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SLOVO STaROSTY
Vážení spoluobčané,
na začátku roku 2017, bych chtěl poděkovat
všem zaměstnancům města, členům spolků
a organizací za práci pro město. Poděkování patří i členům městského zastupitelstva, členům komisí a výborů za jejich práci a náměty ke zlepšení
života v našem městě.
Rok 2017 se rozběhl svým tempem a novoroční
oslavy jsou již minulostí. Měsíc leden se nám
přihlásil mrazy a nadílkou sněhu, jaká nebyla již
několik let. Zaměstnanci města obětavě zaledovali plochy vhodné k bruslení. A domnívám se,
že i příděl sněhu se zvládl bez větších obtíží i díky
zametacímu vozu.
Nyní se nám již začíná „jařit“ a proto Vás chci
proto seznámit s nejbližšími investičními akcemi, které nás ve městě čekají v první polovině
letošního roku.
Rekonstrukce NN veřejného osvětlení
V současné době již probíhá rekonstrukce sítě
NN firmy E.ON v ulicích Sokolská, Dlouhá,
Horní, v „Bálkové uličce“ a v ulici Hlavní od
křižovatky s ul. U Zastávky ve směru k restauraci Ferdinand. Město využije výkopové práce
firmy a na celé trase bude položena chránička
pro nový kabel veřejného osvětlení. Následně
v tomto úseku proběhne rekonstrukce i veřejného osvětlení.
Výměna vodovodů ve spolupráci s ﬁrmou VaK
Břeclav a.s.
První plánovaná výměna vodovodního potrubí proběhne v termínu od 10. března 2017
do 20. března na Náměstí 9. května, v úseku od
prodejny Hospodářské potřeby Stanislav Crhák

Úklid Psích
eXkrementů
Vážení občané,
následující řádky by patřily do rubriky „Přečetli jsme za vás“, kdybychom tedy v našem
zpravodaji nějakou takovou rubriku měli. Při
jeho četbě jsem si uvědomil, že mi tento článek
ždíreckého starosty mluví z duše a že je to u nás
úplně stejné. Článek je stručný, výstižný a pravdivý. Za sebe ještě upozorňuji, že i meze kolem
cesty do Staré hory (Pajerka) je třeba uklízet.
Laskavé svolení k přetištění nám autor dal.
Děkuji!

Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice
Letošní, zima, bohatá na sníh, opět odhalila nešvar některých majitelů psů, a to neuklízení psích
exkrementů po svých mazlíčcích. Sníh na chvíli
ukryje tyto poklady, ale každé mírné oteplení je
naopak odhalí. a co teprve až sníh roztaje úplně?
To bude pokoukání!

kolem obou budov základní školy po křižovatku
s ulicí Hlavní. Tato akce bude realizována Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. ve spolupráci
s městem Velké Pavlovice.
V měsíci dubnu by měla proběhnout rekonstrukce vodovodu na ulici Trávníky (letos dvě havárie,
2x vytopený sklep pana Kocmánka) a v návaznosti i oprava vodovodu (také časté poruchy)
v ulici Ořechová v úseku od prodejny Vinařské
potřeby Bureš po dům č. 33.
V měsících červen-červenec bude provedena
rekonstrukce vodovodu na ulici Brněnská, od
veterinární ordinace směrem na autobusové
nádraží, přes cestu na ulici Sokolskou v návaznosti na ulici Hlavní. Z tohoto důvodu se odloží
buď na podzim nebo na příští rok naplánovaná
rekonstrukce vodovodu na ulici Zelnice, ulici
Herbenova a s tím bohužel i spojená rekonstrukce chodníků.
Rekonstrukce chodníků
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby „Velké Pavlovice - Mobility - II.
etapa“. Pod tímto názvem je schován chodník
od budovy MěÚ, kolem školy, po ulici Hlavní
a končí u ulice U Zastávky. Na tuto akci byla
v loňském roce získána dotace s fondu SFDI
v maximální výši 2.425.000,- Kč. Celková hodnota díla je cca 3.700.000,- Kč s DPH. V ul. Hlavní
proběhne i výměna kabeláže veřejného osvětlení.
Parkoviště a odstavné plochy

zahájení stavby je duben 2017.
V měsíci květen a červen proběhne stavební
úprava prostoru u kostela na ulici Dlouhá a přesunutí stávající autobusové zastávky nacházející
se u základní školy, a to do prostoru mezi kostelem a ulicí Dlouhá, kde se v současné době nachází parkoviště. Rekonstrukcí dojde k výraznému
zlepšení a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Dojde i ke zúžení a z jednosměrnění propojky ulic Dlouhá a Nám 9. května, s vybudováním
nových parkovacích míst.
Do konce července se vybudují dvě menší parkoviště. Jedno v ulici Pod Břehy ke „Šlechtitelce“,
naproti domu paní Havlíkové, druhé na ulici
Hlavní („pod Mikulicovým“).
Rekonstrukce silnice
V červnu 2017 začne dlouho připravovaná rekonstrukce státní silnice II/421 na ulicích Brněnská,
Hlavní a Hodonínská, kterou bude provádět SÚS
JMK. Dle harmonogramu investora by se mělo
začít na ulici Brněnská (začátek obce) po křižovatku ulic Brněnská, Dlouhá a Za dvorem. Zde
vznikne kruhový objezd. Tento úsek by měl být
hotov do konce měsíce července.
Závěrem chci popřát všem občanům města příjemné prožití jarních měsíců a prosluněné velikonoční svátky.

Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

Z důvodu budování nové příjezdové komunikace
k bytům č.8 na ul.Tovární (komunikaci vybuduje
soukromý investor, který v této lokalitě bude budovat bytový dům) vybuduje město novou parkovací plochu pro 10 osobních automobilů. Termín
apeluji proto na majitele psů, aby neporušovali
vyhlášku města a uklízeli výkaly svých psů, které zanechají na veřejně přístupných plochách.
Vím, že existují pejskaři, kteří mají názor, že když
zaplatili poplatek za psa, nemusí odklízet nic.
Jenom doufám, že to jsou pouze osamělí zoufalci,
kteří nerespektují pravidla lidského soužití.

v Echenonu a následně ratifikována zastupitelstvy.

Jan Martinec,
starosta města ždírec nad Doubravou

Přátelé z Francie nám nabízí možnost opět
navštívit jejich městečko. Termín zájezdu
je v plánu na měsíc červenec 2017 a bude
upřesněn. Náklady na zájezd do Francie
se z velké části rovnají uhrazení dopravy.
Vlastní pobyt ve Francii, program a stravování zajišťují francouzští přátelé. Ubytování
a stavování by účastníci zájezdu „oplatili“
při návštěvě Francouzů u nás v roce 2018.

chcete se zÚčastnit družebního zájezdu do Francie?
Na začátku letošního roku jsem byl osloven
družebním městečkem Echenon ve Francii.
Letos v srpnu uplyne dvacáté páté výročí
uzavření smlouvy o družbě mezi Velkými
Pavlovicemi a francouzským Echenonem,
která byla vyjádřena slavnostním podpisem
slibu starostů obou obcí dne 23. srpna 1992

Na základě této smlouvy proběhlo a stále
probíhá mnoho, jak oficiálních, tak i soukromých akcí mezi občany Velkých Pavlovic
a Echenonu, byla uzavřena mnohá přátelství, trvající doposud.

Zájemci se mohou přihlásit
do 15. března 2017 u starosty města.
mobil: 732 135 063
e-mail: otrel@velke-pavlovice.cz
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Z RaDNICE
Z JEDNáNí RaDY MěSTa a ZaSTUPITELSTVa
MěSTa VELKé PaVLOVICE
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem 7 x, mimo jiné řešila následující problematiku.
Zabývala se:
• opětovným zatékáním do sklepů na ulici Zelnice po posledních deštích, zatéká opět do sklepa rodiny Řádkovy, nejspíš kolem obrubníků,
návrh použít a umístit plastickou zálivku mezi
obrubníky a asfalt,
• informací o situaci ve Zdravotním středisku
Velké Pavlovice, s. r. o.,
• návrhem na kontrolu dešťových vpustí (některé
ve městě jsou ucpány),
• požadavkem na řešení dlouhodobě parkujících
vozidel na komunikacích a parkovištích,
• kontrolami příspěvkových organizací a zajištěním kontroly u příspěvkové organizace Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice za rok 2016,
• zprovozněním veřejného WC u autobusového
nádraží,
• vypsáním výběrového řízení na opravu komunikace U Zastávky,
• peticí, která byla doručena na MěÚ dne
19.12.2016, ve které občané požadují, aby nebyla zrušena prodejna ovoce a zeleniny na autobusovém nádraží: majitelce stánkového prodeje
ovoce a zeleniny byla nabídnuta možnost přesunutí stánku na místo pronajaté od Moravské
Agry (stánek Vinařství Fůkalovi), pokud tuto
nabídku nevyužije, bude stánek odstraněn,
• informací o prodeji pozemků v podnikatelské
zóně,
• zabývala se pokračováním družby mezi Městem Velké Pavlovice a francouzskou obcí Echenon, v letošním roce uplyne 25 let od uzavřením
smlouvy (1992),
• návrhem zpracovat pravidla a regulativy pro
výstavbu ve městě (stavební čára, tvar a výška
střechy, atd.),
• vedením kroniky a zajištěním vhodného kronikáře města,
• problém úklidu při venčení psů v zastavěné
části města i mimo zastavěnou část města, zákonnými možnostmi omezit volný pohyb psů
a vyzváním občanů k úklidu psích exkrementů,
• rozšířením mateřské školy z důvodu přijímání
dětí do MŠ v následujících letech (povinnost
přijímat stále mladší děti, v r.2020 příjem dvouletých dětí),
• vybudováním odstavných ploch pro vozidla
v ul. Tovární 8 z důvodu velmi úzké komunikace a zřízením min. jednoho svítidla VO.
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Jiřím Zálešákem na dopracování a úpravu PD
akce „Domov seniorů Velké Pavlovice – II.
etapa“ a Ing. Janem Novákem na vypracování
a podání žádosti o dotaci,
• dodavatele velkokapacitní Tatry CAS pro
JSDH Velké Pavlovice, na základě doporučení
hodnotící komise to bude THT Polička s.r.o.,
• uzavření smlouvy na zhotovení povrchu komunikace na ul. Kopečky s firmou BLARA s. r. o.
za cenu 319.517,- Kč,
• pořízení letecké fotografie města,
• nákup dřeva na opravu rozhledny Slunečná od
obce Kunovice u Valašského Meziříčí,
• věcný dar Českému svazu chovatelů, ceny pro
úspěšné chovatele na výstavě holubů „O pohár
starosty města“ ve dnech 10.-11.,12. 2016 do
výš 2.000,- Kč,
• odstranění 8 ks stromů dle posudku a zahájení
správní řízení ve věci odstranění stromů,
• nabídku Synpro, s. r. o. na dodání postranního kartáče zametacího vozu v ceně
56.503,- Kč s DPH,
• prodej vozidla Tatra CAS 32 - T148, reg. zn.
BVH 96-38 zájemci s nejvyšší nabídkou, nejnižší možná nabídnutá cena musí být dle znaleckého posudku 125 tis. Kč, včetně DPH,
• darovací smlouvu mezi městem a EON Česká
republika s .r. o. na 2 ks bezpečných branek
v hodnotě 46.996,- Kč, vč. DPH, fotbalové
branky bude užívat TJ Slavoj,
• finanční dar ve výši 3 tis. Kč na šachový turnaj
žáků dne 26. 12. 2016
• PD na výstavbu ubytovacích objektů v ul. Za
Dvorem a ul. Příční za podmínky, že bude
současně zbudováno 12 parkovacích míst (na
počet pokojů)
• cenovou nabídkou na zpracování PD k realizaci
rekonstrukce komunikace na ul. Dlouhá v délce
cca 700 m, cena 66.429,-Kč, vč. DPH.
• místo a dobu pro konání svatebních obřadů - v obřadní síni MěÚ Velké Pavlovice,
Nám. 9. května 700/40 v sobotu od 10.00 do
12.00 hodin (v tento den a uvedenou dobu je
umožněno snoubencům s trvalým pobytem na
území ČR uzavřít manželství bez jakýchkoliv
nadstandardních služeb, tedy bez jakýchkoliv
poplatků). Ve dnech státních svátků a ostatních
svátků se svatební obřady nekonají.

Rada města schválila:

• finanční příspěvky na činnost pro rok 2017
a uzavření veřejnoprávní smlouvy s organizacemi:

• uzavření smlouvy mezi městem a Ing. arch.

TJ Sokol Velké Pavlovice ve výši 20.000,- Kč

a Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice ve
výši 20.000,- Kč,
finanční dar ve výši 6.000,- Kč pro Domovinku
Němčičky o. p. s., kde zařízení využívají dvě občanky města,
finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro Malovaný kraj,
o. s., Břeclav,
finanční dar Dámskému klubu ve výši 5.000,- Kč,
finanční dar Klubu důchodců ve výši 100,- Kč na
jednoho člena, celkem 10.400,- Kč,
finanční dar Presúznímu sboru o. s. ve výši
20.000,- Kč z toho 10.000,- Kč bude vyplaceno v I. pololetí, dalších 10.000,- Kč ke konci
roku 2017,
poskytnutí finančního daru v souvislosti s pořádáním plesů: Krojovaný ples, Myslivecký ples,
Ples gymnázia, Ples Modrých Hor, Dětský maškarní, Country bál,
finanční dar na akci „Meditrina“ dne 11.3. 2017,
smlouvu mezi městem a spol. Deratex, spol. s r.
o., na provedení velkoplošné deratizace,
poskytnutí dotace na pořádání výstavy vín dne
4. 3. 2017 pro ZO Českého zahrádkářského svazu Velké Pavlovice, 20.000,- Kč, včetně smlouvy
o poskytnutí dotace ,
• zpracování PD a podání žádosti na základě
vyhlášeného dotačního titulu v rámci IROP, výzva 46-Infrastruktura základních škol. (Žádost
podává základní škola, náklady jsou předběžně
vyčísleny na 3.3 mil. Kč, spoluúčast ZŠ 10%),
• cenovou nabídku na zhotovení PD rozšíření
veřejného osvětlení v ul. Tovární (Drůbežárny
- sběrný dvůr a dále) za 54.000,- Kč,
• výstavbu skladů (garáží) mezi bytovými
domy Tovární 10 a 12 z pevného stavebního
materiálu, z předního pohledu dveře a okno,
omítka stejná,
• Směrnici pro zadávání veřejných zakázek „malého rozsahu“ č.1/2017,
• zpracování PD pro stavbu Kolumbária - pro
pokračování uložení uren podél hřbitovní zdi,
• poskytnutí autobusu Klubu důchodců zdarma na: 1 x do družebního města Ždírec nad
Doubravou a 1 x do družebního města Senice, jednodenní výlet na Velehrad-Modrá,
jednodenní výlet do Lednice, Ladná, Zaječí,
Hustopeče,
• smlouvu mezi městem a Pavlem Miklíkem na
statické zajištění přístavby v areálu TJ Slavoj dle
PD za cenu 102.600,- Kč, vč. DPH.
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Rada města neschválila:
• pronájem části pozemku parc. č. 6334 v k. ú.
Velké Pavlovice
• příspěvek na varhany ve Svatovítské katedrále
• návrh umístění parkovacích míst před RD v ul.
Pod Břehy
• připojení města Velké Pavlovice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
• poskytnutí autobusu členům Klubu důchodců
zdarma na jednodenní výlet do Velkého Mederu
Zastupitelstvo města na svém XIV/2016 zasedání, které se konalo v úterý 20. prosince
2016, mimo jiné projednalo a schválilo:
Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím
pro rok 2017: MŠ 1.110.000,- Kč, ZŠ 3.015.000,Kč, gymnázium 1.950.000,- Kč, Ekocentrum
Trkmanka 2.000.000,- Kč
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Příspěvek na financování systému IDS JMK na
rok 2017 v celkové výši 155.700,- Kč
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
Poskytnutí dotace pro rok 2017 pro TJ Slavoj
Velké Pavlovice ve výši 450 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 1/2017
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
Poskytnutí dotace pro rok 2017 pro Letecký
klub Nad krajem André z. s. ve výši 80 tis. Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 2/2017
hlasování pro 11, proti 1 (Crháková), zdržel se
3 (Benda, Lacina, Šmídová)
Poskytnutí dotace pro rok 2017 pro Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Velké Pavlovice ve výši 45 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 3/2017
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
Rozpočet SKF pro rok 2017, dle přílohy, tvorba
3% z ročního vyměřovacího základu pojistného
na sociální zabezpečení tj. 360 tis. Kč, použití
360 tis. Kč
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 2
(Šmídová, Stehlík)
Rozpočet pro rok 2017,
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
Rozpočtový výhled pro roky 2018 – 2021
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
Pořízení velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky pro JSDH za cenu 6.327 tis. Kč bez
DPH
hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 (Rilák)
Prodej majetku města dle záměru o prodeji nemovitostí a výsledku dnešního jednání:
a. prodej pozemku parc. č. 2316 o výměře 52 m2
v k. ú. Velké Pavlovice, z důvodu dořešení vlastnických vztahů k zahradě za rodinným domem,
za cenu 250,- Kč/m2 plus DPH
hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 (Halm)
b. prodej pozemku parc. č. 2258/9 o výměře

55 m2, v k. ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu č. 2133-214/2016 ze dne 6. 10. 2016,
vypracovaného Ing. Hlávkou, z důvodu zarovnání stavebního pozemku, za cenu 250,- Kč/m2
plus DPH
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
c. prodej pozemku parc. č. 295/4 o výměře 96 m2
v k. ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu
č. 2128-185/2016 ze dne 13. 9. 2016, vypracovaného Ing. Hlávkou, z důvodu dořešení vlastnických práv k pozemku při RD a zarovnání stavební čáry, za cenu 250,- Kč/m2 plus DPH
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
d. prodej pozemku parc.č. 2016/3 o výměře
1m2, parc. č. 1995/39 o výměře 12 m2 v k. ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu č. 2133214/2016 ze dne 4. 10. 2016, vypracovaného
Ing. Hlávkou, Dlouhá 4, Velké Pavlovice za účelem dořešení vlastnických vztahů k pozemku
pod stavbou a zarovnání stavební čáry, za cenu
250,- Kč/m2 plus DPH
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
e. vnesení nemovité věci vybudovaných částí vodovodů a kanalizací s příslušenstvím z majetku
města formou nepeněžitého vkladu do majetku
společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a. s.
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
zveřejnění záměru směny pozemků dle doporučení RMě:
a) ulice B. Němcové za účelem dořešení vlastnictví k pozemkům - parc. č. 97/18 o výměře
72 m2 za část pozemku parc. č. 97/1 o výměře
cca 72 m2, k. ú. Velké Pavlovice, na základě geometrického plánu
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
b) podnikatelská zóna za účelem podnikání
ve strojírenství - část pozemků parc. č. 4524/1,
4524/6 a 4524/7 o celkové výměře cca 11.000 m2,
v k. ú. Velké Pavlovce, na základě geometrického
plánu
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
podání žádosti o bezúplatný převod, případně
úplatný prodej podílu ½ pozemků parc. č. 3/24
o výměře 39 m2 a parc. č. 629/1 o výměře 241 m2,
v k. ú. Velké Pavlovice od Úřadu pro hospodaření státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.
42, Praha 2 pro město Velké Pavlovice
hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0
nepřítomen 1 (Zborovský)
zveřejnění záměru prodeje akcií města Velké
Pavlovice ve společnosti Vinné sklepy Františka
Lotrinského, a. s.
hlasování pro 9, proti 4 (Zborovský, Lacina,
Šmídová, Stehlík), zdržel se 1 (Procházka),
nepřítomen 1 (Rilák)
Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskusi neschvaluje:
vyvěšení záměru a odprodej pozemků mimo
zastavěnou část města: parc.č. 5976 o výměře
2479 m2, orná půda a parc.č. 6004 o výměře 673
m2, vinice, v k.ú. Velké Pavlovice
hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
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Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů města, které byly na zasedání uplatněny:
Člen ZMě Ing. Benda se dotázal, jaká je v současné době cena za uložení odpadu na skládce
(v zápise z jednání RMě je uvedeno, že došlo k navýšení ceny). Starosta J. Otřel odpověděl, že cena
je 900,- Kč/t, Ing. Procházka informoval členy ZMě
o činnosti společnosti Hantály, a. s.,
Ing. Benda se dále zabýval problémem souvisejícím s odstraněním nemocných stromů kolem
sokolovny (posudek obdrželi členové ZMě spolu
s pozvánkou), a dotázal se, zda vedení plánuje
novou výsadbu, o jakém druhu stromů se uvažuje. Místostarosta sdělil, že posudek je vypracovaný
teprve před týdnem, problémem vysázení stromů se
bude RMě zabývat na příštích jednáních i v souvislosti s plánovaným průtahem města,
Ing. Benda navrhl umístit na určitých místech
ve městě kamerový systém. Místostarosta sdělil,
že v souvislosti s budováním optického kabelu ve
městě firmou NETCOM, který má být v příštím
roce položen, bude umístění kamerového systému
jednodušší, dnes je připojení kamery na internet
problém – ochrana dat. Jedna kamera je plánována na autobusovém nádraží, vyčkáme na uložení
optického kabelu,
Člen ZMě J. Hanzálek upozornil na parkování
na ulici Vinařská u ordinace MVDr. Blažka, není
zde možné projet. J. Otřel sdělil, že se problémem
bude RMě zabývat,
Člen ZMě Ing. Procházka se dotázal, kdo vybíral místo na autobusovém nádraží k umístění veřejného WC a dotázal se na cenu mobilního WC,
J. Otřel sdělil, že nyní celkové náklady jsou cca 400
tis. Kč, přesnou částku sdělíme. Dále informoval, že
bylo vybráno mobilní WC z důvodu možného přemístění, a umístění při ulici Za Dvorem bylo vybráno záměrně, po dohodě se spol. BORS,
Ing. Procházka se dotázal na firmu, která nabízí
úsporu energií, i dřív mělo město takové nabídky,
ale z obavy, že by občané mohli mít problémy,
jsme se k těmto akcím nepřipojili, Starosta J.
Otřel sdělil, že město se připojilo k projektu „Obec
občanům“, který umožní získat občanům levnější
energie, město zařídilo pouze letáky, propagaci
a zasedací místnost, firma zajistí elektronickou
aukci a pro občany vybere nejlevnějšího dodavatele,
smlouvy o odběru energií budou sepsány přímo mezi
dodavatelem a občanem,
Člen ZMě Ing. P. Lacina nabídl Radě města pomoc od Komise ŽP při výběru dřevin na místo
vykácených stromů u sokolovny,
Členka ZMě M. Šmídová podala žádost, aby
členové ZMě, kteří jsou ve vedení společnosti
Vinných sklepů Fr. Lotrinského, Ing. Procházka,
Ing. Benda, nechali zpracovat zprávu – rozbor
činnosti společnosti Sklepů Františka Lotrinského od počátku výstavby za každý rok, z důvodu
hlasování o odprodeji akcií po vyvěšení záměru
na příštím zasedání.

