoda-
je 1/2017 – 15. února 2017
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického 
zpravodaje 1/2017 – 3. března 2017

Ceník inzerce 
ve Velkopavlovickém zpravodaji 
* rok 2017

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!

DEKOR SVÍTIDLA Alena Cendelínová 

     Sokolská 4/2, 691 06  Velké Pavlovice 
     tel: 736 718 110, e-mail: cendelinova.a@seznam.cz 
     www.svitidlaelektro.cz 
 

Nabízíme VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ, ledkové řetězy 
do sítě i na baterie, do bytů i na venkovní umístění, 
v provedení rýže, kuličky v různých rozměrech. 
Nabízíme i DEKORAČNÍ LEDKOVÉ OSVĚTLENÍ, 
SVÍTÍCÍ DŘEVĚNÉ BETLÉMY, OSVĚTLENÍ DO OKEN 
A LEDKOVÉ SVÍCE. Letošní novinkou jsou venkovní 
LAMPIONOVÉ PLASTOVÉ KOULE o průměru 12 cm, 
v bílém i barevném provedení s možností spojování 
do různých rozměrů. 
 

Otevírací doba 
Pondělí až pátek: 9:00 – 17:30 hod. 
Sobota: 9:00 – 11:00 hod. 

 
 
 

 