Jitka Krátká,
tajemnice Městského úřadu
Velké Pavlovice
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Přítomnost zastuPitelů města a radních
na jednáních v roce 2016
Za kalendářní rok 2016 se zastupitelé města
Velké Pavlovice sešli na pěti řádných jednáních a celkem projednali 15 hodin. Absenci
na jednom jednání měl Ing. Pavel Lacina, Lubomír Zborovský, Ing. Pavel Procházka, Jana
Crháková a Jan Melichar. Ing. Dušan Bedřich
měl absenci na třech jednáních.
Rada města Velké Pavlovice se za kalendář-

ní rok 2016 sešla 31krát a projednala celkem
134,5 hodiny. Průměrná doba jednoho jednání je tedy 4 hodiny 20 minut.
Jediný Ing. Ladislav Hádlík byl přítomen po
celou dobu všech schůzí rady města. Petr
Hasil byl nepřítomen 45 minut, Jiří Otřel 225
minut, Ing. Roman Halm 245 minut a Josef
Dostoupil 345 minut.

Statistika docházky radních je převedena na
minuty z toho důvodu, že většina radních nebyla přítomna pouze na části schůzí. (Např.
45 minut na jedna schůzi, 20 minut na další
schůzi, apod.)

Petr Hasil

rekaPitulace činnosti ve městě za rok 2016
Udělalo se toho v našem městě minulý rok
dost? Jsou občané spokojení? Je potřeba
přitlačit? To je téma, které nás i vás zajímá
nejen na konci roku.
Zastupitelé města se rozhodli pro realizaci
několika akcí, a tak bylo už od začátku roku
jednáno s projektanty na různých stupních
projektových dokumentací. Byla zpracována
studie nového hřbitova u lesoparku, studie
prostor hřiště mezi kostelem a restaurací
„U Vavřince“ a také třeba studie zastřešení
pódia za sokolovnou.
Do vyššího stupně projektové dokumentace,
která by již sloužila i pro potřeby stavebního
úřadu a tedy k realizaci byla rozpracována studie hřiště za kostelem.
Dále byly zpracovány projektové dokumentace na výstavbu komunikace a inženýrských
sítí v průmyslové zóně, na rekonstrukci komunikace v ul. U Zastávky včetně výstavby
chodníku, na výměnu kůlů rozhledny, na výměnu veřejného osvětlení, byla předělána projektová dokumentace na výstavbu bytů pro
seniory a na další drobnější akce. Projektové
dokumentace jsou „papíry“, které asi moc
lidí nezajímají. Projekt leží v šuplíku, možná
se zrealizuje, možná ne. A co se tedy vlastně
v roce 2016 zrealizovalo?
V ulici Nádražní byl zjištěn kamerovou zkouškou havarijní stav kanalizace. Z tohoto důvodu byla provedena nutná oprava, kterou
provedla místní firma Štambachr. Po opravě
kanalizace mohla být dokončena výstavba
chodníku ze zámkové dlažby v celé ulici, která
byla provedena s pomocí dotačních prostředků firmou Strabag za 1.365tis. Kč.
Již tradicí se stalo, že v případě budování
chodníků, je prováděna i výměna 40ti a víceletého vodovodního řádu. Chodníky byly opraveny a vodovodní řád vyměněn (ve spolupráci
s VaK Břeclav,a.s.) v horní části ul. V Sadech
(cca 200 metrů) a v ul. Pod Břehy (cca 100metrů). V ul. Hlavní byl vyměněn vodovodní řád
na straně sudých čísel od školy po ul. U Zastávky v délce asi 370 metrů. V letošním roce
je zde plánována kompletní výměna chodníku. Po rekonstrukci bude chodník vyhovovat
občanům, kteří používají pro přemísťování
invalidní vozíky, či jiné „přibližovadla“ a také
občanům s vadou zraku. Z tohoto důvodu byl
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zpracován projekt i na zbylou část ulice. (Od
ul. U Zastávky po sokolovnu.) Vznikne tak
okruh Dlouhá, Náměstí 9. května (městský
úřad, lékárna, škola), Hlavní, Brněnská (autobusové nádraží), Dlouhá. Na tento okruh je
napojena ul. Nádražní a měla by být v budoucnu i ul. Brněnská kolem RD směrem k bývalému ZD.

šplhaly k 1.000tis. Kč. Také byla provedena v základní škole tzv. revitalizace počítačových sítí.

V ul. Zelnice proběhla revitalizace vnitřní části křižovatky ul. Zelnice, ul. Ořechová. Tuto
akci provedli zaměstnanci města samostatně.
Byly vyměněny silniční obrubníky, betonový
chodník byl vyměněn za zámkovou dlažbu
a část prostoru byla osázena rostlinami.

Protože je potřeba investovat finanční prostředky i do vybavení Služeb města, byl pořízen za 1,6mil. Kč zametací vůz na chodníky
i krajnice komunikací. Správnou volbu jeho
pořízení potvrzuje letošní zima, kdy se osvědčil při uklízení sněhu z chodníků. A to byl primárně určen na zametání smetí v létě.

Mostek přes Trkmanku u stavebnin vykazoval
již delší dobu zjevnou závadu – propadenou
vrchní část mostní konstrukce. V průběhu
několika let byl různě opravován, někdy byla
díra pouze zasypána. V roce 2016 byla polovina vrchní části mostu odstraněna (živičný
povrch a plechy) a nahrazena novou (živičný
povrch, beton, pevné kovové pláty).
Také se podařil zrealizovat informační systém
k sídlům a provozovnám firem. V současné
době se sbírají poznatky k jeho funkčnosti
popř. nefunkčnosti.
Na autobusovém nádraží bylo zbudováno veřejné WC. Nejprve byl záměr města jej zbudovat v prostorách garáží Mor. Agry. Bylo však
rozhodnuto, že se zakoupí kontejner, který se
umístí na vhodné místo. V případě, že se majitel rozhodne nájemní smlouvy vypovědět,
bude jej možné přemístit, popř. prodat.
Na začátku roku byly vyměněny vrata na hasičské zbrojnici a po výměně vrat byla dokončena rekonstrukce elektroinstalace. Venek
i vnitřek hasičské zbrojnice byl vymalován.
Havárie s odpady nás nepotkala pouze v ul.
Nádražní, ale i v ul. B. Němcové. I když zcela
jiná. Odpad ze zadního traktu bytového domu
odmítal odtékat z důvodu „sedlé“ kanalizace.
Proto byly, po trojnásobném vytopení suterénu bytového domu, odpady kompletně předělány pod strop a svedeny nově v menší hloubce
do šachty. (Původně je kanalizace v hloubce
cca 3 metry.)
V roce 2016 se opravovalo i na základní škole.
Byly kompletně zrekonstruovány šatny a sociální zařízení ve sportovní hale. Náklady se vy-

V mateřské škole se také nezahálelo a dvě třídy
mají kompletně vyměněné rozvody el. energie. V letošním roce by se mělo pokračovat
v dalších dvou třídách. Pokud dopadne vše,
jak je plánováno, budou nové rozvody počítat
s napojením páté třídy.

Pracovníci mají také k dispozici nové mulčovací rameno za velký traktor. S mulčovačem
jsou udržovány příkopy a meze.
Nové osobní vozidlo bylo zakoupeno i pro pracovníky městského úřadu.
Město chtělo investovat do herních prvků pro
děti. Radní se však rozhodli nejprve oslovit
projekční kancelář, aby nedopadlo hřiště jako
„kočkopes“, ostatně tak bylo i nyní nazváno.
Byla tak vypracována studie, která přibližně
určila umístění herních prvků. Dva nové herní prvky byly pořízeny s podporou Jihomoravského kraje. Na konci měsíce ledna byly
dohodnuty poslední drobné změny a je zpracovávána kompletní projektová dokumentace
k celému prostoru za kostelem.
Na závěr roku byla položena firmou Blara
zámková dlažba na betonový podklad v ul.
Kopečky.
Město Velké Pavlovice má čtyři příspěvkové organizace. Každá si vede své účetnictví
a každé přispíváme na provoz popř. investiční akce. V roce 2016 bylo přispěno Základní
škole Velké Pavlovice 3.220tis. Kč na provoz
a 1.200tis. Kč bylo základní škole půjčeno
(zpronevěra fin. prostředků L. Hanák).
Gymnáziu Velké Pavlovice bylo poskytnuto
1.930tis. Kč, Mateřské škole Velké Pavlovice
1.300tis. Kč, Ekocentru Trkmanka Velké Pavlovice 2.363tis. Kč.
Zastupitelé města v roce 2016 nespoléhali
pouze na příjem finančních prostředků z daní,
ale bylo požádáno i prostředky z dotačních
titulů. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla
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obdržena dotace 200tis. Kč na dětské hřiště,
100tis. Kč na výstroj, výzbroj a sušící skříň pro
dobrovolné hasiče, 300tis. Kč na pořízení velkokapacitní hasičské cisterny, 41tis. Kč na provoz Turistického informačního centra, 50tis.
Kč na Velkopavlovické vinobraní, 120tis. Kč
na mzdy dobrovolných hasičů a 25tis. Kč na
hrnčířské kruhy pro Ekocentrum Trkmanka.
190tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje
získala naše základní škola na revitalizaci počítačových sítí, 101tis. Kč TJ Slavoj na opravu
zavlažovacího zařízení. (121tis. Kč doplácela
TJ Slavoj ze svých prostředků.)
Vinařský fond přispěl městu, jakožto pořadateli Velkopavlovického vinobraní na tuto
akci 100tis. Kč.
Další dotační prostředky byly získány také na
výměnu svítidel veřejného osvětlení (1,2mil.
Kč), na pořízení velkokapacitní cisterny pro
místní jednotku dobrovolných hasičů (7,1mil.
Kč) a na rekonstrukci chodníku kolem základní školy a v části ul. Hlavní.
Městu Velké Pavlovice byla přiznána i dotace
na výstavbu bytů pro seniory. Ovšem pouze
na pět bytů z osmi plánovaných. Poněvadž
bylo potřeba nejprve změnit projektovou dokumentaci a poté až „vysoutěžit“ dodavatele
stavby do data daného poskytovatelem dota-

ce, nebylo možné toto stihnout. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o nepřijetí dotace. Na
rok 2017 je opět požádáno o dotaci na výstavbu 8 bytů pro seniory.
V roce 2016 byla rozpracována i žádost o dotaci na zhotovení krajinných prvků (remízků,
větrolamů) v katastru města.
Dále byl rozjednán výkup pozemků od Českých drah a Velkopavlovických drůbežářských závodů v ul. Nádražní, na kterých se
nachází zeleň popř. komunikace.
Považujeme za vhodné „osvětlit“ i situaci
ohledně některých rozhodnutí.
RMě se dohodla, že nebudou prodlouženy nájemní smlouvy se „stánkaři“ na autobusovém
nádraží. Co ji k tomu vedlo? Nedostatek parkovacích míst, který nastal po zrušení parkoviště u sýpky. (Vlastně ono u sýpky parkoviště
bude, ale ne pro veřejnost.) Dále je potřeba
vzít v potaz, že jediný prostor na větší kulturní
akce je v okolí sokolovny a vždy byly na tyto
akce využívány opět i ony prostory u sýpky.
Není tedy jiné východisko, než nějakým způsobem získat tyto plochy zpět. Také je potřeba
vzít na vědomí, že nebylo nikdy počítáno se
stánky na trvalé umístění a město získalo do
nájmu plochu Moravské Agry, kam měli mož-
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nost se všichni přestěhovat.
Rada města schválila, že doporučí zastupitelstvu města prodej akcií Vinných sklepů
Františka Lotrinského. Důvody, proč padlo
rozhodnutí o prodeji? Akciová společnost nefunguje a bude potřeba do VSFL nasypat ještě
finanční prostředky. Navíc se domníváme,
že společnosti i městu prodej akcií prospěje.
Zájemce o akcie nebude mít problém dále investovat a společnost začne pracovat jak má.
Pro majitele i pro veřejnost. V žádném případě
nebyl důvod prodeje získání finančních prostředků (jedna z variant byla směna akcií za
pozemek v bývalém areálu Mor. Agry). Vedení města až tak moc netrápila skutečnost, že
sklepy nevydělávají.
Vedení města se rozhodlo investovat do oprav
a budování města tak, aby to bylo prospěšné
všem lidem a všichni se tak mohli těšit z toho,
co se pro ně vytváří.
Samozřejmě rádi uslyšíme nápady a připomínky od občanů a budeme se jimi zabývat.
Rada města se schází na schůzích každých
14 dnů, takže je možné přijít o složitějších
věcech podebatovat.

Za Radu města Velké Pavlovice,
místostarosta Petr Hasil

znečišťujete ovzduší?
od ledna vás to může stát až 50.000,- kč
S topnou sezónou opět přibývají stížnosti na
občany, kteří znečisťují ovzduší nepovoleným
spalováním odpadů v kamnech.
Proto tyto občany upozorňujeme, že od 1. 1. 2017
začne platit novelizovaný zákon o ochraně
ovzduší č. 201/2012 Sb., kterým novela zákona zavádí povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit osobám
pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji, k jeho příslušenství a používaným palivům ke kontrole
dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší.
Podmínkou je opakované podezření úřadu,
že tepelný zdroj provozuje daná domácnost
v rozporu s povinnostmi stanovenými záko-

nem o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření úřad provozovatele písemně upozorní
na podezření z porušování povinností, poučí
jej o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o důsledcích opakovaného
podezření možností provedení přímé kontroly u zdroje. Při druhém důvodném podezření
bude mít úředník oprávnění provést kontrolu.
Při ní bude postupovat podle jasných pravidel
daných kontrolním řádem a zákonem o ochraně ovzduší.
V případě zjištění přestupku může správní orgán uložit pokutu do 50.000,- Kč.

Stanislav Prachař,
strážník Městské policie Velké Pavlovice

Takto by to nešlo! V tomto případě se rozhodně nejedná o ideální pohled na komín rodinného domku! Podobné kulišárny se mohou
majiteli setsakramentsky prodražit.

z činnosti městské Policie velké Pavlovice
Městská policie Velké Pavlovice během roku
2016 zaevidovala 77 událostí, kdy 4 události byly oznámeny Policii ČR pro podezření
z trestného činu a 5 událostí bylo oznámeno
správnímu orgánu.

kdy k jednomu nebyl nalezen majitel, a proto se
stále nachází v psím útulku v Bulharech.

Byla vypátrána jedna hledaná osoba, která se
zde dopouštěla trestné činnosti, ta byla předána Policii ČR. Dvěma zraněným osobám byla
poskytnuta první pomoc a zajištěno lékařské
ošetření. Rovněž se vypořádala s jedenácti nalezenými věcmi. Bylo provedeno 16 odchytů psů,

Bylo vypracováno 82 posudků na občany pro
Policii ČR, Státní zastupitelství a soudy a zpracováno 29 žádostí k vjezdu na cyklostezku.

osvětlující rozdíl mezi Městskou policií a Policií České republiky, vybavení policie, tísňové
linky, rozeznání cizí a zlí lidé, jak se chovat
doma v nepřítomnosti rodičů, nálezy věcí, pozor na cizí psy apod..

Během roku byly uskutečněny Městskou policií dvě besedy pro seniory na téma „Jak se
nestát obětí trestného činu“ a „Používání reflexních prvků“. Se žáky Základní školy proběhly tři besedy na témata „Co dělá policie?“,

Rovněž vede spisové materiály komise pro

Městská policie prováděla z důvodu sezónních krádeží kontrolu sadů, vinic a polností
a téměř každodenní dohled na BESIP před
základní školou.
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projednávání přestupků. A jaké, že přestupky
tato komise řešila?
Přestupková komise v roce 2016 podle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. projednávala celkem 19 přestupků. Z toho byl
1 přestupek na úseku proti veřejnému pořádku, 12 přestupků na úseku proti občanskému
soužití, 2 přestupky na úseku proti majetku,
3 přestupky byly v souběhu proti občanskému
soužití a proti majetku a 1 přestupek na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, který musel být dle věcné příslušnosti postoupen MěÚ Hustopeče.
Oproti předcházejícím letům došlo ke snížení
projednávaných přestupků, kdy přestupková
komise v roce 2015 projednávala 24 přestupků, v roce 2014 to bylo 39 přestupků a v roce
2013 dokonce 42 přestupků, což je s porovnáním roku 2016 pokles o 55 %.

Snížení projednávaných přestupků je způsobeno možná nižší kriminalitou, která je nižší
v celém kraji, ale hlavně z toho důvodu, že
osoby, které se přestupků v minulosti nejčastěji dopouštěly se odstěhovaly nebo se zde již
nezdržují.
Od října 2016 byl také celostátně zaveden tzv.
registr přestupků, kde se u vybraných přestupků evidují jejich pravomocná rozhodnutí,
a to včetně blokových pokut. Je-li pak takový
přestupek spáchán opakovaně během dvanácti měsíců, musí být přestupek projednán
a ukládá se vždy pokuta, která je zvýšena v některých případech i o deseti tisíce korun.

Stanislav Prachař,
strážník Městské policie Velké Pavlovice

statistika Pohybu obyvatelstva
ve velkých Pavlovicích v roce 2016
Ze statistiky pohybu obyvatelstva ve městě v roce 2016 se dovídáme, že k 1. lednu 2017 žilo ve Velkých Pavlovicích 3.086 obyvatel.
průměrný věk obyvatel - 42 let
věkové rozložení obyvatel: ženy 43 %,
muži 40 %, děti 17 %
obyvatelé dle pohlaví: ženy 51 %-1579 (ženy
+15-1380), muži 49 %-1507 (muži +15-1286)
věkové rozložení dětí: do 7 let 43 %,
od 7 do 15 let 41 %, od 15 do 18 let 16 %
rodiny dle počtu dětí: 0 dětí 41 %, 1 dítě 12 %,
2 děti 34 %, 3 děti 11 %, 4 děti 2 %, 5 a více
dětí 0 %
počet cizinců k 1.1.2017 – 56
dle pohlaví: ženy 24 (+15 3), muži 32
trvalý pobyt 25, přechodný pobyt 31
Nejstarší občankou žijící ve městě je paní
Marie Gregorová (roč. 1921). Nejstarším
mužem je pan Jaroslav Buchta (roč. 1926).
Co může být krásnějšího a kdo může být šťastnější než ten, kdo na svých rukou hýčká svoje
dítě… Tento malinký, živý zázrak se narodil
do 37 rodin. Do našeho města se narodilo
17 děvčat a 20 chlapců.
Narodily se děti:
Jan Kašík, Dlouhá 36
Tereza Očenášková, Zelnice 71
Oliver Karber, Střední 25
Vojtěch Čermák, Padělky 1
Adéla Krupicová, Hlavní 99
Alžběta Popelková, Kopečky 16
Natálie Musilová, Dlouhá 6
Dominik Štambacher, Brněnská 23
Stela Pláteníková, Vinařská 5
Jan Čepera, Starohorská 5
Tereza Kekeľáková, Tovární 12
Matej Chochrun, Nádražní 32

6

Cyril Krajcar, Starohorská 12
Matyáš Štefka, Střední 6
Ema Procházková, Kopečky 24
Patrik Hotový, Tovární 8
Šimon Prokeš, Brněnská 5
Viktor Tihlář, Starohorská 3
Marek Tesař, Čechova 10
Lucie Herbenová, Úvoz 2A
Mateo Hejl, Kopečky 22
Ondřej Benda, Ořechová 15
Martin Frolík, Úvoz 17
Dominik Bátla, Zahradní 1
Eva Sasínková, Kpt. Jaroše 11
Klára Rozinková, Nová 50
Miroslav Šťavík, V Sadech 47
Jindřich Sadílek, Bří Mrštíků 29
Kateřina Jokšová, Nádražní 15
Petr Kučerka, B. Němcové 25
Sára Zechmeisterová, Brněnská 17
Eliška Jurasová, Kpt. Jaroše 20
Mariana Melicharová, Dlouhá 70
Laura Victoria Čač, Starohorská 30
Magdaléna Prokešová, Bří Mrštíků 35
Tomáš Tomek, Dlouhá 4
Markéta Hiclová, Střední 14
Na konec své cesty životem, kterou nám vyměřuje čas, došlo 32 našich spoluobčanů. Zemřelo 13 žen v průměrném věku 78 let a 19 mužů
v průměrném věku 72 let.
Zemřeli:
Josef Chrástek, Herbenova 15, ve věku 92 let
Jiří Dvořáček, Hlavní 13, ve věku 89 let
Ludmila Skupienová, V Údolí 17, ve věku 89 let

Josef Walla, Zahradní 37, ve věku 71 let
Miroslav Marek, Zahradní 37, ve věku 71 let
Hana Loziášová, Hlavní 120, ve věku 67 let
Anděla Vozdecká, Nová 36, ve věku 77 let
Karel Hájek, Úvoz 17, ve věku 63 let
Drahomíra Herzanová, Tábor 2, ve věku 90 let
Pavel Kučerka, Nádražní 14, ve věku 57 let
Pavla Hájková, Zelnice 17, ve věku 82 let
Marta Hrůzová, Bří Mrštíků 22, ve věku 81 let
Jan Hrabal, V Údolí 11, ve věku 70 let
František Šťavík, Hlavní 72, ve věku 52 let
František Nippert, V Sadech 51, ve věku 76 let
Justína Juchová, Hodonínská 5, ve věku 66 let
Ludmila Fůkalová, V Sadech 42, ve věku 63 let
Jarmila Veverková, V Sadech30, ve věku 66 let
Ludmila Dvořáková, Bří Mrštíků 22, ve věku
80 let
Alexander Tomeček, Nám. 9. května 42, ve
věku 68 let
Jaromír Hejl, Nádražní 13, ve věku 84 let
Jan Pláteník, Zahradní 39, ve věku 60 let
František Veverka, Hlavní 73, ve věku 77 let
Marie Bendová, Hlavní 80, ve věku 90 let
Josef Jílek, V Sadech 40, ve věku 69 let
Jan Urbánek, Tábor 9, ve věku 85 let
Drahomíra Herzánová, Nádražní 64, ve
věku 85 let
Anna Komosná, Ořechová 26, ve věku 85 let
Ivan Zajíc, Stará 14, ve věku 63 let
Jaromír Hlaváček, Pod Břehy 4, ve věku 76 let
Bohumil Kulec, Zahradní 2, ve věku 72 let
Ladislav Šupálek, Hlavní 96, ve věku 74 let

Dagmar Švástová, matrikářka
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TELEGRaFICKY
Nová vozovka na Padělkách, v ulicích Kopečky
a Ostrovecká
(6. 12. 2016)
Velkopavlovická stavební firma BLARA,
s.r.o. se začátkem měsíce prosince 2016 pustila do dláždění vozovky v horní části lokality
Padělky, u rodinných domků v ulici Kopečky
a Ostrovecká. Hotovo bylo v rekordně krátkém čase, už za necelé dva týdny se zde mohly
projet první automobily. Osm metrů široká
příjezdová cesta ze zámkové dlažby je velmi
praktická, při jakékoliv poruše vedení – vodovodu, plynu, elektřiny, ji lze rychle rozebrat
a po opravě jednoduše opět položit.

Pokládka zámkové dlažby – vozovka na ulici
Kopečky.

Město Velké Pavlovice
v knize Pod křídly Slovácko
(8. 12. 2016)

Město Velké Pavlovice zakoupilo pro městskou knihovnu výpravnou obrazovou publikaci Pod křídly Slovácko, kterou vydalo nakladatelství Etnos ve Strážnici. Letecké snímky

měst a obcí, památných a zajímavých míst
z celého Slovácka pořídil dr. Zdeněk Kučera,
texty k nim napsal archeolog a etnograf dr. Jiří
Pajer, pilotáž ultralight letadel a technickou
podporu zajišťovali Luděk Mikl a Vladimír
Těthal. Zájemci si mohou knihu prohlédnout
v městské knihovně, pochopitelně i zapůjčit,
i když 350 stran špičkových fotografií na křídovém papíru, při rozměrech knihy 30 x 30
cm přece jenom nějaké to kilo váží.

Zimní srdíčkové dny naložily nemocným dětem
8.457,- Kč z Velkých Pavlovic
(9. 12. 2016)
Ve dnech 5. až 9. prosince 2016 proběhla
na celém území České republiky tradiční
charitativní sbírka občanského sdružení
Život dětem – Zimní srdíčkové dny (www.
zivotdetem.cz). Ve středu 7. prosince 2016
se opět zapojilo i velkopavlovické gymnázium. Studenti třídy sexta obešli během dopoledních hodin ulice našeho města a nabízeli
sbírkové propagační předměty. Prodejem
předmětů s logem Život dětem se podařilo
shromáždit finanční částku 8.457,- Kč. Výtěžek je určen na pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou odkázány stabilně na
domácí péči svých rodičů, a to na zakoupení
různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek, kterou si jejich stav vyžaduje. Ředitelství školy srdečně děkuje všem za podporu této akce!

Vinaři ze spolku Víno
z Velkých Pavlovic pomohli malému Garikovi
(14. 12. 2016)

Kniha plná leteckých snímků
Pod křídly Slovácko.

Dvacet tisíc korun věnovali vinaři z Velkých
Pavlovic na rehabilitaci malého Garika Válka z Velkých Pavlovic, který trpí mozkovou
obrnou. Peníze vzešly ze vstupného na listopadových Svatomartinských otevřených
sklepech. Z každé vstupenky bylo Garičkovi vyhrazeno deset korun. Místní vinaři
chtěli pomoci některému z nemocných dětí,
nakonec zvolili rodinu ze „svého“ města.
Věnované peníze poslouží k úhradě zhruba
poloviny sumy potřebné k jedné rehabilitaci. Vinaři byli z výše výtěžku příjemně překvapeni. S pomocí nemocným dětem chtějí
pokračovat i v následujících letech. Plán je
jasný, každý rok vyberou jednu postiženou
rodinu, podobných případů jako je ten Garikův je na Břeclavsku totiž více.

Vzpomínka na advent
aneb Vánoční tvoření
na Ekocentru Trkmanka
(14. 12. 2016)
V úterý 6. prosince 2016 přivítali zaměstnanci velkopavlovického Ekocentra Trkmanka všechny, kteří se chtěli vánočně naladit
a zpříjemnit si kouzelný adventní čas. Děti si
odnášely nádherné výtvory, například jmenovku na vánoční stůl ze šišky, ozdobu rybičku a chaloupku pro ptáčky. Rodiče a děti s doprovodem si mohli vytvořit vánoční svícny.
K vánoční atmosféře také patří různé zvyky,
u nás si mohly starší děti vyzkoušet pouštění
skořápek a zahřát se dětským vánočním punčem. Úsměvy odcházejících návštěvníků nás
přesvědčily o spokojenosti a příjemném naladění na Vánoce. Už teď se těšíme na příští rok!

Pravá vánoční atmosféra na Trkmance,
naladit se v čase adventu přišli hlavně děti…

Česko zpívalo koledy
a my s ním
(15. 12. 2016)
V podvečer, ve čtvrtek 15. prosince 2016, se na
náměstí před radnicí ve Velkých Pavlovicích
sešli občané ke slavnostnímu rozsvícení vá-

Patnáctého dne měsíce prosince roku 2016
zpívalo koledy celé Česko, včetně velkopavlovických. Tón u nás udávaly ženy z Klubu
důchodců.
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V měsíci lednu se družstvo nejmladších velkopavlovických hasičů zúčastnilo uzlovací soutěže v Perné. Vedli si skvěle a ve složení Sára,
Standa a Kuba si vyuzlovali historicky první
medaili, bronzovou za třetí místo v kategorii
mladších žáků. Svou skvělou formu potvrdili
dva týdny na to ve Starovicích. Zde postoupili
ještě o stupínek výš a přivezli si stříbro za druhé místo. Doufáme a malým soutěžícím přejeme, aby to příště byla nejmíň zlatá!

nočního stromu, které bylo spojeno s celostátní akcí Česko zpívá koledy. Koledy předzpívávaly a tón ostatním udávaly členky pěvecký
sbor Klubu důchodců. Pod nazdobeným vánočním stromem bylo pro zahřátí v chladném
počasí připraveno pro dospělé svařené víno
a pro děti čaj. Nechyběl ani nezbytný stánek se
sladkostmi, ze kterého byli nadšení především
nejmenší zpěváčci.

Farní dvůr ožil vánočním
příběhem
(27.12.2016)

Známý vánoční příběh odvyprávěli v pondělí 27. prosince 2016 členové velkopavlovické
schóly na farním dvoře ve Velkých Pavlovicích. V malém divadelním představení ožila
zpráva o narození Ježíše Krista, které v severoizraelském Nazarethu oznámil archanděl
Gabriel. V betlémě nemohli chybět hlavní protagonisté této biblické legendy – mladá Panna
Marie, židovský tesař Josef a Ježíšek, ale ani
andělé, pasáčci a Tři králové.

Věhlas příběhu z města Betléma kráčí ruku
v ruce s Vánocemi. Díky místní schóle ožil
o loňských svátcích na zdejší faře.

Výjezdy velkopavlovických hasičů v roce 2016
(5.1.2017)

Krásu velkopavlovického kroje lze
obdivovat i v zimě, na Krojovaném plese.
Dechová hudba Vacenovjáci hrála k tanci i poslechu až do brzkých ranních hodin. Ples byl
již tradičně zahájen vystoupením dětského
souboru Sadováček a v letošním roce předtančením Slovácké besedy. Skvěle provedené pásmo dětí ze Sadováčku s verbuňkem si
vysloužilo bouřlivé ovace všech přítomných
a bylo skvělým úvodem před Slováckou besedou v provedení velkopavlovické chasy.

Myslivecký ples, druhý
v roce 2017
(21.1.2017)

Tradiční a velmi oblíbený, tak by se dal výstižně charakterizovat Myslivecký ples, který
se letos konal 21. ledna. Bohatá a rozmanitá
tombola, výborné občerstvení a skvělá zábava
při moravské dechovce, to jsou hlavní atributy, které právě tento vždy hojně navštívený
ples bohatě splňuje. Ne jinak tomu bylo i letos.

Stručná statistika z notýsku SDH Velké Pavlovice - v roce 2016 vyjížděli celkem k 35 zásahům. Zasahovali při 19 požárech, 8x poskytovali technickou pomoc, 4x se jednalo o planý
poplach, 3x o cvičení a 1 zasahovali při záchraně zvířat. Jednotka SDH Velké Pavlovice
vyjížděla v roce 2016 do katastru obcí a měst:
Velkých Pavlovic - 11x, Hustopeče - 6x, Zaječí
- 5x, Kobylí - 3x, Němčičky - 2x, Bořetice - 2x,
Šakvice - 2x, Velké Bílovice - 1x, Nikolčice 1x, Starovičky - 1x, Velké Němčice- 1x.

Krojovaný ples zahájil
plesovou sezónu
(14.1.2017)

Plesovou sezónu ve Velkých Pavlovicích vždy
zahajuje Krojovaný ples. Stejně tomu bylo i letos. V sobotu 14. ledna večer se velkopavlovická sokolovna zaplnila krojovanými, příznivci
folklóru a milovníky dechové hudby a tance.
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Co se týče uzlování, těmto dětem byste
sotva stačili!

Městský úřad bude mít
kompletně vyměněná
okna
(8.2.2017)

V minulých letech byla na městském úřadě ve
dvou etapách vyměněna stará dřevěná okna
za nová, plastová. V únoru 2017 byla demontována stará železná okna v suterénu úřadu,
která byla vyměněna taktéž za osvědčené
odolné „plastovky“.

Nová úřední deska
na budově radnice
(14.2.2017)

Na úřední desce, a to nejen na elektronické,
ale i na úřední desce na budově radnice musí
být vyvěšeno poměrně velké množství dokumentů. Protože byla dosavadní plocha úřední
desky na budově MěÚ již dlouhodobě nedostačující, byla v polovině února o jednu vitrínu
rozšířena. Nyní jsou k dispozici již 4 vitrínky.

Domů z Mysliveckého plesu bez zvěřinové
tomboly? Nemyslitelné!

V Perné bronz, ve Starovicích už stříbro! Hasičská
omladina boduje!
(30.1.2017)

Nová, čtvrtá, vitrínka úřední desky
na budově radnice.
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z činnosti služeb města
V prosinci 2016 bylo vybudováno
nové veřejné WC na autobusovém nádraží
V měsíci prosinci 2016 bylo velmi často vidět
zaměstnance místních služeb města na autobusovém nádraží. Ti zde totiž intenzivně pracovali na dobudování okolí nového veřejného
WC. Navzdory nepříjemnému chladnému
počasí se pustili do inženýrských sítí, navezli
a zhutnili kufr a osadili unimo buňku se dvěma toaletami. Následovalo položení zámkové
dlažby před toaletami a dále byla dokončena
stavba zdi mezi unimo buňkou a dvorem Moravské Agry, a.s..

du natřeli i sloupy, pustili se do leštění lustrů,
vyměnili v nich žárovky, zametli a vyleštili
parkety…, to vše, aby se na plesech všechno
jen blýskalo čistotou.

Led za kostelem už od
5. ledna, bruslilo se celý měsíc
Zaměstnanci služeb města využili nízkých
teplot pod bodem mrazu a hned začátkem
roku se pustili do ledování hřiště za kostelem. Z toho se během několika hodin stalo
skvělé kluziště přímo volající po přílivu bruslařů a hokejistů všeho věku. Letos si vyznavači tohoto populárního zimního sportu užili
promrzlých radovánek do sytosti. Celý leden
prakticky nepřetržitě mrzlo, a tudíž se den co
den bruslilo. Nutno dodat, že led byl po celou
dobu průběžně upravovaný a tím pádem velmi kvalitní. Bruslaři si jej velmi pochvalovali!
Zaledován byl i skatepark a upravován bruslařský ovál na rybníku na Zahájce.

Svatý Hubert prošel renovací
Socha svatého Huberta řezbářů Jaroslava
a Radka Bunckových, kterou vytvořili začátkem září 2010 v rámci řezbářského sympozia
a jež je od podzimu 2012 umístěna u velkopavlovické myslivny, prošla v měsíci lednu 2017
renovací. Zaměstnanci služeb města sochu
převezli do dílny, kde byla očištěna a odborně
ošetřena. Po navrácení k myslivně dostane
speciální přístřešek, aby se omezil negativní
vliv počasí na sochu.

Pokládka zámkové dlažby v prostoru před
nově vybudovaným veřejným WC na autobusovém nádraží.

Nejen s prvním sněhem
si poradil zametací vůz
Nedávno zakoupený zametací stroj si vyzkoušel na den přesně 14. prosince 2016 zcela
poprvé další možnost využití. Po hromadách
listí přišel tentokrát na řadu první nesmělý
poprašek sněhu. Za kartáči zametacího vozu
zůstal čistě zametený chodník. Což tuto zimu
ještě nesčetněkrát ocenili snad všichni občané našeho města. Sněhu bylo více než dost,
takové přívaly málokdo očekával. A tak byl
především v měsíci lednu zametací vůz takřka
nepřetržitě v permanenci.

Dlouhodobé teploty pod bodem mrazu
přály bruslařům.

Mráz zahnal pracovníky služeb města do tepla, opravili
omítky i traktorové vlečky
Celý letošní leden mrzlo až praštilo, což v mnoha
případech znemožňovalo pracovníkům služeb
města činnost v ulicích města. Proto se po dobu
nejchladnějších dnů přestěhovali do tepla, pod
střechu i do sklepa. Pustili se do oprav omítek
ve sklepení budovy městské radnice, které byly
v dezolátním stavu. Podobná rekonstrukce omítek proběhla také v budově místní Základní školy u vstupu od pošty do sportovní haly. Dále se

Pan Stanislav Prát pracuje na renovaci dřevěné sochy sv. Huberta, kterou najdete před
místní myslivnou pod Floriánkem.

Patron myslivců je na svém
místě. I se stříškou
Takřka celý měsíc únor bylo místo vedle brány
velkopavlovické myslivny, na kterém více než
čtyři roky stála socha sv. Huberta, prázdné.
Dřevěná socha světce mezitím prošla v dílnách služeb města očistou a renovací. Nyní je
socha patrona myslivců opět na svém místě,
a navíc je kryta dřevěnou stříškou se šindelem
tak, aby se do budoucna omezilo poškození
vlivem počasí.

Zametací vůz při první zkoušce odmetání
sněhu. To ještě netušil, jak si jej v následujících dnech a týdnech do sytosti užije!

Muži vládli prachovkám
a leštěnkám aneb Příprava
sokolovny na plesovou sezónu
Zaměstnanci služeb města se pustili hned po
Novém roce do každoroční přípravy sokolovny na plesovou sezónu. Kromě běžného úkli-

Oprava vlečky v dílnách na radnici města.
zabývali důkladnou údržbou techniky. Provedli
opravy a údržbu traktorových vleček, aby byly
připraveny na další náročnou sezónu.

Svatému Hubertu „v novém“ to před myslivnou sluší!
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rozhledna se oblékne do nového kabátu,
materiál „na sPíchnutí“ je už doma
Ve středu 14. prosince 2016 dorazila do Velkých Pavlovic smrková holovina z obce Kunovice u Valašského Meziříčí, která bude použita pro výměnu stávajících kůlů rozhledny.

tím rozhodnuto, stromy bylo ovšem nutno
pokácet už začátkem zimy, tedy koncem jejich
vegetačního období. Schnout mohou bez problému až do podzimu.

Co nejdříve po uložení holoviny do prostor
sběrného dvora „na Špitálku“ bylo třeba kůly
odkornit a zbavit lýka, aby se zabránilo rozšíření dřevokazného hmyzu. Poté budou opracované kůly dlouhodobě sušeny pod přístřeškem, aby na ně nesvítilo přímé slunce a po
částečném vysušení budou naimpregnovány.
V průběhu sušení se holovina průběžně polévá vodou.

S odkorňováním holoviny pomohli v období
mezi vánočními svátky hoši z velkopavlovické
chasy. Požádáni o tuto velmi specifickou brigádu nebyli rozhodně náhodou, naopak! Při této
práci totiž zúročili své letité zkušenosti s každoročním pečlivým odkorňováním hodovní
máje. Prostě hoši z chase ví jak na to!
Za pomoc ještě jednou touto cestou děkujeme!

Kdy přesně dojde k výměně kůlů není proza-

Petr Hasil

Kroje vyměnili za montérky, fedra za pořízy
a pustili se do odkorňování. Tentokrát se však
pod rukama hochů z velkopavlovické chasy
nezabělela hodovní mája, ale kůly na rozhlednu Slunečná.

Z NaŠICH aKCí
čtvrtá adventní neděle Patří vánočnímu jarmarku
Vánoční jarmark u radnice ve Velkých Pavlovicích, o čtvrté adventní neděli, se stal již
krásnou tradicí. Koná se rok co rok, dlouhá
léta, přesto se neomrzel a poslechnout si koledy, nakoupit maličkosti a dát si lahodný, horký
svařák přichází valná většina místních. Stejně
tomu bylo i v roce 2016.
Bohatý kulturní program, spousta stánků,
Ježíškova dílnička i výstava obrazů Plenér
2016 – Bratkovica lákaly od pravého poledne
až do večera.
Celý advent je tradičně spojen s nejrůznějšími
charitativními akcemi. Sváteční odpoledne
čtvrté adventní neděle využili i členové spolku
Víno z Velkých Pavlovic k předání finančního
daru ve výši 20.000,- Kč malému, nemocnému
Gariku Válkovi na jeho ozdravnou rehabilitaci.

Na jarmarku vystoupily se svým roztomilým
vánočním pásmem i děti z mateřské školy.
A když začalo v průběhu odpoledne sněžit,
získalo celé odpoledne nefalšované vánoční
kouzlo…

Věra Procingerová

Příprava voňavé místostarostovské čočkové
polévky. Teplé občerstvení přišlo během sychravého dne vhod!

výtěžek beneFičního vánočního koncertu
Pomůže na klinice dětské onkoloGie
Ve středu 28. prosince 2016, přesně půl
roku od oznámení onkologické diagnózy
Michala Bílka, uspořádala pro lidi s velkým
srdcem dechová hudba Moravanka Jana
Slabáka v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích
Benefiční vánoční koncert aneb Vyhrajem
to pro Míšu.

gie Fakultní nemocnice Brno doktoru Arpádu Kerekesovi.

Lidmi naplněný sál vyslechl dvouhodinový
koncert plný krásných písní a koled v podání královny české dechovky. Obdobím od
Martinských hodů přes advent až k svátkům
narození Krista všechny přítomné mluveným slovem velmi příjemně provedla Ivana
Slabáková.

První byl Míšův trenér Dominik Kunický,
když se jako gólman úřadujících mistrů Evropy v malé kopané vrátil ze šampionátu a přivezl ukázat zlatou medaili. Daroval Míšovi
originál reprezentační dres s podpisy všech
hráčů včetně trenéra a pravil: „Míšo, pěkně
polykej tabletky, ať nad tou nemocí zvítězíš,
tak jako jsme porazili my všechny ostatní!“

Na závěr celého večera předal Michal Bílek výtěžek koncertu ve výši přesahující
76.000,- Kč zástupci Kliniky dětské onkolo-
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Od samého začátku léčby Míša dostává od
spousty dobrých lidí různě všemožných
dárků: lego, modely aut, plyšáky, knížky,
omalovánky. Dostává ale i čas od času „motivační dárek“.

Druhý dárek byl od pana Jiráčka z firmy vyrábějící hudební nástroje. Míša dostal úplně

novou kapesní trumpetu. Musel slíbit, že
bude hodně jíst, aby měl sílu ufouknout nástroj, a že do roka zahraje na koncertě alespoň Skákal pes.
Třetím motivačním dárkem bylo, když přijel na transfuzní centrum do Brna a viděl
všechny ty zdravé lidi v čele s paní učitelkou
Šmídovou, kteří si dobrovolně nechávají napíchnout žílu a nechají ze sebe odsát půl litru krve, aby mohla být použita pro potřebné
lidi. Od té doby se vždy statečně ani nehne,
když ho sestřičky napíchávají, aby mu provedly odběr krve, nebo aplikovaly nějaký lék.
Dalším překvapením byl obrovský balík, který v úterý před Štědrým dnem přivezl pošťák.
Odesilatel 2.A a uvnitř od každého spolužáka
nějaký dárek. Co kdo vyrobil, koupil, nama-

1
VelkopaVloVický zpraVodaj

loval nebo napsal. Není jednoduché po chemoterapii mít náladu ještě na školu, proto ho
zprávy od dětí ze třídy vždy znova a znova
přitahují ke stolu s učením, aby se po skončení léčby mohl vrátit mezi své kamarády.
Taky bylo moc pěkné, když jsme z nemocnice
dostali balíček od anonymního chlapce s lístkem, že se na oddělení taky léčil, teď už je
zdravý a vzkazuje: „Kamaráde, drž se!“
Největší radostí však byl pro Míšu středeční
večer. Plná sokolovna lidí. Krásná muzika
a napěchovaná obálka bankovek, kterou
mohl jako projev díků za veškerou péči předat svému nejoblíbenějšímu lékaři. Za Míšovým líbezným úsměvem na tváři, rozzářenými očky a nezapomenutelným zážitek
jsou všichni, kteří přišli a svým příspěvkem
pomohli na dobrou věc.

Stanislava Bílková,
Míšova milující maminka

2017

město slaví aneb novoroční koncert
rozezněl sál
První aktivitou, která má v letošním
roce přispět k oslavám významného
výročí města, byl v sobotu 7. ledna
Novoroční koncert Moravského klavírního tria. Dnem, kdy byly Velké
Pavlovice jmenovány městem, byl
1. leden 1967, jak dokládá listina tehdejšího Jihomoravského krajského
národního výboru v Brně.
Pro návštěvníky koncertu, kteří si
našli cestu do velkopavlovické sokolovny i přes mrazivé zimní počasí,
byla kromě koncertu připravena také
výstava fotografií dokumentujících
město v proměnách uplynulých 50 let
a v neposlední řadě i novoroční přípitek, který byl pro účastníky koncertu
současně příležitostí zastavit se na
chvíli s přáteli a známými, popřát do
nového roku a popovídat si.
Koncert Moravského klavírního tria
a operních sólistů – sopranistky Martiny Macko a tenoristy Jakuba Rouska
– pootevřel dveře do světa hudby, kterou v našem městě neslýcháme příliš
často. Program byl sestaven z oper-

Na Novoročním koncertě k příležitosti připomínky 50letého výročí povýšení Velkých Pavlovic na město jsme si
mohli poslechnout i vynikající sopranistku, velkopavlovčanku Elišku Vomáčkovou.
ních árií těch nejznámějších
evropských hudebních skladatelů: Mozarta, Pucciniho,
Rossiniho Donizettiho, Verdiho. Společně s hudebníky
vystoupily také sopranistky
Barbora Grůzová a Eliška
Vomáčková, možná i ony
mnohé návštěvníky koncertu klasickým repertoárem
velmi příjemně překvapily.

Mgr. Dana Růžičková
Velký bojovník, malý Míša Bílek, se zpěvačkou
Moravanky Ivanou Slabákovou.

Doprovodnou akcí koncertu byla výstava mapující
proměny našeho města za právě uplynulé půlstoletí.

PODěKOVáNí…
V měsíci lednu absolvoval náš syn Garik, trpící od narození dětskou mozkovou obrnou, intenzivní rehabilitaci v Klimkovicích. Tento pobyt významně přispěl k celkovému zpevnění těla a k lepší hybnosti všech končetin. Tohoto lázeňského pobytu se mohl Garik zúčastnit díky finanční
pomoci a podpoře rodiny, přátel a obyvatel Velkých Pavlovic.

Tímto všem velice děkujeme.

Válkovi
Gariček Válek
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KULTURa
halina PaWloWská zPět ve velkých Pavlovicích,
tentokrát s one-Wonem shoW manuál zralé ženy
Ekocentrum Trkmanka vsadí začátkem dubna roku 2017 na jistotu. Už podruhé v pořadí
přivítá ve Velkých Pavlovicích spolu se všemi příznivci, čtenáři a fanoušky současnou
snad nejznámější a nejčtenější spisovatelku Halinu Pawlowskou. Tato velká žena
s ještě větším srdcem a skvělým, neotřelým
a ironií prošpikovaným smyslem pro humor
se představí ve velkopavlovické sokolovně
11. dubna 2017 s one-women show MANUÁL ZRALÉ ŽENY.
Jsme jednoznačně přesvědčeni, že s grácií
sobě vlastní naváže na obrovský úspěch
z března roku 2015, kdy zde vystoupila se
svou show CHUŤ DO ŽIVOTA, čímž nevědomky provedla zatěžkávající zkoušku
tehdy nově zrekonstruované sokolovny. Ta
obrazně řečeno takřka explodovala pod tlakem zúčastněných, kteří se do budovy skoro
nevešli. Veškeré vstupenky byly dávno před
termínem samotné akce vyprodány v předprodeji, na místě neměl zbloudilý příchozí
sebemenší šanci.
Do jakých vod tentokrát Halina zabrousí?
Na jaké otázky bude spolu s námi hledat

odpověď? Prvoplánově se bude
zabývat tím, zda chtějí být ženy
obletované, krásné a věčně mladé.
Povypráví nám milostné příběhy,
které pro nás budou možná i inspirací, rozesměje nás nejrůznějšími
pikantními zážitky a erotickými
zkušenostmi, zodpoví naše všetečné otázky a určitě i dobře poradí.
Ale hlavně, určitě nás rozesměje!
One-women show MANUÁL
ZRALÉ ŽENY je určen ženám
od dvanácti do sta let, je ale i pro
muže, protože právě díky manuálu budou lépe rozumět svým
partnerkám a možná i sami sobě.
Neváhejte ani chvilku, otevřete si
svůj ještě novotou vonící diář na rok
2017 a tučně si zakroužkujte datum
11. dubna. A připište si k němu
HALINA!
Předprodej vstupenek byl již zahájen a to na recepci Ekocentrum Trkmanka.
Cena v předprodeji je 250,- Kč, na místě
300,- Kč

třetí ročník meditriny
Pomůže onkoloGicky nemocným dětem
V letošním roce vstoupí
soutěž vín MEDITRINA –
ŽENY VÍNA již do třetího
ročníku. Místo konání se
nemění, akce proběhne
opět ve Velkých Pavlovicích a to 11. března 2017
v místní sokolovně.
Dopolední část se bude
opět věnovat hodnocení
přihlášených vzorků vín
a následovat bude slavnostní večer s vyhlášením
výsledků hodnocení v 19
hodin, na kterou je srdečně zvána široká veřejnost.
Předávání ocenění se
zhostí paní Ivana Christová, jejíž nadaci Orion
Panacea pro onkologicky nemocné děti letošním ročníkem Meditrina Minulý ročník MEDITRINY ozvláštnily a předepodpoří.
vším okrášlily dívky nalévající víno v originálK tanci bude opět hrát ních kostýmech. Jsme zvědavi,
na co se můžeme těšit letos…
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v ýborná kapela
Junior Band z Pohořelic, na programu bude taneční
vystoupení s ukázkou jak latinských,
tak i moderních
tanců. Mediálním
partnerem se stalo
Radio Petrov.
Těšíme se na Vaši
návštěvu a přejeme
příjemný zážitek
spojený s degustací skvělých vín.

Za pořadatele
3. ročníku
MEDITRINa
– žENY VíNa
Pavla
Škrabalová

Karolína Bártová

charitativní
koncert
Pro chráněné
bydlení mirandie
Koncert sdružení Duende v čele s Tomislavem
Zvardonem byl vyvrcholením charitativní aktivity členů Rotary klubu Valtice – Břeclav.
Již počtvrté vystoupili v sobotu 10. prosince
2016 hudebníci z Duende a zpěvačka Veronika Diamantová v Ekocentru Trkmanka, aby
představili zaplněnému sálu svou nezaměnitelnou hudbu špičkové úrovně a podpořili
charitativní adventní akci, jejímž hlavním
organizátorem byl ve Velkých Pavlovicích Ing.
Jaroslav Benda.
Celkem 130.000 Kč předal Rotary klub Diakonii Betlém v Kloboukách u Brna, byly určeny
na zakoupení devítimístného automobilu pro
chráněné bydliště Mirandie v Brumovicích,
zbylou částku doplnily ještě Rotary kluby
z Brna a Holandska. Více než 30 sponzorů
předvánočního koncertu Toma Zvardona přispělo do sbírky částkou 91.000,- Kč, celkem
39.000,- Kč věnovali členové Rotary klubu
Valtice – Břeclav.
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Již dnes zvou organizátoři všechny milovníky skvělé muziky na koncert v letošním roce,
bude se konat ve Velkých Pavlovicích opět
v adventním čase, v sobotu 9. prosince 2017.

Mgr. Dana Růžičková

Tom Zvardon s Duende koncertoval na
velkopavlovickém ekocentru.Výtěžek putoval
potřebným do Brumovic.

soutěže v roce 2017
Cesta ke hvězdám
a zpět – výtvarná soutěž
Výtvarná soutěž je zaměřena na všechny věkové kategorie od Mateřských škol až po studenty
středních škol. Výtvarná díla budou vyhodnocena v jednotlivých kategoriích.
Při práci mohou být využity různé výtvarné techniky: kresba, malba, grafika, koláž…
Na přední straně musí být zmíněny tyto informace (štítek):
NÁZEV VÝTVARNÉ PRÁCE / JMÉNO
A PŘÍJMENÍ / VĚK / KATEGORIE /
BYDLIŠTĚ NEBO ADRESA ŠKOLY
Soutěžní kategorie:
I. kategorie: předškolní věk
II. kategorie: 1. - 3. třída
III. kategorie: 4. - 6. třída
IV. kategorie: 6. - 9. třída a příslušné ročníky
víceletých gymnázií
V. kategorie: 1. - 4. ročník středních škol
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ekocentrum trkmanka – tábory 2017
Datum

Název

Zaměření

Věk

10. 7. – 14. 7.

CESTA DO
PRAVĚKU

pobytový

7 – 15 let Seznámení se s pravěkou historií Velkých
Pavlovic a okolí a života lovců mamutů.

Popis

17. 7. – 21. 7.

ZÁZRAKY
PŘÍRODY

příměstský 7 – 15 let Poznávání zázraků přírody, pokusy a bádání.

31. 7. – 4. 8.

BYLA JEDNOU
JEDNA PLANETA

příměstský 8 – 15 let Prožijte dobrodružství a poznejte naši
planetu.

31. 7. – 4. 8.

ZE ŽIVOTA
HMYZU

příměstský 5 – 7 let

Tajemný svět hmyzu, pozorování a zkoumání přírody v okolí.

31. 7. – 4. 8.

Z POHÁDKY
DO POHÁDKY

příměstský 4 – 8 let

Vydejte se s námi na kouzelnou cestu světem pohádek.

31. 7. – 4. 8.

HUDEBNÍ
RADOVÁNKY

příměstský 4 – 8 let

Divadlo, tanec a hudba pro nejmenší.

7. 8. – 11. 8.

BYLA JEDNOU
JEDNA PLANETA

příměstský 8 – 15 let Prožijte dobrodružství a poznejte naši
planetu.

7. 8. – 11. 8.

ZE ŽIVOTA
HMYZU

příměstský 5 – 7 let

Tajemný svět hmyzu, pozorování a zkoumání přírody v okolí.

7. 8. – 11. 8.

Z POHÁDKY
DO POHÁDKY

příměstský 4 – 6 let

Vydejte se s námi na kouzelnou cestu světem pohádek.

7. 8. – 11. 8.

HUDEBNÍ
RADOVÁNKY

příměstský 4 – 6 let

Divadlo, tanec a hudba pro nejmenší.

Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com nebo na tel.: 519 325 313
Výtvarná díla můžete zasílat do 31. března 2017
na adresu Ekocentra Trkmanka:

Vyhodnocení vítězů bude 17. června 2017 v průběhu SVATOJÁNSKÉ NOCI.

Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1,
Velké Pavlovice 691 06

Co můžete sbírat: víčka od jogurtů, alobal, plechovky, obaly od paštik, fólie od čokolád, hliníkové nádobí, hliníkové příbory, žaluzie, plechy,
a jiné. Hliník nereaguje na magnet, lze ho snadno
zmačkat, trvale ohnout a roztrhnout.

(Soutěžní práce poštou nevracíme. Po domluvě si
je můžete vyzvednout osobně.)
Vernisáž a předání ocenění 12. dubna 2017
v rámci akce VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Více na ekocentrum-trkmanka.com
nebo na tel: 519 325 313.

Hliník se odstěhoval do Ekocentra II.

Více na ekocentrum-trkmanka.com
nebo na tel: 519 325 313.

Ing. Bc. Yveta Dobrovolná, Ekocentrum
Trkmanka Velké Pavlovice

Sbírejte s námi, šetřete životní prostředí. Nejlepší
sběrači i třídní kolektivy dostanou věcné odměny.
1. sběr hliníku proběhne 9. března 2017
v 16:00 – 18:00 na nádvoří Ekocentra
Trkmanka.
2. sběr hliníku proběhne 8. června 2017
v 16:00 - 18:00 na nádvoří Ekocentra
Trkmanka.

vánoce v dětském domově ve Štítech
V loňském roce 2016 se uskutečnil Adventní
benefiční koncert na podporu dětí z Dětského
domova ve Štítech. Při této příležitosti byla
také v sokolovně vystavena vánoční přání jednotlivých dětí, které bylo možno splnit. Každý
rok dostávají dárečky dva. Díky vstřícnosti
a dobrosrdečnosti obyvatelů nejen Velkých Pavlovic, se děti o letošních Vánocích radovaly z jednoho dárečku navíc. A tak si, díky Vám, každý
pod stromečkem našel své vysněné přání.
Do dětského domova jsme se vypravili, abychom dary, oblečení, knihy, drogerii i ovoce
předali. Děti nás s radostí přivítaly a pochlubily se nám svým vlastnoručně upečeným
cukrovím i vánoční výzdobou. Prožili jsme

s nimi velmi příjemné odpoledne. A že se dárky k dětem dostaly a jakou z nich měly radost,
můžete posoudit z fotografií, které najdete na
webu města v aktualitě ze dne 7. 2. 2017.
Tímto bychom rádi poděkovali všem štědrým sponzorům i dárcům.

Za Dámský klub a Ekocentrum Trkmanka
Zuzana Pecháčková
Kreativita a fantazie výběru vánočních dárečků je u dětí bezbřehá. Většinou si přály klasiku
– hračky, oblečení, boty, šperky, elektroniku…
Ale našly se tu i takové rarity jako nástěnná
mapa České republiky. Nic naplat, slečna je
prostě studijní tip !
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městská knihovna velké Pavlovice v roce 2016
Městská knihovna Velké Pavlovice působí ve
městě jako kulturní zařízení společně s Ekocentrem Trkmanka a některými spolky, především s Dámským klubem a Klubem seniorů.
Podíl knihovny na kulturním a společenském
životě města považujeme za nejdůležitější úkol
dobré práce knihovny. Domníváme se, že činnost knihovny velkopavlovická veřejnost dobře
zná.
Za loňský rok má knihovna na kontě celkem
77 akcí pro své návštěvníky, 46 akcí kulturních
a 31 akcí vzdělávacích. Přitom již tradičně musíme připomenout ty aktivity, na které vítáme
návštěvníky z řad široké veřejnosti a také z širokého okolí – za loňský rok to byla především
setkání se spisovateli dr. Arnoštem Vašíčkem
v březnu a s dr. Vlastimilem Vondruškou v říjnu. Již po sedmé připravila knihovna ve spolupráci s o. s. Domino při ZŠ oblíbené akce pro
děti, jako jsou Noc s Andersenem, Pasování
prvňáčků na čtenáře či Veselé dýňobraní pod
rozhlednou Slunečná. Aby se dětem v knihovně líbilo, připravujeme Pohádková odpoledne
ke Dni dětí, v Měsíci čtenářů nebo před Vánocemi. Na kulturních a vzdělávacích akcích jsme
v roce 2016 přivítali 4.543 návštěvníků.
Městská knihovna i město Velké Pavlovice se
dlouhodobě věnují podpoře amatérských fotografů z Velkopavlovicka, spolupracují při tom
s Fotoklubem při Záhorském osvětovém středisku v Senici už od roku 2010. Na slavnostní
vernisáži jsme se loni ve Velkých Pavlovicích
sešli 4x, pokud počítáme i výstavu připravenou Klubem důchodců s názvem „Tvář města
v proměnách času“. Knihovna sama připravila výstavu „Zastavený čas“ v únoru, výstavu
„Slovenské pohledy 2015“ v březnu a výstavu

„Plenér Rozbehy 2016“ v říjnu.
Městská knihovna pravidelně spolupracuje s mateřskou
i základní školou, gymnáziem,
s Dámským klubem, Klubem
důchodců, spolky Přátelé
country, Víno z Velkých Pavlovic a dalšími. Ze základní
školy se během roku v knihovně vystřídají nejméně jednou
všechny třídy od 1. do 8. ročníku. Všechny 4 třídy mateřské
školky přijdou během roku
do knihovny nejméně třikrát.
Kulturních akcí knihovny ve
městě se v průměru účastní
kolem 50 návštěvníků. Vzdělá- Láska ke čtení a knihám je láskou na celý život…
vací programy jsou zaměřeny
především na dětské čtenáře a jejich rodiče, na
V roce 2016 byla dokončena rekonstrukce
výchovu k četbě (Jak se dělá kniha, Rudyard
knihovny a TIC opravou fasády, opravou okaKipling, K. J. Erben, B. Němcová, Cervantes,
pů a provedením vnějších nátěrů. Zaměstnanvzdělávací program k rozvoji řeči „Povíš mi
ce i návštěvníky budou brzy těšit nové stromto?“, Naše město, Chaloupka na vršku, Straky, které ozdobí prostor před budovou i na
šidla a pohádkové bytosti v dětských knihách).
dvoře. Zaměstnanci služeb města zasadili loni
na podzim do těchto míst velkopavlovickou
Z finančních prostředků poskytnutých zřizomeruňku a švestku.
vatelem ve výši 150.000,- Kč získala knihovna
1.057 nových knih. Pravidelní čtenáři jsou se
Město Velké Pavlovice by si jistě zasloužilo pro
skladbou nových titulů spokojeni, knihovnice
městskou knihovnu nové (především podstatpostupně vyřazuje zastaralou naučnou liteně větší) prostory, které by odpovídaly souraturu a nákup nových knih pro vzdělávání se
časným standardům. Bez tohoto předpokladu
snaží přizpůsobit potřebám žáků a studentů
již není možno činnost knihovny dále rozvíjet
i zájmům a koníčkům dospělých.
a zdokonalovat.
Právě výše uvedené činnosti a aktivity jsou důvodem, proč se i v loňském roce dařilo udržet
Mgr. Dana Růžičková,
počet registrovaných čtenářů a počet výpůjček
vedoucí
knihovny
a TIC Velké Pavlovice
– 560 evidovaných čtenářů (v roce 2014 to bylo
389) a 18.084 výpůjček (rok 2014 15.982).

bavili nás jiří brabec, zbyněk háder a jiří merlíček
Členové Divadla Boleradice, herci Jiří Brabec, Zbyněk Háder a Jiří Merlíček, se představili divákům ve Velkých Pavlovicích v pátek 27. ledna. Podle známých forbín Voskovce
a Wericha, i později Wericha a Horníčka, připravili pod režijním vedením Jiřího Merlíčka
hru Jízlivý glosátor, jako poctu nestárnoucímu humoru českých divadelních velikánů.
Výstavní sál radnice s dobrou akustikou
a hezkým prostředím je skvělým místem pro
kulturní akce malých formátů a také hercům
se na scéně líbilo. Užili si představení stejně
jako 8 desítek diváků, kteří si udělali čas a na
divadlo v páteční podvečer přišli. Jízlivý glosátor patří k oblíbeným představením boleradického divadla, jistě se bude hrát mnohem
déle, než jenom loňskou a letošní divadelní
sezónu.
Všichni diváci, kteří pravidelně využívají
nabídky divadelních představení organizovaných Městskou knihovnou Velké Pavlovice, si již zvykli, že pro činoherní představení jsou vždy vybírány vyhlášené komedie
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(pokud to tedy není nějaký
romantický muzikál), protože skutečného smíchu
a opravdové romantiky není
v našem současném životě
nikdy dost. Organizátoři
akce děkují všem, kteří uvěřili i v netradiční nabídku
a přišli se na představení
dobře pobavit.

Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice Městské
knihovny Velké Pavlovice

Představení boleradického
divadla Jízlivý glosátor na
velkopavlovické radnici.
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vánoční čekání s chalouPkou na vrŠku
Kdo by v našem městě neznal Berušky,
Koťátka, Kuřátka a Sluníčka? Možná se
před mnoha lety třídy v mateřské školce
jmenovaly jinak, ale do městské knihovny několikrát ročně přicházejí děti právě
z těchto čtyř tříd. Takže v knihovně pak
přivítáme kolem 60 malých potenciálních čtenářů.
Jak už vyplývá z titulku, od úterý do pátku ve druhém prosincovém týdnu jsme
si s dětmi vyprávěli o adventní době,
o čtyřech týdnech čekání na Vánoce, sv.
Barborce a sv. Mikuláši, o tom, jak vypadá rodinný život dnes a jaké to bylo dřív.
K tomu neuvěřitelně pomáhají krátká Děti z mateřinky zavítaly do knihovny i v čase adventu. Vyprávěly si o Vánocích a tvořily, inspirací jim
vyprávění z knihy Chaloupka na vršku, byly pohádky z knížky Chaloupka na vršku.
která si můžeme pustit také jako loutkovou
pohádku. Děti se mohly podívat na pohádvršku se děti setkaly ještě při malém výtvarmilá dílka našich nejmenších pak byla vystaku Jak to bylo na Mikuláše, moc se jim líbila,
ném úkolu - z jednoduchých puzzle poskládavena v knihovně až do konce roku 2016.
protože jsou ještě plny zážitků z Mikulášské
ly obrázky Andulky, Honzíka a paní kovářky.
nadílky, kterou prožily ve školce v pondělí
Ačkoliv by se to nám dospělým mohlo zdát,
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice
5. prosince.
věřte že pro děti úkol určitě není jednoduchý
Městské knihovny Velké Pavlovice
a
opravdu
se
hodně
snažily.
Povedená
roztoS kouzelnými postavičkami z Chaloupky na

březen je měsícem čtenářů
Městská knihovna Velké Pavlovice by na tomto místě ráda představila akce, které jsou připraveny na Měsíc čtenářů a které jsou určeny
všem zájemcům, bez ohledu na to, zda jsou či
nejsou čtenáři knihovny.
Na divadelní představení komedie Splašené
nůžky pojedeme do Městského divadla v Brně
v pátek 3. března. Pravidelní účastníci vědí,
že místa se obsazovala již v lednu, takže nyní
by se zájemci mohli přihlásit pouze jako náhradníci. Připomínáme, že se bude odjíždět
z Velkých Pavlovic v 17.30 hodin.
Na vernisáži autorské výstavy fotografií Ing.
Marie Holáskové z Velkých Pavlovic, která
byla nazvána „Jedinečnost okamžiku“ se
sejdeme v podvečer v pátek 10. března v 17
hodin ve výstavním sále na radnici. O kulturní program pro vernisáž jsme poprosili Mgr.
Bílka a ZUŠ Velké Pavlovice.
Na setkání se spisovatelkou Věrou Fojtovou
pozveme všechny milovníky knížek ve čtvrtek
16. března od 18 hodin. Paní Věra Fojtová je
v současnosti jedinou významnou a známou
spisovatelkou, která žije v našem nejbližším
okolí, na Mikulovsku. Bylo by proto nesprávné,

kdybychom se
s ní nemohli setkat a seznámit.
Na konci měsíce
čeká knihovna
na děti, které
chodí do 1. až
4. třídy, protože
společně s o. s.
Domino při ZŠ
připravujeme
již 8. Noc s Andersenem, letos
je společný m
mezinárodním
tématem známý „Čtyřlístek“
výtvarníka Jaroslava Němečka.
Věrní účastníci
vědí, že pro tuto
akci můžeme zajistit pouze 20 míst, přihlášky
zájemců proto čekáme v knihovně už nyní.
Pro všechny velkopavlovické děti bude na
březen připravena soutěž o pěknou „knížku

do ucha“. Soutěžní obrázek
a pok yny budou k dispozici
v knihovně i na
webových stránkách knihovny
od 1. do 31. března. Vítězku či vítěze vylosujeme
ze správných odpovědí.
O všech akcích
informujeme
s předstihem
formou plakátů, na webových
stránkách města,
pomocí aplikace
Česká obec, hlášením městského
rozhlasu i elektronickou poštou knihovny.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

znáte sPisovatelku věru Fojtovou?
Máte rádi její historické a detektivní
romány? Přijďte na setkání ve Velkých
Pavlovicích. Zatím spisovatelku neznáte? Přijďte se s ní seznámit a popovídat
si s ní na besedě ve výstavním sále velkopavlovické radnice. Setkání připravila
městská knihovna na čtvrtek 16. března
od 18 hodin.

Spisovatelka Věra Fojtová je totiž v současné době jedinou v celé České republice
známou autorkou, která žije v našem regionu (v Novosedlích na Mikulovsku), dříve
by se asi psalo, že žije na našem okrese. Od
dob Jana Kostrhuna náš region takovéhoto
spisovatele neměl. S jejími knihami se pravidelně setkáváme již téměř 15 let, v po-

sledních letech přispívá k lepšímu poznání
a věhlasu autorky také podpora nakladatelství Moravská Bastei, MOBA, v Brně. Se
jménem nakladatelství spojujeme jména
tak oblíbených autorů, jako jsou Vlastimil
Vondruška, Naďa Horáková či Stanislav
Češka. V neposlední řadě pak také jméno
Věry Fojtové.
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Milovníkům klasické české detektivky se
jistě trefila do vkusu pětidílnou detektivní sérií spojenou postavou kriminalisty
Otakara Kuby. Detektivní příběhy se odehrávají na jižní Moravě: Tramín s příchutí
krve, Ryzlink ostrý jako nůž, Nevěrné ženy
pijí sauvignon, Vražedné chardonnay, loni
vyšla, prý poslední z nich, Zrádná frankovka. Detektivních románů, stejně jako
románů společenských i psychologických,
si můžeme z pera (tedy z počítače) této spisovatelky ovšem přečíst mnohem víc.
Nejvíce svých věrných a spokojených příznivců však má u nás Věra Fojtová mezi
čtenáři a čtenářkami historických románů. Jejím prvním historickým románem
byla kniha „Odpusť nám naše viny“, která
usiluje o vyrovnání se s událostmi konce
2. světové války. Historii svého milovaného
Valašska v 17. století zpracovává spisova-

telka v románu „Čas havranů“, historické
období 18. století pak v napínavém románu
„Prokletí lipovského dvora“. V roce 2016
se znovu vrátila k válečnému období, jehož
odkazy a důsledky jsou v obcích na Mikulovsku stále zapsány v paměti lidí. Tentokrát vypráví o odsunu Židů do Terezína
v knize „Neviditelná zranění“.
Po loňském roce, kdy byli všichni pozvaní
hosté literárních besed ze vzdálenějších
krajů, přijede tentokrát spisovatelku, která je opravdu „naše“. Na setkání budete
všichni srdečně vítáni.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Spisovatelka Věra Fojtová,
jak jinak než s knihou…

Přijďte – zkuste
ZLEPŠOVÁNÍ * ZDOKONALOVÁNÍ * PRAKTICKÉ PROCVIČENÍ
Městská knihovna Velké Pavlovice
nabízí zájemcům účast na jednodenním workshopu fotografování pod vedením
profesionálního fotografa
3. června 2017 * 9.00 – 21.00 hodin
* Velké Pavlovice + Mikulov
Tématem workshopu je „Architektura měst a památek“
Zájemci se mohou přihlásit na tel.: 519 428 149 nebo na
e-mailu: knihovna@velke-pavlovice.cz
Cena workshopu: 500,- Kč

Z FaRNOSTI
tříkrálová sbírka 2017
Milí dárci a koledníci Tříkrálové sbírky,
je mi milou povinností a radostí jménem Oblastní charity Břeclav Vám všem poděkovat za
vynaložené úsilí a nasazení pro Tříkrálovou
sbírku v letošním roce. Letošní výsledek Tří-
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králové sbírky ve Velkých Pavlovicích, který
byl 87.508,- Kč překonal všechna očekávání
s nimiž jsme do ní vstupovali a nenechali se
odradit velkými lednovými mrazy.
Děkuji za organizaci paní Věrce Ševčíkové,

která se každoročně ujímá starosti o tuto největší sbírkovou dobrovolnickou akci.
Jsem vděčná všem za ochotu, vstřícnost i trpělivost, i za každý tón koledy „My tři králové jdeme k vám…“ jejíž slova se nesčetněkrát
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Koledníčci koledovali, dobří lidé přispívali… Všichni s milým úsměvem na rtu.
nesla městem. Jsem ráda, že se kolem nás
stále najdou lidé, kteří jsou ochotni nezištně
pomáhat druhým.

dílem přispěli k úspěchu a hladkému průběhu
této sbírky.

Děkuji i panu starostovi, místostarostovi
i pracovnicím městského úřadu, kteří svým

Jana Studýnková, koordinátor sbírky

S díky a přáním všeho dobrého

velikonoce Pro každého
I celý soubor velikonočních slavností lze vysvětlit jednoduše: reflexí Ježíšova života a jeho
vrcholné oběti. Ježíš Kristus vstal z mrtvých
v noci na neděli po prvním jarním úplňku
a z toho vzniklo dvojí slavení (Velikonoce slavené každý rok na jiné datum v závislosti na
jarním úplňku jako výročí + neděle prožívané
pravidelně jako oslavy vzkříšení právě ten den).
Největší křesťanské svátky si zasloužily svoji
přípravu, a proto se před Velikonocemi vytvořila postní doba. Pro půst byla zvolena stejná
délka jako se postil Ježíš na poušti, tedy 40 dnů.
Ale protože odříkání není vhodné v neděli, jakožto ve sváteční den, vychází začátek 7 týdnů
předem na středu. Tento první postní den si
vysloužil označení Popeleční středa podle biblického postění, kdy si lidé na přiznání chyb oblékali hrubé šaty a posypávali hlavu popelem.
První postní neděli pojmenovali naši předkové Černá, jelikož ženy oblékaly černé postní
šaty. Druhá postní neděle byla Pražná, podle
pražení obilných zrn. (Vůbec v půstu byla oblíbená jako dětská lahůdka pučálka: napučelý,
osmažený a pocukrovaný hrách.) Třetí neděle
je nazvaná Kýchavá, neboť se konala pobožnost
za odvrácení moru (který se projevoval kýcháním) a čtvrtá Družebná, kdy se dívky scházely
u některé z družek. Pátá neděle v postní době
se jmenuje Smrtná, jelikož začíná rozjímání
o Ježíšově smrti (a děti vynášely Zimu, která
už “zemřela”). Poslední neděle je Květná podle rozkvetlých ratolestí, kterými v Jeruzalémě
vítali Ježíše. (Jenomže nastal obrat: na Zelený
čtvrtek po poslední večeři zradil Jidáš v zahradě Ježíše, na Velký pátek zemřel na kříži a na
Bílou sobotu spočinul v hrobě.)
Kvůli tomu, že největší půst byl solidárně s Ježíšem na Velký pátek a nevařilo se, předchází
velikonočnímu třídenní tzv. sazometná středa,
kdy se čistily komíny. A proto, že se zoufalý Jidáš šel po své zradě oběsit, uvazovala se smyčka na lana a nahrazovalo se zvonění zavázaných zvonů klepáním.

Veselé Velikonoce!
I když dalších tradic je celá řada, přece mají jediný smysl: svůj život připojit k Ježíšovu životu,
přizpůsobit ho jemu. Jestli má každý ze zvyků
svůj smysl, neměli bychom je ani nepromyšleně
odmítat, ani slepě opakovat.

- na Velikonoční neděli a pondělí 16. a 17. dubna
bude mše v 11:00 hod.

Možnost prožít Velikonoce roku 2017
s Ježíšem bude:

A přidal i jednu prosbu: památkáři nominují pavlovický kostel na Nejlépe opravenou
kulturní památku Jihomoravského kraje. Já
si myslím, že si toto ocenění zaslouží. Můžete
ukázat, že jste patrioti a od 17. března podpořit
SMS hlasovaní. Informace naleznete na webu
www.kr-jihomoravsky.cz nebo farních stránkách www.ozvi.se.

- v pátek 7. dubna od 15:00 hod. příležitost ke
svátosti smíření
- na Zelený čtvrtek 13. dubna mše na památku
Poslední večeře v 19:00 hod.
- na Velký pátek 14. dubna obřady na památku
umučení Páně v 15:00 hod.
- na Bílou sobotu 15. dubna bude od 9:00 do
12:00 hod. otevřený kostel k soukromé modlitbě u Božího hrobu a ve 22:00 hod. začne Velikonoční vigílie

Dále bych vás rád pozval v neděli 23. dubna
od 15:00 hod. na slavnostní otevření opravené
fary a hřiště.

kněz Marek Slatinský,
farnost Velké Pavlovice
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SPOLKY a KONíčKY
naši nejstarší? nezahálí, baví se a vzdělávají!
• Senioři si užili báječný večer
na Mikulášské zábavě v Senici
Čtvrteční odpoledne a večer, dne 8. prosince 2016, si členové velkopavlovického
Klubu důchodců spolu se svými slovenskými přáteli, jak se patří užili na Mikulášské
zábavě. Senioři ze Senice pozvali naše dříve
narozené na tento večírek při svém nedávném společném setkání, které se uskutečnilo 16. listopadu 2016 v sokolovně ve Velkých
Pavlovicích.
Zábava se nesla v báječné a veselé náladě.
Večera si všichni užívali poslechem hudby,

• Klub důchodců zavzpomínal
na rok 2016
O čtvrtečním pozdním odpoledni dne 19. ledna 2017 patřilo místní Ekocentrum Trkmanka
dříve narozeným. V tamním společenském
sále se sešli členové velkopavlovického Klubu
důchodců, aby si v rámci projekce fotografií
připomněli svou činnost, kterou se zabývali
v průběhu celého předchozího roku 2016.
A že toho nebylo málo! Naši senioři se bavili,
podnikali výlety do míst blízkých i vzdálených, vzdělávali se, ruku k dílu přiložili při tradičním jarním úklidu města, soutěžili – třeba
ve hře Člověče nezlob se, vyráběli, tančili na
zábavách, zpívali a grilovali, ale hlavně, měli
se pospolu dobře.
Je vynikající, že se tito lidé navzdory svému
vyššímu věku a všelijakým především zdravotním potížím dokáží oprostit od dennodenních starostí, zavítat do kolektivu, bavit se,
družit… zkrátka a dobře, plnohodnotně žít.
Vždyť stáří, to přeci není nemoc. Naopak! Je
to jedinečná příležitost do sytosti si užít všeho, na co nám během produktivního života,
kdy jsme byli zaměstnáni, nezbýval čas.
Je chvályhodné, že si to velkopavlovičtí senioři
uvědomují a této šance plně využívají. Jen tak
dál! Všem přejeme spousty krásných společných zážitků a hlavně – pevné zdraví!

Karolína Bártová

• Člobrda i bezpečnost, senioři
zvládli dvě akce během jednoho
odpoledne
Co dělat v únoru? Venku mráz a sníh, pošmourno, sluníčko má evidentně stále dovolenou… a navíc, když neznáte stejně jako naši
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zpěvem, tancem, zhlédnutím řady skvělých předtančení a také radostí
z výher v bohaté tombole.
Velmi příjemné bylo i setkání s velkopavlovickým
rodákem Miroslavem Pláteníkem, který již pár desítek let bydlí v Senici.

Oldřich Otáhal
Členové místního Klubu důchodců se na senické Mikulášské zábavě potkali s velkopavlovickým rodákem, panem Miroslavem Pláteníkem. Příjemné setkání se neobešlo bez přípitku na zdravíčko.
senioři slovo „nuda“? Tak to je moment, kdy
je prostě nutnost něco zajímavého a zábavného podniknout. Nabízí se osvěta, nebo volnočasová aktivita, anebo obojí. Bingo, trefa
do černého! Přesně takový den si ve středu
8. února 2017 užili naši senioři, tedy členové
Klubu důchodců.

doucí ke kýženému a zaslouženému vítězství!
Mám-li figurku spoluhráče vyhodit, tak to
udělám stůj co stůj! Přesně tak má lidově řečený „Člobrda“ vypadat! A v závěru se opravdu
nemá nikdo zlobit. V případě našich dříve narozených se rozhodně žádný z hráčů nečertil,
naopak! V zasedačce bylo veselo, smích bylo
slyšet až za okna
radnice.

Na listinu nejúspěšnějších hráčů se po letošním
ročníku zapsaly
zlatá paní Ludmila Trsťanová,
stříbrná slečna
Ivanka Formanová a bronzová paní Růžena
Grůzová. Bramborovou medaili
si s úsměvem na
tváři hrdě odnesla paní Marie
Foukalová. Všem
Senioři se pustili do již třetího ročníku klání ve hře Člověče, nezlob se!
ještě jednou velStejně jako v předchozích letech se úžasně pobavili a nasmáli.
mi blahopřejme
a současně upozorňujeme nevšímavé na jeSešli se v odpoledních hodinách v zasedací
den fakt, mezi vítězkami jsou samé nezlomné
místnosti velkopavlovické radnice. Prvním
ženy! Holky, jen tak dál!
bodem programu byla přednáška městského
policisty pana Stanislava Prachaře na téma
V závěru nutno jmenovat i hlavního rozhod„Senioři a bezpečnost“, za což patří panu
čího lítého klání, kterým byl pan Oldřich OtáPrachařovi velké poděkování. Za čas, příprahal, finále pak odpískal slavnostním hvizdem
vu i příjemnou, a hlavně přínosnou besedu.
pan Libor Horáček. Obrovské poděkování paDruhý, zároveň poslední, ale hlavně vrcholný
bod programu na sebe nenechal dlouho čekat.
Natěšení senioři se už nemohli dočkat odstartování již třetího ročníku turnaje ve hře „Člověče, nezlob se!“. Boje na hracím poli byly na
krev, žádný soucit, žádná tolerance, žádná
přednost či shovívavost. Jen suchý kalkul ve-

tří všem zúčastněným děvčatům za přípravu
vynikajícího bohatého občerstvení!

Karolína Bártová & Josef Hicl
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• Exkurze ve vinařství
pana Balouna
Ve středu 15. února 2017 se členové našeho
klubu vydali na další zajímavý výlet. Tentokrát
jsme podnikli výpravu do nedalekých Hustopečí na exkurzi do výrobních prostor velko-

pavlovického vinaře Radomila Balouna.
Rozsáhlými sklepeními a výrobnou nás
osobně provedl sám majitel a seznámil nás
nejenom s historií sklepů, ale i s technologií
a výrobou vína. Po prohlídce následovala degustace mnoha vynikajících vzorků vín.

2017

Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu
Balounovi za prohlídku i degustaci. Exkurze
se všem členům Klubu důchodců moc líbila
a poskytla nám spoustu nových zážitků a informací.

Oldřich Otáhal

OHLéDNUTí Za MINULOSTí
50. výročí jmenování velkých Pavlovic městem
Kronika města a zpravodaj, který začal vycházet na jaře 1972, byly zdrojem informací, kterými v průběhu letošního roku připomeneme 5 x 10 let v životě Velkých Pavlovic.
Snažili jsme se vyhledat fakta, zajímavosti
i drobnosti…
Pokud s některými fakty nebudete souhlasit, vězte, že jsme vše pečlivě opsali a zápisy
z městské kroniky opravovat nelze.

ný výnos 26 q/ha zrna považoval za úspěšnou
sklizeň, v roce 2015 byl průměrný výnos v ČR
61,1 q/ha.) Další městskou akcí bylo vybudování ústředního topení na základní devítileté
škole. Jak ještě mnozí pamatují celospolečenské „Akce Z“, tak se pracovalo i ve škole, na
brigády chodili nejenom rodiče, ale pomáhali
i starší žáci. Na škole bylo těch brigádnických
hodin v roce 1968 celkem 1 120.

1. část * Léta 1967 – 1976

Rok 1969 byl jistě nabitý politickými událostmi, ale ve Velkých Pavlovicích plynul život poklidně. Tou nejvýznamnější byla skutečnost, že
v roce 1969 dokončil rodák z Velkých Pavlovic,
Ing. Josef Veverka šlechtění odrůda révy vinné
„Pálava“. O jaký úspěch se jednalo můžeme odvodit z toho, že šlechtění bylo zahájeno v roce
1953, do Státní odrůdové knihy České republiky byla odrůda zapsána v roce 1977. Pokud se
týká akcí „Z“ bylo v průběhu roku zrekonstruováno a v říjnu otevřeno širokoúhlé kino.

V době, kdy byly Velké Pavlovice jmenovány
rozhodnutím Jihomoravského krajského národního výboru v Brně z městyse městem,
vykonával funkci předsedy tehdy městského
národního výboru Stanislav Brázda. Kronikář
doslova zaznamenal: „Z roku 1966 do nastupujícího roku 1967 vstupují Velké Pavlovice
jako město.“ V souladu s tehdejší dobou je velká pozornost věnována činnosti podniků ve
městě. Jihomoravské drůbežářské závody budovaly nové linky a nové provozy, v roce 1967
investovaly do budování čistírny odpadních
vod. Představenstvo JZD rozhodlo o čtvrtmilionovém příspěvku na zavedení vodovodu, státní statek zvyšoval výměru orné půdy odvodňováním toku Trkmanky. Velmi zajímavá je
zmínka, že v roce 1967 pečovalo JZD o 35 tisíc
stromů meruněk. Je to také rok, kdy se v katastru města začalo v rámci „protierozních opatřeních“ s tzv. terasováním s cílem vrátit úrodnou půdu na svahy. Vysadit ovocné stromy na
plochy teras nebylo složité, ovšem vysázením
vinice se musel zabývat Zemědělský projektový ústav, hledala se nejvhodnější šíře terasy pro
vinici – 5 metrů, 3 řádky. V červenci byl katastr
města zasažen vichřicí s krupobitím, které zničilo až 70 % vinic, stejně jako porosty řepy, obilí
a kukuřice.
V roce 1968 se plenární zasedání MěÚ začalo zabývat výstavbou skupinového vodovodu. Jednalo se o nejdůležitější akci ve městě,
s plánovaným rozpočtem 12,2 mil. korun,
dokončení bylo naplánováno v roce 1970. Kromě finančních prostředků města významně
přispěly také místní závody. Rok 1968 nebyl
příznivý pro pěstitele meruněk, dařilo se okurkám a vínu. Ve výsledcích hospodaření JZD
je zaznamenáno, že toho roku byl překročen
výnos zrna 40 q/ha. (V roce 1958 se průměr-

V roce 1970 byla zaznamenána neobvyklá přírodní událost: průtrž mračen, která 9. června
způsobila na Ždánicku a Kyjovsku živelnou
pohromu, jež neměla obdoby. Byla zničena veškerá úroda a voda brala vše, co jí stálo
v cestě. Ačkoliv ve Velkých Pavlovicích vůbec
nepršelo, voda valící se v Trkmance napáchala
škody i ve městě. Bylo zaplaveno 300 ha úrodné
půdy, v humnech domů na ulici Hlavní stálo až
140 cm vody, byla zaplavena i železniční trať.
V Sadech se začalo s budováním inženýrských
sítí, v ulicích města se zřizovalo veřejné osvětlení a doplňovaly stanice městského rozhlasu.
V akci „Z“ se na ulici Nádražní začalo s budováním čerpací stanice. V kronice roku 1970 je
zaznamenána řada zajímavých čísel: plenární
zasedání MěNV mělo 31 poslanců, radu tvořilo
9 poslanců, rozpočet města činil tehdy necelých 5 mil. korun. Moravské vinařské závody
zaměstnávaly 145 pracovníků, Cihelny G. Klimenta 32 pracovníky. Při sčítání lidu bylo zjištěno, že město má 2. 897 obyvatel, kteří vlastnili 721 rodinných domů a 111 aut. Z důvodu
nemoci odstoupil dlouholetý kronikář Josef
Zezulák, nově pak psal kroniku města František Lacina.
V polovině roku 1971 došlo v rámci racionalizačního opatření ke sloučení závodů MVZ Velké Pavlovice a Velké Bílovice v jeden nový závod se sídlem ve Velkých Pavlovicích. Závod se

tak stal největším vinařským závodem v ČSSR.
Ve městě působily Komunální služby, které
nabízely služby v 10 profesích: klempířství,
sklenářství, stolařství, zámečnictví, krejčovství, holičství, kadeřnictví, stavební skupina,
autodoprava, radioopravna. Bylo hodnoceno,
že minimálně pět profesí je ztrátových. ZDŠ
v roce 1971 navštěvovalo 511 žáků, působilo
zde 25 učitelů a 2 vychovatelky ŠD. Poprvé
v tomto roce zde působila LŠU, měla 57 žáků.
Zajímavé je připomenutí, jak byl zajištěn provoz 4 tříd mateřské školy. V budově ZDŠ byly
umístěny 2 třídy, dále 1 třída v sokolovně a 1 třída v Jihomoravských drůbežářských závodech.
Zásluhou pana učitele Františka Jaroše vznikala dechová hudba Starohorka. Na podzim
byla započata výstavba úřadovny Veřejné bezpečnosti na ul. Dlouhá. Dokončena byla v roce
1972. Na podzim 1971 se konaly komunální
volby, v prosinci byl pak předsedou MěNV zvolen Jan Forman.
Rok 1972 probíhal ve městě ve znamení budování „občanské vybavenosti“, ačkoliv ve zpravodaji (vycházel 4 x ročně) byl rozpočet na tyto
akce vyčíslen na pouhých 1.500 tis. korun. Byly
vybudovány chodníky na ulicích Dlouhá a Nádražní, včetně veřejného osvětlení, dále kanalizace na Dlouhé, Herbenově, Nové a Padělkách.
Bylo zavedeno 460 vodovodních přípojek z jednotlivých domácností k veřejnému vodovodu.
Provedena rekonstrukce komunikace a mostu
před Trkmanku k ŠSV. Mimo rozpočet města
bylo generálně opraveno překladiště ČSD na
ulici Nádražní, je položen nový povrch a zbudováno nové osvětlení. Začalo se s budováním
autobusového nádraží. Rozhodnutím ONV
v Břeclavi byly určeny pozemky pro výsadbu
individuálních vinic a sadů: Vejdunky, Stará
hora, Nová horka, Novosady, Bedříšky, Hluboká, Soudný, Kamenec, Čechanzl a Chudý.
V říjnu 1972 byly zahájeny práce na generální
opravě ZDŠ, začala přístavba šaten a přestavba sociálních zařízení. Na podzim také začala
jednání s Jihomoravskými plynárnami o plynofikaci města. Ve městě vznikla organizace SSM,
působily zde TJ Slavoj, ČSČK a Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ). Ten se významně podílel na společenském životě města: připravoval
vítání občánků, setkání padesátníků, setkání
rodáků, oslavu 2 zlatých svateb, slavnostní předávání OP, besedy s důchodci. Kulturu ve měs-
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tě zajišťovala Občanská beseda, od roku 1970
zde působil dětský pěvecký sbor, od roku 1971
smíšený pěvecký sbor, založena byla dechová
hudba Starohorka, tehdy jako dechová hudba
OB. Zásluhy za založení a vedení souborů patří manželům Jarošovým a také Marii Pilařové.
Tehdejší JMDZ byly zřizovatelem beatové skupiny. Ve městě působilo kino a knihovna. Jak se
změnily nároky na kulturní zařízení je zřejmé
ze srovnání roku 1972 a 2016. Město mělo tehdy 2 947 obyvatel, loni 3 086; knihovna půjčila
tehdy 3 690 knih za rok a měla 167 čtenářů, loni
půjčila 18 084 knih a čtenářů je 560.
V posledním čísle Zpravodaje 1972 ředitel ZDŠ
František Lacina poprvé ve Velkých Pavlovicích zveřejnil varování před novou chorobou
stromů meruněk způsobenou houbou Gnomonia. A také rady, jak proti této chorobě bojovat.
Během celého roku 1973 probíhalo intenzívní
budování města. Stavěla se komunikace na ulicích Nová, Herbenova a Růžová, a také kanalizace na Střední, Příční a Zahradní. Začalo se
s plynofikací domácností. Probíhaly rozsáhlé
opravy sokolovny a areálu kolem, byl zde zaveden vodovod a plyn. Připravovala se rekonstrukce střechy, osvětlení a fasády sokolovny.
Po 5 letech byla dokončena stavba vodovodu
ze Zaječí. V budově MěNV proběhla generální
oprava obřadní síně. Novou vazbu a nový dřevěný šindel dostala rotunda u hřbitova. Byla
dokončena generální oprava ZDŠ v celkovém
nákladu 1.315.000 korun. Historie plynofikace Velkých Pavlovic je velmi zajímavá. Přípojka
pro městys byla zbudována již v roce 1959, plyn
však byl tehdy dotažen pouze do Semenářského státního statku pro vytápění skleníků,
v roce 1967 pak do Jihomoravských drůbežářských závodů.
Nejvýznamnější kulturní a společenskou akcí,
jaká předtím neměla obdoby, byly oslavy 270.
výročí zahájení školního vyučování ve Velkých
Pavlovicích a 50. výročí založení měšťanské
školy v září 1973. Do oslav se bez nadsázky
zapojilo celé město. Konaly se výstavy obrazů,
mysliveckých trofejí, výrobků místních podniků, výstavy výtvarných, rukodělných a písemných prací žáků školy, setkání rodáků, setkání bývalých žáků jednotlivých tříd, koncert
dechové hudby a koncert pěveckého sboru.
Byl zorganizován krojovaný průvod městem,
50 žáků školy předvedlo Českou besedu. Součástí oslav byl seskok parašutistů, vystoupení
leteckých modelářů, ukázky činnosti požárníků a výcviku služebních psů. Konala se módní
přehlídka a tělovýchovná akademie žáků školy. Jako nejaktivnější organizace ve městě byly
uvedeny ČSŽ, který měl 74 členek, v témže roce
přistoupilo 11 nových, a hlavně TJ Slavoj, sdružoval 158 členů starších 15 let, měl 4 oddíly
kopané, oddíl házené mužů i žen, v roce 1973
vznikly nově oddíly stolního tenisu, odbíjené,
košíkové a šachový. Město připravuje vybudování hřiště pro kopanou. Při Osvětové besedě
vznikl dětský pěvecký sbor. Poprvé jsme zachytili informaci, kdo byl nejstarším občanem
města, tehdy to byl Martin Jakubec a bylo mu
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99 let. V roce 1973 bylo zaznamenáno, co je
dnes již zcela nepředstavitelné: MěNV vyhláškou zakazoval občanům vypouštění splašků na
veřejná prostranství a veřejně a jmenovitě napomínal občany za černé skládky, vandalství,
nerespektování dopravních značek a zcizování
majetku MěNV z akcí „Z“, za volně pobíhající
psy a nedostatečný pořádek na hřbitově.
Pokud čteme o životě ve městě v roce 1973, není
divu, že Velké Pavlovice obsadily toho roku
1. místo v okresní soutěži v budování města.
Počátkem roku 1974 hodnotilo plenární zasedání výsledky v budování města v předchozím
roce a bylo zdůrazněno, že oproti plánovaným
akcím byla navíc opravena komunikace v ulici
V Údolí, provedena plynofikace budovy MěNV
a ulice Školní, byly vybudovány chodníky na
ulicích Dlouhá, Padělky a Úvoz. Rozpočet
města na rok 1974 činil 2. 454 tis. korun a realizovány byly následující akce: vybudování
kanalizace na ulicích Zelnice, Ořechová, Pod
Břehy, Bezručova, veřejné osvětlení na ulicích
Herbenova, Nová a Růžová. Bylo vyasfaltováno Náměstí 9. května a opravena zeď hřbitova,
vybudováno parkoviště u JMDZ a opravena
příjezdová komunikace k závodu. K veřejnému
vodovodu bylo nově připojeno 417 domácností.
Pokračovala výstavba autobusového nádraží.
Vedení MěNV znovu usilovalo o vybudování
nákupního střediska, bezvýsledně.

asfaltové hřiště na házenou za sokolovnou, byl
vybudován chodník z ulice V Sadech do ulice
Bří. Mrštíků a dále pokračovala plynofikace
ulic města. Dodavatelsky byla zbudována kanalizace v Nádražní ulici a komunikace na
ulicích Brněnská, Bří. Mrštíků a Starohorská.
Mimo rozpočet města opravil státní statek budovu jídelny na Nádražní ulici. Historii města
psala ŠSV , šlechtitelům pod vedením Ing.
Jaroslava Horáka byla uznána nová odrůda
křížence frankovky a svatovavřineckého pod
názvem André. Zásluhou učitelek MŠ Libuše
Melicharové a Zdeňky Pláteníkové začaly děti
tančit ve folklórním souboru Sadováček, se
kterým se na významných akcích města setkáváme dodnes. Na místní spartakiádě v červnu
cvičilo 680 sportovců. (oslavovalo se tak 30. výročí osvobození ČSSR). Byla obnovena místní
organizace Svazu československo-sovětského
přátelství se 110 členy. Zajímavé jsou perličky
z výrobních závodů: Semenářský státní statek dodával na trh kromě sazenic vinné révy
například také semeno pažitky, JMDZ začaly
vyrábět zmrzlinu v prášku, provozovna Jihomoravských pekáren prodávala 1 kg chleba za
3,40 Kč. Dodnes vzpomínané koupaliště mělo
v roce 1975 návštěvnost 10 000 lidí.

První den roku 1976 byl významný pro členy
JZD Velkopavlovicko, které bylo přejmenováno na JZD Rovnost. V té době činila hodinová
mzda zaměstnanců družstva 12,-- korun. PoV květnu 1974 oslavovalo JZD 25. výročí zakud se týká budování města, byla dodavatelsky
ložení a téhož roku členové družstva podnikli
zbudována komunikace včetně opěrných zdí
významný krok. Sloučila se zemědělská družna ulici Starohorská, byla provedena oprava
stva z Velkých Pavlovic, Němčiček a Bořetic,
fasády na starší budově ZDŠ a generální opravzniklo JZD Velkopavlovicko se sídlem ve Velva silnice Pod Břehy. Ve městě bylo dokončeno
kých Pavlovicích. Koncem května byl položen
6 městských bytových jednotek, 6 bytů JMDZ
základní kámen stavby nového závodu Moa 12 bytů pro Cihelny, v průběhu roku byla
ravských vinařských závodů tak, jak ho známe
připravována výstavba 134 rodinných domů
dodnes.
a 20 garáží na Padělkách. V rámci rozšiřováSmutnou událostí byla nečekaná smrt velkoní ploch úrodné půdy bylo odvodněno 120 ha
pavlovického rodáka a čestného občana města,
půdy v tratích Příčníky, Čtvrtky a Tálky. Stále
univerzitního profesora, psychiatra, MUDr.
se nedařilo zajistit výstavbu nákupního středisJosefa Hádlíka, kterého postihla srdeční mrtvika, obyvatelé města měli k dispozici 13 obchodů Jednoty. V kronice
Byla zveřejněna velmi zajímává demografická data:
města jsou zmiňovány
meteorologické zvláštrok 1973
rok 1923
rok 1873
nosti toho roku: mráz
narozených dětí
54
69
108
posledního dubnového
chlapců/dívek
25/29
37/32
56/52
dne poškodil 90 % meruňkových sadů, v květprůměrný věk dožití: muži 69
66
42
nu se ve městě citelnými
průměrný věk dožití: ženy
74
57
42
otřesy projevilo zemětřesení ze severní Itálie.
ce právě při přednášce ve Velkých Pavlovicích.
Pochvalně jsou zmiňovány organizace, které
aktivně pracují ve městě. Byl to Svazarm s 92
Bylo také zaznamenáno, že zima 1973/1974
členy, ZO Českého svazu včelařů a Českého
byla tak mírná, že ani v jednom dni neklesla
ovocnářského a zahrádkářského svazu, Mysliprůměrná denní teplota pod bod mrazu, v povecké sdružení, Klub kynologů, rybářský svaz,
lovině srpna pak byla naměřena nejvyšší denní
i organizace již dříve zmiňované. Od 1. září přeteplota, a to 34,6 0C.
šly na ZDŠ děti z Němčiček, kde byla malotřídPředevším pro rodiče malých dětí byly důležité
ní škola zrušena. Žáci v 1. třídách se začali učit
akce připravené na rok 1975. V září byly zahájepodle nové školské koncepce.
ny práce na výstavbě mateřské školy, pracovní
skupinu tvořili zedníci z velkopavlovických
závodů. Během roku byla dokončena výstavba
bytových domů na ulici Bří. Mrštíků. Vzniklo

Zpracovala Mgr. Dana Růžičková,
vedoucí Městské knihovny a Turistického
informačního centra Velké Pavlovice
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vzácné a zajímavé stromy naŠeho města
3. ČÁST
Velkopavlovická meruňka
(Prunus magnapavliciana)
Staré, prastaré je ovoce, které je pro Velké
Pavlovice naprostou samozřejmostí. Všechny informace o cestě meruňky do našich zemí
patří do oblasti pohádkových příběhů. Domovinou meruňky je čínské pohoří Ťan-šan. Její
cesta do Evropy vedla nepochybně přes Arménii, „prý“ už v 1. století našeho letopočtu.
České slovo „meruňka“ má svůj původ v arménském „armeniaca“. Můžeme se dočíst, že
se k nám dostala přes Itálii a Rakousko, v jiných zdrojích zase, že přes Moldávii, Ukrajinu
a Maďarsko.
Naše podnebí je přitom pro meruňky to nejméně vhodné, s velkými rizikovými faktory:
vlhké, málo chladné zimy, výkyvy teplot na
jaře a pozdní mrazíky v době květu. Ing. Zdeněk Karber uvádí v knížce Město Velké Pavlovice z roku 2002, že „stromy reagují na všechny teploty nad bodem mrazu. Pěstitelé proto
musí pro meruňkové sady najít takové polohy,
kde je rašení stromů o několik dnů opožděno.
O úrodě často rozhoduje 3 až 5 dnů. Ve Velkých Pavlovicích se pak ideálně hodí tratě Ostrovce a Padělky.“
Dobu ani způsob vzniku odrůdy Velkopavlovická není možno doložit objektivními historickými podklady. Některá data uvádějí
(opět jde o pohádkový příběh), že se odrůda

postupně začala odlišovat už ve
14. století. Doložená historie
odrůdy je stará 150 let. Poprvé
byla odborně popsána v roce
1931 v pomologii Moravské
ovoce. Podnět pro odrůdové
zviditelnění a větší rozšíření
odrůdy je připsán zahradníkovi
Josefu Matouškovi z Podivína
na začátku 20. století.
Ve Velkých Pavlovicích je její
rozvoj nerozlučně spjat s obdobím mezi oběma světovými
válkami a se jménem ředitele
Aloise Horňanského, který
byl nepochybně ovocnářským
Kmen prastarého stromu Velkopavlovické meruňky.
(a také vinohradnickým) budiO léčivých účincích meruněk také moc dobře
telem a propagátorem pokrokových metod.
ví každý dospělý. Díky vysoké cukernatosti
Jeho zásady udržovacího šlechtění a klonové
a bohaté plné chuti vzniká z Velkopavlovické
selekce platí dodnes. Práce studentů Menčarodějným procesem jedna z nejjemnějších
dlovy univerzity v Brně zaznamenaly, že ještě
a nejchutnějších ovocných pálenek. Všechstále existují ve vlastnictví velkopavlovických
ny smysly oceňují uchovanou vůni meruněk,
pěstitelů stromy prokazatelně starší 100 let.
koncentrované sluneční teplo a vlahou chuť
Existuje tedy kvalitní genetický materiál
léta, která dokáže léčit téměř všechny naše
a předpoklady pro další šlechtění odrůdy.
neduhy.
Vraťme se znovu ke slovu „vzácný“. Každý, kdo ochutnal jiné odrůdy meruněk, moc
dobře ví, čím je Velkopavlovická vzácná. Jiné
odrůdy se chutí, barvou a šťavnatostí nemohou Velkopavlovické meruňce ani přiblížit.
Nádherné velké oblé sytě oranžové plody
v poslední době dávají našemu městu i další
tradici a další rozměr.

Pokud máte chuť na malou nostalgickou vzpomínku, podívejte se na YouTube na adrese https://www.youtube.com/watch?v=zYBq6V-3BpM na videonahrávku, kterou natočil
Miroslav Grégr a na které o Velkopavlovické
moc hezky vypráví Ing. Karber.

Jan Havránek, Mgr. Dana Růžičková

o masoPustu všeobecně, o ostatcích velkoPavlovických
Letos jsme ve Velkých Pavlovicích zažili již
třetí obnovené ostatky. A tak si tu připomeňme alespoň část z jejich bohaté všeobecné historie.
O masopustním veselí se písemné zprávy
zmiňují již ve 13. století, ale kořeny tohoto
obyčeje můžeme hledat již v římských bakchanáliích (slavnostech k poctě boha vína,
úrody a plodnosti).
Masopustní dobou nazýváme období od
Tří králů do Popeleční středy, která zahajuje předvelikonoční postní období a která
je díky pohyblivému datu Velikonoc určena
47. dnem před velikonoční nedělí.
Masopust, toť doba hodování, veselí, zabijaček a svateb před 40denním půstem.
Masopust (názvy se v různých regionech
liší, např. voračky, končiny, fašank, fašanek,
vostatke nebo stejně jako v jižní části Hanáckého Slovácka – ostatky) vrcholil pár dní
před Popeleční středou čtyřdenním maratonem veselostí a dostatku:
Tučný čtvrtek – v tento den si měl každý dopřát, co hrdlo ráčí. K obědu bývala vepřová
pečeně se zelím a knedlíkem a na nějaký ten

džbán piva či vína se hledět nemělo. Ve většině krajů se objevují písemné doklady o tom,
že v tento ten teklo pivo proudem…
Masopustní neděle – říkávalo se jí také neděle taneční, protože hned po obědě začala
vyhrávat na návsi muzika, která
zvala všechny do
hospody, aby se
veselili až do ranních hodin.
Masopustní pondělí – na druhý
den se pokračovalo v tanečním
veselí, v některých
regionech to býval
pouze tzv. „mužovský bál“, toho
Obrázek č. 1
se neúčastnila svobodná chasa, která se musela spokojit pouze
s přihlížením, zato samých ženáčů a vdaných
bylo plné kolo. Na Hanáckém Slovácku tomu
ale tak nebylo, tu se radostně bavili všichni.
Jak píší bratři Mrštíkové ve svém díle Rok na
vsi: „…Blázní mladí, ženatí, děvčata, baby…“

Masopustní úterý – úterek býval dlouho
očekávaný, sváteční den plný maškar. Na
Hanáckém Slovácku začínal průvod masek
včetně dětí již dopoledne, v čele s harmonikářem, za ním šel rozverný medvěd a Stárek.
Veselý, hrav ý,
ale i vřískající,
pištící a pitvorný
průvod obcházel
dům od domu.
Do každého
vkročil nejprve
„Stárek“, který
zastával funkc i ve douc í ho
(např. ve Strání
„Gazda“, v Čechách „Laufr“).
Ten žádal rychtáře nebo představitele obce o povolení maškarní obchůzky,
pronášel v domě různá říkání a přál hospodářovi úspěšný hospodářský rok, dobrou úrodu,
zdravý a plodný dobytek. Mezitím už medvěd a jiné tradiční masky braly všechny ženy
v domě do tance a chasa sesbírala u hospodá-
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řů všechno neuzamčené jídlo – koblihy, boží
milosti, trdelníky, vejce, chleba, brambory,
ořechy, jitrnice. Celé šrůtky uzeného a slaniny napíchli „Stárkovi“ na šavli nebo handžár. Průvod končíval v poledne v hospodě,
kde chasa s muzikou pojedla to, co v domech
pobrala nebo dostala od hospodyní.

Obrázek č. 2
Dnes se nám průvod masek posunul na odpolední čas s večerní zábavou, která končívá o půlnoci převzatým zvykem z jiných
regionů „pochováváním basy“.
Toto, dnes již vskutku divadelní představení,
kdy se po předříkaných vtipných litaniích reagujících na dění v obci, vynese basa v lkajícím průvodu ven z hospody, má symbolicky
pohřbít basu = hudbu, tanec, pití a celé masopustní nevázané veselí a začít postní období,
kdy se křesťané připravují na svůj největší
svátek – Velikonoce. O tomto 40denním
půstu se také říká (zřejmě pozůstatek z pohanských dob, kdy bylo toto období svátkem
ukončení zimy a čekání celé země na jaro),
že země je do doby, než vydá úrodu, těhotná,
a proto se po ní nesmí dupat a skákat. V dnešní době nám toto masopustní úterý s průvodem a zábavou nahrazuje, díky týdenním pracovním povinnostem většiny obyvatelstva,
masopustní sobota či neděle.
Přestrojování a masopustní masky
Již Kosmas zmiňuje tance lidu se škraboškami v době předkřesťanské při různých výročních slavnostech, které v té době neměly za
cíl bavit lid, ale byly vždy spojeny s nějakým
rituálem či obřadem. Stejně tak, na rozdíl od
masek tanečních a karnevalových, do kterých
se lidé převlékali na různých maškarních bálech, mají masopustní masky svou symboliku
a funkci, především plodnostní, reprodukční
a hospodářskou. Masky se vyráběly z různých
materiálů a oděvních součástí, především ze
slámy a hrachoviny, které představují typické
symboly plodnosti.
Z dob pohanských pochází nejstarší známé
masky – masky zvířat, jejichž podobu lidé
na sebe brali pro jejich vlastnosti – sílu,
obratnost, lstivost a jiné, což mělo zajistit
přenos těchto vlastností na člověka.
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Nejznámější i nejdůležitější maskou v průvodu byl medvěd, který je považován za představitele plodonosné magie. Býval obalen do
suché hrachoviny (usušené stonky hrachu,
který dříve býval běžnou plodinou a po sklizni vždy nějaký hrách na usušení zbyl) a na
hlavě míval slaměnou špičatou čepici nebo
samotnou medvědí
hlavu. Hospodyně,
která s medvědem
tancovala, se snažila utrhnout kus
hrachoviny, aby ji
mohla položit do
kurníku k drůbeži
nebo k jinému dobytku. V některých
oblastech využívají
pro reprodukční
symboliku tzv. válení s medvědem, kdy
se svobodná děvčata
s medvědem válí ve
sněhu.
Další častou zvířecí
maskou byly různé
varianty koně, ať už jako jednoduchý koník
nebo šiml. Za „klibnu“ neboli kobylu byli
převlečeni vždy 2 hoši, „brůna“ byl kůň s beraními nebo kozlími rohy.
Na rozdíl od zvířecích masek, které demonstrovaly své vlastnosti i hlasitým projevem,
se v průvodu objevovala i mlčenlivá maska
„žida“. Ten měl povolení pro krádeže drobných věcí, které pak, za mírný úplatek, prodával zpět jejich majitelům.
Plodnostní sílu představovaly i další masky: kozel, ženich s nevěstou, cikánka s kočárkem, žena s dítětem v nůši, kohout, čáp
a jiné. V dnešní době se kromě tradičních masek setkáváme v průvodu i s moderními typy
masek, jako je např. policajt, hasič, doktor,
baletka atd.
Proč slavíme ostatky ve Velkých Pavlovicích?
Ne, opravdu nevytváříme novou tradici,
přestože mladší generace si ostatky v Pavlovicích nepamatuje. Naštěstí existují různé
kroniky, zpěvníky, sborníky a jiné písemné
záznamy, z kterých je patrné, že stejně jako
v jiných obcích na Hanáckém Slovácku, tak
i v Pavlovicích se dodržoval tento významný
výroční obyčej v životě lidu. Vždyť právě na
něm závisela zemědělská prosperita, která
je na tomto území tak důležitá. Přibližme si
proto některé písemné důkazy o ostatcích ve
Velkých Pavlovicích.
Prvním příkladem by mohla být píseň z Velkých Pavlovic, která vyšla v roce 1901 ve
sbírce písní od známého sběratele Františka
Bartoše – Národní písně moravské v nově nasbírané, ve které je pod č. 1776 otištěna pod
názvem A ty Macku, a ty Francku. Svou melodickou linkou připomíná písně ze starší doby,
čemuž napovídá i použitý jazyk v textu písně.
V první sloce píseň odkazuje na dopolední

činnosti, které by mohly být shodné s dřívějším zvykem začínat ostatkový průvod již
dopoledne („…až my se nasnídáme, potom
sobě zahuláme…“).
V druhé sloce je souvislost s ostatky ještě patrnější: „Nezdrží se hospodyně, dá nám do kabele, kus slaniny nebo masa, …“. Stejně, jak
píší bratři Mrštíkové v Roku na vsi o chování
chasy v domě hospodáře: „Ještě jednou všem
zavdali, poděkovali za slaninu, a smečka už se
hrnula zas o dům dál.“ Není znám jiný případ
výročního obyčeje (kromě velkopavlovického
„pohodí“), ve kterém by hospodyně obdarovávala chasu slaninou či jinými potravinami.
(Viz Obrázek č. 1)
Další důkaz nám předložila již v roce 1955
známá etnografka Zdenka Jelínková ve své
sbírce Lidové tance z Hustopečska a Břeclavska, kde je otištěna taneční hra „Kdo nedělá to, co já, ten dá litr piva“. (Viz obrázek
č. 2) Zdenka Jelínková provedla svůj výzkum
a sběr tanců ve Velkých Pavlovicích se skupinou tanečníků, kteří jí k této taneční hře
prozradili, že se tancovala většinou o svatbách a ostatcích. Jejím spolupracovníkem byl
v pozdější době i František Melichar (1937 –
1997).
Ve Velkopavlovické kronice z roku 1935,
v písemných popisech dávné historie tehdejšího kronikáře a ředitele měšťanské školy
Františka Kopřivy se dočítáme, že již roku
1665 se připomíná v Pavlovicích pivovar na
svobodném dvoře Záblackém (později Kalvodův mlýn). To zřejmě osvětluje rozpor, proč
se v taneční hře „Kdo nedělá to, co já, ten dá
litr piva“ zpívá o pivu, místo aby se v kraji
odjakživa vinorodém, zmiňovalo víno, jak je
tomu v podobné písni a hře z Podluží („Cimprlína, cimprla, cimprlína líná, kdo nedělá to,
co já, platí litr vína.“). Možná můžeme i tento náznak považovat za souvislost s existencí ostatků ve Velkých Pavlovicích a možná
i o zvyku na Tučný čtvrtek, kdy i v Pavlovicích
jistě pivo teklo proudem.
Literární inspirace a jiné zdroje:
Velkopavlovické kroniky:
Pamětní kniha od r. 1935
Skopová Kamila:
Hody půsty masopusty, Praha 2014
Motlová Milada:
Průvodce lidovou kulturou, Praha 2016
Mrštíkové, Alois a Vilém:
Rok na vsi I., Praha 1958
Šebestová, Augusta, Lidské dokumenty,
Praha 1947
Jelínková, Zdenka:
Lidové tance z Hustopečska a Břeclavska,
Praha 1955
Bestajovský, Martin: Velká kniha lidových
obyčejů a nápadů pro šikovné ruce, Brno
2008

Zpracovala Zuzana Martinková
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ŠKOLNí OKéNKO
zimní mateřinka – vánoční i karnevalová
Nejdříve se ještě ohlédneme za událostmi,
které předcházely nejoblíbenějším dětským
svátkům Vánocům. Jejich kouzelnou atmosféru dětem v MŠ navodilo představení s názvem
Vánoční hvězdička. Děti ze třídy Kuřátek vystoupily s krátkým zimním pásmem u vánočního stromu před radnicí. Ve třídách se konaly
besídky s nadělováním hraček a pomůcek,
které jsme zakoupili za přispění rodičů. Touto
cestou jim moc děkujeme.
Ani v zimě se v MŠ nezahálí! Již v druhém
týdnu nového roku jsme ve spolupráci s rodiči
uskutečnili třetí kolo ve sběru papíru „Třídíme
s Hantáláčkem“. Od začátku školního roku se
nám podařilo nasbírat 8.340 kg papíru. Kromě toho začala oprava prostoru dílny a hračkárny v suterénu budovy. Do zednických prací se pustili zaměstnanci města pod vedením
svého vedoucího pana Jana Havránka.
Plesovou sezónu zahájil svým vystoupením
na Krojovaném plese folklórní soubor Sadováček pod vedením paní učitelek Kláry
Konečné a Kateřiny Strnadové. Mládí paní
učitelek vneslo do vystoupení s názvem „Verbuňk“ takový šmrnc a elán, že málokteré oko
přítomných zůstalo suché. Účinkující děti
sklidily obrovský aplaus.
Na konci ledna měly děti možnost seznámit se

Jedna z nejkrásnějších, nejbarevnějších a nejveselejších akcí ve školce – karneval!
prostřednictvím hudební pohádky „O Ferdovi“ s různými dechovými a strunnými nástroji, které jen tak nevidí.
Díky počasí si letošní zimu děti dosyta užívají
na uměle vytvořených kopcích školní zahrady.
A co je nejdůležitější – radovánky na sněhových kopcích se obejdou bez úrazů a zranění
dětí.
Prostřednictvím projektu „Ptáci v zimě“ pomáhají děti přikrmovat hladové ptactvo, které
se jim na oplátku odměňuje tím, že je mohou
u krmítek pozorovat z blízké vzdálenosti a poznávat tak jejich život.
Ve druhé polovině února pravidelně zařazujeme projekt „Z pohádky do pohádky“, ve kte-

rém se především zaměřujeme na pohádkové
bytosti a vítězství dobra nad zlem. Stále častěji se setkáváme s tím, že děti neznají klasické
pohádky a jejich hrdiny. A to je velká škoda.
Dále pokračujeme masopustními zvyky a karnevalovým veselím, které letos vyvrcholilo
v pátek 17. února karnevalem pořádaným
divadlem Kejkle z Brna. Princezny, zvířátka,
nadpřirozené a pohádkové bytosti, hrdinové
z filmů a seriálů předvedli své taneční kreace
a všem bylo veselo ze společně prožitých chvil.

Jiřina Zigová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

ZE ZáKLaDNí ŠKOLY…
• Oprava šaten ve sportovní hale
ZŠ V. Pavlovice

se zúčastnilo celkem 11 škol, z toho 4 gymnázia. Úspěšných řešitelů bylo 12. Naši školu reprezentovali Matěj Klementa a Filip Šlancar.

Ve druhé polovině roku 2016 probíhala na ZŠ
V. Pavlovice ve sportovní hale kompletní rekonstrukce šaten. Šatny, které byly ve velmi špatném stavu (od doby, kdy se vybudovaly, žádnou
větší opravou neprošly), se konečně dočkaly nového vzhledu.
Oprava vodoinstalace, odpadů a topení byla zadána v režimu zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách jako veřejná zakázka malého rozsahu. Osloveny byly celkem čtyři firmy. Hodnoticí
komisí byla doporučena nabídka firmy Štambacher s.r.o. Přípravné a dokončovací stavební
práce byly prováděny zadavatelem, tedy základní školou v kooperaci s městem Velké Pavlovice.

V kategorii 5. ročníků soutěžilo 10 škol.
Úspěšní řešitelé byli 4. Naši školu reprezentovali Stanislav Prát a David Peš.
Matematikou více či méně nadaní žáci si tak
mohli vyzkoušet, jak vlastně na tom s touto
královnou věd opravdu jsou.
Šatny na ZŠ po generální rekonstrukci září
novotou.

• Okresní kolo matematické olympiády na ZŠ ve V. Pavlovicích

Dílo bylo dokončeno a řádně předáno v prosinci
2016. Na závěr roku se tak žáci, studenti i veřejnost dočkali příjemného a pěkného zázemí ke
sportování. Nakonec mi nezbývá než si přát, aby
jim nové zázemí dobře sloužilo dlouhá léta.

V letošním školním roce 2016/2017 pořádala ZŠ V. Pavlovice 66. ročník okresního
kola matematické olympiády, které se konalo 24. ledna 2017.Celkem se okresního kola
matematické olympiády zúčastnilo 35 žáků,
z toho v kategorii 5 ročníků jich bylo 16.

Mgr. Michal Rilák,
ředitel Základní školy Velké Pavlovice

V kategorii 9. ročníků soutěžili nejen žáci základních škol, ale i gymnázií. Okresního kola

Pro ty, kteří by si chtěli své znalosti porovnat
s žáky 5. ročníků, uvádím následující úlohu:
Otec hrál se strýčkem šachy. Za vyhranou
partii dostal vítěz od soupeře 8 korun, za
remízu nikdo nic. Strýc vyhrál čtyřikrát,
remíz bylo pět a otec nakonec získal 24 korun. Kolik partií otec se strýčkem sehráli?
(výsledek: 16 partií)

Mgr. Michal Rilák,
předseda okresní komise MO
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• Matematická soutěž
na I. stupni ZŠ
V zimních měsících proběhla na I. stupni ZŠ
matematická soutěž „Úkoly pro bystré hlavičky“. Žáci soutěžili v řešení náročných logických
úloh. Vyřešit deset obtížných úkolů nebylo pro
malé matematiky vůbec jednoduché, a proto si
vítězové ve všech kategoriích právem zasloužili
diplom a odměnu od pana ředitele.
Umístění žáků:
1. ročník * 1. místo: Eliška Holásková,
2. místo: Štěpán Svatoň, 3. místo: Kristýna
Dohnalová
2. ročník * 1. místo: Matyáš Hádlík, 2. místo:
Jindřich Dobrucký, 3. místo: Jan Bartoš
3. ročník * 1. místo: David Drápal, 2. místo:
Matyáš Havlín, 3. místo: Jindřich Salajka

sněhuláka. Úterní večer byl ve znamení besedy
s náčelníkem horské služby, panem Abrahámem. V hodinové přednášce jsme se dozvěděli,
jaké vybavení i techniku má horská služba, jak se
chovat na sjezdovce a jak pomoci při úrazu.
Letošní rok byl také ve znamení ideálních sněhových podmínek. Ale aby počasí nebylo tak jednotvárné, každý den nám připravilo jiný vzorek.
První dny svítilo sluníčko na překrásně modré
obloze, úterý nám přineslo silný vítr a sněžení,
středa byla mlhavá.
Týden uběhl jako voda. Poděkování patří všem
instruktorům: Mgr. L. Svobodovi, Mgr. J. Janů,
Ing. L. Bukovské, zdravotnici kurzu p. Procházkové Poulíkové a všem žákům.

Každé z družstev v obou kategoriích, starší
i mladší, do posledních chvil doufalo ve vlastní
vítězství a zisk poháru. Některé naděje postupně pohasínaly, jiné sílily. Nakonec se z vítězství
v mladší kategorii těšili borci z 3.A, na druhém
místě skončila 3.B a třetí místo obsadila třída 2.A.
Ve starší kategorii byl souboj napínavý až do poslední chvíle, kdy nakonec zvítězila třída 5.B před
4.B. Třetí příčku obsadili hráči z 5.A a s pomyslnou bramborovou medailí odešla třída 4.A.
Střelecky se velmi významně zapsal do výsledkové tabulky Samuel Horák, který byl za
svůj výkon osmi vstřelených gólů odměněn
diplomem pro nejlepšího střelce turnaje.

Mgr. Miroslava Kosíková

Za rok na shledanou!

Ing. Lenka Bukovská

4. ročník * 1. místo: Daniel Dobrucký,
2. místo: Václav Kadlec, 3. místo: Miroslav
Osička
5. ročník * 1. místo: David Peš, 2. místo:
Tereza Nováková, 3. místo: Tomáš Sedlařík

Mgr. Eva Drienková

• Lyžařský kurz žáků v Čenkovicích
Výcvikový kurz je událost, na kterou se vzpomíná při různých setkáních po ukončení základní
školy. Ten letošní proběhl na přelomu měsíců
ledna a února v lyžařském středisku Čenkovice
v Orlických horách.
Celkem 35 žáků, jejichž jádro tvořili žáci sedmého ročníku, se vydalo v neděli 29. ledna vstříc
sněhovému dobrodružství. Naložit lyže, batohy
a kufry, zamávat rodičům a hurá směr hory. První den byl určený k rozlyžování a seznámením
se s novým prostředím. Někteří to zvládli velice
rychle, a tak byl položen základ pro druhý den jízdu na větších sjezdovkách.
Další dny již probíhal samotný lyžařský výcvik,
který byl doplňován koulovačkou nebo stavěním
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Orlické hory nám ukázaly svou nejkrásnější
podobu, zasněženou!

• O pohár starosty města 2017
Ani v letošním roce jsme nepřerušili tradici
turnaje v sálové kopané žáků prvního stupně,
O pohár starosty města. Přesto byl poslední
lednový den, kdy se turnaj obvykle koná, něčím výjimečný. Zápasy totiž přišel soudcovat
sám pan starosta Jiří Otřel. V roli rozhodčího
se prostřídal s panem Pavlem Latýnem. Co se
naopak nezměnilo, byl soutěžní zápal všech
zúčastněných týmů.

Samuel Horák, nejlepší střelec turnaje. Že by
nová fotbalová naděje? Doufejme a držme
palce!
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bible a my 2016-2017
Výsledky okresního kola konaného
23. listopadu 2016 ve Velkých Pavlovicích

Umístění žáků naší ZŠ Velké Pavlovice
v okresním kole

votní příběhy nacházejí více sami sebe a objevují podstatu svého lidství.

Dne 23. listopadu 2016 proběhl ve Velkých
Pavlovicích 19. ročník okresního kola soutěže
BIBLE A MY. Okresní kolo pořádala Základní
škola Velké Pavlovice ve spolupráci s Ekocentrem Trkmanka, koordinátorem soutěže za
okres Břeclav je učitel ZŠ Mgr. Jiří Slavík. Ve
čtyřech kategoriích předvedlo své biblické znalosti 86 soutěžících z 22 škol okresu Břeclav.

I. kategorie - 10. místo – Daniel Dobrucký,
29. místo – Prokop Šlancar

Podrobné vyhodnocení i fotografie okresního kola najdete na webových stránkách naší
školy www.zs.velke-pavlovice.cz.

Děkuji všem za aktivní účast. Pro dva nejvýše
umístěné soutěžící v každé kategorii je připraveno regionální kolo, které se uskuteční 24. března
2016 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.
Okres Břeclav: I. - 193 soutěžících; II. - 122
soutěž.; III. - 79 soutěž.; IV. - 42 soutěžících
Okresní kolo: I. - 33 soutěžících; II. - 25 soutěžících; III. - 19 soutěžících; IV. - 9 soutěžících
Postupující do kroměřížského regionálního
kola
I. kategorie: Tereza Maršálková (ZŠ Moravský Žižkov), Lenka Horáková (ZŠ Křepice)
II. kategorie: Veronika Krušinová (Gymnázium Hustopeče), Jana Nakvasilová (ZŠ Slovácká Břeclav)
III. kategorie: Klára Jelínková (ZŠ Velké Němčice), David Rattay (ZŠ Slovácká Břeclav)
IV. kategorie: Marie Kyliánová (Gymnázium Břeclav), Patricie Kočišová (Gymnázium
Břeclav)

II. kategorie - 18. místo – Valentýna
Ruprechtová, 19. místo – Kryštof Pleskač
III. kategorie - 15. místo – Filip Šlancar

Mgr. Jiří Slavík,
Základní škola Velké Pavlovice

Velmi děkuji ZŠ Velké Pavlovice, městu
Velké Pavlovice i Ekocentru Trkmanka za
pomoc a podporu při organizování okresního kola. Vynikající pečivo pekařství Pešák
chutnalo všem soutěžícím i lektorům, kteří
neodolali a ochutnali. Čas vyplňující prostor pro opravování testů naplnil pastor Karel Fridrich přednáškou a besedou na téma:
„Jak jsme stavěli školu Masajům“.
Šestice nejlépe umístěných soutěžících
v každé kategorii si domů odvezla odměnu
v podobě knihy či jiné věcné odměny (díky
České Biblické Společnosti, P. P. Havlátovi,
P. M. Slatinskému, farnosti Velké Bílovice).
Každý účastník dostal hvězdičku s emblémem soutěže vytvořenou v keramické dílně
v Nikolčicích. Velmi děkuji za vaši podporu
soutěže.
Velice také děkuji všem našim žákům za
účast v soutěži i předvedených biblických
znalostech. Především všem přeji, aby Bibli četli a poznávali ji ve svých životech i ve
chvílích, kdy se nepřipravují na soutěž.
Nechť v této knize „bohaté“ na zajímavé ži-

Aktivní účastníci a organizátoři soutěže Bible
a my, která se v listopadu roku 2016 konala na
půdě Velkých Pavlovic.

co je nového v dominu?
DOMINO je občanský spolek rodičů a přátel
školy při ZŠ Velké Pavlovice. Od začátku založení je naše činnost rozmanitá a ani v loňském
roce jsme rozhodně nezaháleli.

elektrozařízení a splněné úkoly získá naše
škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro
volný čas.

V říjnu 2016 jsme se zapojili do recyklačního
programu RECYKLOHRANÍ. Nad projektem
převzalo záštitu MŠMT České republiky a je
spolufinancován společnostmi, které se v České
republice specializují na zpětný odběr a recyklaci:

• Rodiče, i Vy se můžete do RECYKLOHRANÍ zapojit. Máte-li doma vybité baterie či
vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte
je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci
a svým dětem pomůžete získat body na nákup
odměn.

* ASEKOL, a.s. – zpětný odběr elektrozařízení
* ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií
* ELEKTROWIN a.s. – zpětný odběr elektrozařízení
• Cílem projektu je prohloubit znalosti žáků
v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem
baterií a použitých drobných elektrozařízení.
• V rámci projektu Recyklohraní je naše škola
vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobná elektrozařízení.
• Každý žák bude moci do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (např. starý
mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové
vybavení nebo MP3 přehrávač), baterie a akumulátory.
• Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná

• Další činností je SBĚR POMERANČOVÉ
KŮRY. Možná nevíte, že v pomerančové slupce je nashromážděno mnoho léčivých látek,
např. bioflavonoidy. Tyto látky jsou velmi důležité pro správnou funkci a kvalitu cév. Jsou
také nezbytné pro optimální využití vitaminu
C v organismu. Pomáhají chránit tělo před
vnějšími vlivy, posilují imunitní systém a tím
pozitivně ovlivňují řadu zdravotních problémů. Pokud máte rádi pomeranče, kůru z nich
nevyhazujte, může být prospěšná! Nezapomeňte tedy, že dobře vysušenou a zváženou
kůru opatřenou jmenovkou můžete odevzdávat třídním učitelům.
• Velmi záslužnou akcí je SBĚR VÍČEK PRO
PATRIČKU, které darujeme zdravotně handicapované Patričce. Rodiče víčka prodají do
sběrny a peníze použijí na prostředky potřeb-

né k úhradě náročné léčby a lázeňského pobytu. Jedná se o charitativní činnost, proto zde
nejsou třídy ani děti odměňovány. Jedná se
o výchovu našich dětí k pomoci občanům se
zdravotním postižením, a proto se náš spolek
na doporučení jedné z maminek, která o Patričce věděla, k této pomoci přihlásil.
• Ne všechny děti se narodí zdravé, my jsme to
štěstí měli, a proto neváhejme, pomáhejme!
Všem dětem i rodičům, kteří pomáhají, velmi
děkujeme.
• Jak se již na naší škole stalo v minulých letech
tradicí, i letos pokračujeme ve SBĚRU STARÉHO PAPÍRU. V září 2016 jsme odevzdali
14.900 kg, v listopadu 14.514 kg a v lednu
2017 9.644 kg papíru.
Poděkování za šetření našich lesů patří všem
žákům ZŠ, kteří se na sběru podíleli, a zejména velký dík posíláme Ing. Lence Bukovské,
která tyto akce vždy velmi dobře zorganizuje
a věnuje jim nemalou energii a úsilí.

Zdenka Hasilová,
předsedkyně zapsaného spolku DOMINO
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Léto se hlásí! Vydejte se na tábor do Kdousova!
Táborníci z Kdousova zvou všechny malé i velké dobrodruhy
na oblíbené a věhlasné dětské letní tábory!
Jako v letech minulých se můžete zúčastnit hned dvou turnusů,
prvního s názvem TAJEMSTVÍ ČERNÉ PERLY * 1. až 8. července 2017
a druhého s názvem INDIÁNSKÁ STEZKA * 8. až 15. července 2017.
Cena tábora pro jednu osobu činní 2.200,- Kč (z toho záloha 500,- Kč s přihláškou)
Přihlášky a bližší informace u Ing. Lenky Bukovské,
tel.: 731 286 026, e-mail: lenka.bukovska@email.cz
Více také na webových stránkách * www.taborkdousov.wgz.cz
nebo na FB LDT Kdousov/Velké Pavlovice

aktuality z Gymnázia
Ke konci listopadu se třída kvarta vypravila
navštívit předvánoční Vídeň. Cestou se ještě
autobus s žáky zastavil v Podivíně, kde přistoupili žáci z tamější základní školy, kteří se výletu
účastnili společně s naší školou. Žáci měli možnost vidět atmosféru hlavního města Rakouska
v adventním čase. Vydali se na prohlídku expozic Time Travel, kde následoval velmi příjemný
a zajímavý program, který žáky provedl dějinami Vídně pomocí audioprůvodce, 5D kina, pohyblivých obrazů či figurín. Po tomto zábavném
seznámení s historií města se žáci vypravili na
vánoční jarmark před radnicí, který završil tento krásný zájezd.
Ve čtvrtek 1. prosince se v Brožíkově sále na
Staroměstské radnici v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení 12. ročníku projektu Dětský
čin roku 2016. Nadační fond Dětský čin roku je
charitativní projekt společnosti Whirlpool,
který vyzývá a podporuje děti v konání dobra,
motivuje je pomáhat svému okolí a konat dobré skutky. V sedmi soutěžních kategoriích děti
píší skutečné příběhy o svých dobrých skutcích
a hrdinstvích. Vybrané příběhy dětských hrdinů v každé kategorii získají ocenění. Kromě
hlavních cen uděluje porota ještě ceny speciální. Jedno takové speciální ocenění si z Prahy odnesla i studentka 1. A našeho gymnázia
Adriana Pazderková.
V úterý 29. listopadu 2016 se konalo v Domě
školství Břeclav okresní kolo Přeboru škol v šachu. Každoročně gymnázium reprezentují naši
šikovní šachisté:
v kategorii B (2. stupeň ZŠ) bojovali Dominik
Rolíšek - tercie, Jakub Studýnka – sekunda, Filip Hicl – sekunda a Mirek Náležinský – prima.
Skončili na krásném čtvrtém místě,
v kategorii středoškoláků soutěžili Josef Lacina – 1. A, Ondřej Sláma – sexta, Jan Maincl –
sexta, Olda Krůza – oktáva. Vybojovali stříbrné medaile a zajistili si tak postup do krajského
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kola, který proběhl v lednu
2017 opět v Břeclavi,
nejlepším hráčem na 1. šachovnici v kategorii B byl
Dominik Rolíšek z tercie.
Vyhrál všechny zápasy.
Ve dnech 5. - 9. prosince
2016 probíhala na celém
území České republiky
tradiční charitativní sbírka
občanského sdružení Život dětem – Zimní srdíčkové dny. Proto ve středu
7. prosince nabízeli studenti sexty sbírkové předměty v ulicích Velkých Vánoční diskotéka – jedna z mnoha vyvedených vánočních akcí.
Pavlovic. Prodejem předpřidal hře na atraktivitě. Příběh měl poutavý
mětů s logem Život dětem se podařilo shroděj, avšak poněkud složitý, pro některé také
máždit finanční částku 8.457,- Kč. Výtěžek
příliš morbidní.
bude určen na pomoc těžce handicapovaným
Nejčtenější český deník s rozsáhlým hospodářdětem, které jsou odkázány stabilně na domácí
ským, kulturním a sportovním zpravodajstvím
péči svých rodičů.
z ČR i ze světa, to je MF Dnes. Každý týden
Na začátku prosince se výběr chlapců vyššího
gymnázia zúčastnil prvního (okresního) kola
soutěže Florbal challenge středních škol ve Valticích. Chlapci věděli, že na turnaj přijelo 5 škol
a pouze dvě z nich postupují do krajského kola.
Po získání 10 bodů z celkových 12 možných do
krajského kola postoupili naši z prvního místa.
Bohužel v krajském kole, které se konalo v únoru, chlapci již neobsadili přední místa.
Dne 8. 12. 2016 se třída kvarta společně se třídou tercií již tradičně vypravila za kulturním
zážitkem do brněnského divadla Polárka na
představení s názvem Spalovač mrtvol aneb
Kabaret U Leoparda v hlavní roli s Lukášem
Daňhelem. S napětím sledovali hororovou grotesku podle předlohy Ladislava Fukse. Tragický
příběh z temného období naší národní historie
o malých lidech v soukolí velkých dějin. Obraz
jedné středostavovské rodiny v době nacistické
okupace strhl pozornost a doprovod živé hudby

nabízí zajímavé reportáže z domova i ze světa,
rozhovory se známými osobnostmi politického
a kulturního života, pro pobavení humor, soutěže a křížovky s možností výher. A právě s tímto
deníkem se mohli studenti sexty a 2. A seznámit
blíže v jejich regionální brněnské redakci v předvánočním čase.
Dne 13. 12. 2017 se výběr dívek vyššího gymnázia zúčastnil utkání ve futsalu v rámci Středoškolské futsalové ligy 2016/2017 ve sportovní
hale v Hustopečích. Na utkání přijely další dva
týmy z Gymnázia Hustopeče a SOŠ Hustopeče.
Děvčata se dozvěděla, že do krajského kola postupuje pouze jeden tým. Svým nasazením dokázala vyhrát a nominovat se pro krajské kolo.
Vánoční jarmark před Gymnáziem Velké
Pavlovice se stává pomalu a jistě tradicí. Stejně tak se stává tradicí, aby žáci prodejem svých
výrobků pomáhali. Kdo zavítal v pátek 16. pro-
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Poté dostali slovo hosté, kteří pustili typickou
ruskou novoroční animovanou pohádku. Aby si
ji užili i ti nejmenší, pomáhali jim s překladem
do češtiny. Velmi zajímavá byla také prezentace
o Rusku od Michaila. Žáci se dozvěděli velkou
spoustu užitečných informací. Paní Valentina
povídala o ruském kroji a někteří si ho mohli
dokonce i na sobě vyzkoušet. Celá beseda byla
vedená v ruštině, aby si žáci mohli užít krásy
tohoto jazyka z úst rodilých mluvčích. Aby naši
ruštináři z vyšších ročníků ukázali zase něco na
oplátku našim hostům, připravili si pásmo ruských pohádek. Byly velice pěkně zahrané s pomocí maňásků, a proto se jistě zalíbily i mladším ruštinářům. Celou atmosféru doplňoval
ruský čaj ze samovaru a spousta cukroví, které
napekly studentky starších ročníků. A protože
přicházel čas Vánoc, přivezli nám naši hosté
také dárečky. Paní učitelka Lorenzová dostala
sbírku ruských básní a stejnou knížkou byli obdarování také čtyři žáci.

Velmi oblíbený a již tradiční studentský vánoční jarmark „na kruháči“. Letos opět s charitativním podtextem.
since odpoledne „na kruháč“ před gymnázium,
mohl koupí různých předmětů podpořit léčbu
Garika Válka z Velkých Pavlovic, jenž neměl to
samozřejmé štěstí narodit se zdravý. Letos poprvé se rolí „prodejců“ zhostili pouze žáci naší
školy. Celá polovina z dvanácti kmenových tříd
– prima, sekunda, tercie, kvinta, 1. A a septima,
se do akce, kterou Studentský parlament při
Gymnáziu Velké Pavlovice připravoval přibližně dva měsíce, rozložila na školní lavice pestré
a voňavé zboží. Kdo přišel, mohl vybírat z celé
škály dobrot: muffiny, perníčky, medovníky,
slaný štrúdl. Zahřát se dětským punčem, provonět svůj domov levandulí a vonnými pemzovými kamínky, zkrášlit obývací pokoj látkovými
srdíčky, různými ozdůbkami, opatřit dárky pro
své blízké originálními vánočními cedulkami
a v neposlední řadě udělat radost sám sobě originálními náušnicemi. Po celé odpoledne bylo
náměstíčko před školou v obležení usměvavých
návštěvníků a milých prodavačů. Každé z těch
promrzlých „dětí“ si zaslouží obdiv a velké
poděkování. Myslím, že se nejen učí pomáhat,
když je potřeba, ale společnou přípravou svých
výrobků také posilují svá přátelství. Měli jsme
radost, že mezi nás zavítal i Garik se svými rodiči a sourozenci. Výsledná částka, kterou Garik
díky jarmarku a sbírce při Vánočním koncertu,
který v kostele Nanebevzetí Panny Marie proběhl v pátek 16. prosince, získal, činila překvapivých a neuvěřitelných 21.358,- Kč!
21. prosince 2016 jsme u nás na gymnáziu přivítali návštěvu. Za ruštináři přijeli hosté z Ruska, paní Valentina Vasiljevna Schmidt se svou
dcerou Viktorií a jejím manželem Michailem.
Společně se studenty ruského jazyka si vytvořili
krásné dopoledne s vánoční a novoroční tematikou. Celý program zahájil gymnaziální divadelní soubor Škrpálek s úryvkem z pohádky Anděl
Páně. Úspěch sklidil, jako obvykle, nemalý.

V sobotu 7. ledna 2017 odjížděli žáci sekundy na
lyžařský kurz do Jeseníků. V ten den nám zima
o
ukázala pravou mrazivou tvář, a to – 16 C. Žáci
se sešli u gymnázia natěšení na lyžování a na nové
zážitky. Místem ubytováním se měla na zbytek
týdne stát obec Ludvíkov, chata U Sovy. Protože
se sjezdovka nachází hned vedle chaty, nemusejí
děti nosit lyže i „přeskáče“ daleko. Všichni se naučili lyžovat, a proto byl výcvik úspěšný. Jistě také
pomohl upevnit kamarádské vztahy celé třídy.
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žující drink u koktejlového baru nebo se nechat
zvěčnit ve fotokoutku.
Od úterý 14. února 2017 se začal konat přípravný
kurz na přijímací zkoušky pro zájemce o studium
na našem víceletém gymnáziu. Pro čtyřleté studium se přípravný kurz nekoná. Letos se koná
jednotná přijímací zkouška v oborech vzdělání
s maturitní zkouškou. Přijímací zkouška se koná
v dubnu ve dvou termínech pro víceletá gymnázia a ve dvou termínech pro čtyřleté studium. Pro
uchazeče o studium na střední škole s maturitní
zkouškou znamená konání jednotné zkoušky
absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má
možnost podat přihlášku až na dvě střední školy
(nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou
zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší
výsledek z prvního či druhého termínu. Pokud
se žák nebude v prvním či druhém termínu moci
dostavit ke konání testů, například z důvodu
nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci
konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.
V pátek 7. dubna 2017 od 18.00 hod. (dlouho do
noci) se v místní sokolovně bude konat již tradiční Apríles pořádaný studenty sexty a druhého
ročníku. Výtěžek tohoto charitativního koncertu, na který je celá veřejnost zvána, bude
věnován Krtkovi, nadační fondu dětské onkologie, který od roku 1999 podporuje práci lékařů
a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní
nemocnice Brno a je její neoddělitelnou součástí. Jejich hlavní prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání
se s jejími následky. Krtek zajišťuje dovybavení
pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispívá na
výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Tato organizace je jistě i velkou oporou
pro léčbu Míši Bílka.

Pátek 10. února byl pro gymnázium výjimečný
– ten den se konal již 13. studentský ples. Už
několik měsíců se naši septimáni a třeťáci na
tento večer připravovali, s blížícím se datem
„jejich“ plesu intenzita příprav rostla. I letos
byl ples zahájen slavnostní polonézou v podání studentů školy. Autorkou choreografie
byla paní Blanka Stávková. Odvedla skvělou
práci, po doznění posledního tónu se sálem
nesl bouřlivý a dlouhý potlesk. Z tváří tanečníků v tu chvíli zmizelo napětí a společné a roPřijďte podpořit Apríles i činnost Krtka,
dičovské sólo si užili už beze stresu. Hudební
těšíme se na Vás!!!
režie večera byla pod taktovkou skvělého JuPaedDr. Vlastimil Kropáč,
niorBandu z Pohořelic, se kterými zpívá naše
ředitel
Gymnázia Velké Pavlovice,
absolventka Karolína Osičková. Kolem dečerpáno z příspěvku zveřejněných
sáté hodiny začal prodej tomboly, která byla
na webu školy
velmi rychle rozebrána. Aby taky ne, když se
hrálo o úctyhodných 535 cen! Další z tradic
plesu je půlnoční
vystoupení. Za
3. A vystoupila Tereza Komínková
se svou světelnou
poi show. Septima si nacvičila taneční cestu kolem
světa – pestrou taneční koláží rozjásané návštěvníky
plesu vzala na
krátkou exkurzi
do dvanácti zemí
světa. Kdo netančil, mohl si nechat
namíchat osvěVánoční koncert studentů gymnázia v kostele – další krásná adventní tradice.
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tradiční vánoční muzicírování žáků zuŠ
V předvánočním čase a po novém roce velkopavlovická základní umělecká škola každoročně pořádá besídky, na kterých mladí muzikanti se svými pedagogy předvedou rodičům,
prarodičům a příbuzným, jakého pokroku opět
dosáhli ve hře na hudební nástroje a ve zpěvu.
Na těchto rodinných akcích je vždy úžasná atmosféra plná radosti z krásné hudby, z pohádkových
a filmových písniček a z pěkných uměleckých
výkonů dětí. A jistě mi všichni dají za pravdu, že
nejde na prvním místě o výkony, ale o to, že rodiče dětem věnují svůj čas, svůj zájem, vodí je do
ZUŠ, pomáhají jim v přípravě na vyučovací hodiny, chválí je a někdy i kárají a prožívají s nimi
všechna jejich vystoupení a náročné zkoušky.
Takové děti nebudou jistě nikdy trpět pocitem, že jsou přehlíženy a opomíjeny, mají
možnost seberealizace, užívají si svých úspě-

chů, učí se však i překonávat překážky a nezdary.
Vystupovat před publikem,
překonávat trému, naučit se
společenskému chování, to
vše je jednoznačně skvělá
průprava pro život.
Vážení a milí rodiče, děkujeme Vám za spolupráci,
která je pro soustavné vyučování hudbě nezbytná!

Milena Karberová,
ředitelka Základní
umělecké školy Velké Vánoční pěvecký koncert žákyň
Pavlovice slečny učitelky Barbory Grůzové.

už i batolata navštěvují naŠi zuŠ, učí se zde hrou
Maminky s dětmi od čtyř měsíců do dvou let
mají možnost navštěvovat v sále místní Základní umělecké školy kroužek plný písniček,
pohádkových her, tanečků i tvořivých činností, který již několik let vede paní učitelka Mgr.
Jana Julínková.
Jak je vidno z fotografie, maminky i děti se těší
ze vzájemného setkávání a vládne zde příjemná a optimistická nálada.
Děti se učí reagovat na pokyny paní učitelky,
dávat přednost ostatním kamarádům a počkat, až na ně přijde řada, což je jistě výborná
průprava pro vstup do mateřské školky.

Milena Karberová, ředitelka
Základní umělecké školy Velké Pavlovice

Dětem i maminkám se v „hudebce“ líbí, z pohodového snímku je to znát!

v Poločase „Pololetky“
Poslední lednový týden proběhl v základní umělecké škole ve znamení pololetních zkoušek.
Zkušební komise sestavená z pedagogů školy
každý den hodnotila výkony mladých muzikantů ve věkových kategoriích od pěti do osmnácti
let, kteří museli dokázat, že zvládají všechny
předepsané disciplíny podle školního vzdělávacího programu: stupnice, akordy, etudy, přednesové skladby i písničky. Docházka do ZUŠ
vyžaduje splnění povinných kritérií, která jsou
nejen stanovena, ale také pravidelně a přísně
kontrolována MŠMT ČR a ČŠI.
Na průběh zkoušek se přijel podívat i pan učitel
Oldřich Jeřábek, který v letošním roce oslaví již
88. narozeniny, stále se těší dobrému zdraví, zůstává příznivcem hudby, a proto nechyběla ani
písnička na přání v podání pana učitele Čecha
(housle) a pana učitele Grombiříka (cimbál).
Pro většinu žáků dopadly zkoušky výborně, ke
zkouškám často přicházejí se svými dětmi i jejich rodiče, a proto tolik vyžadovaná spolupráce
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rodin se školou může probíhat na nejvyšší úrovni. Již tři
generace velkopavlovických
občanů měly možnost vzdělávat se v hudební škole, která
byla založena panem Karlem
Francem v roce 1949 a oslaví
za dva roky své sedmdesátiny.
Ředitelka ZUŠ Milena Karberová děkuje všem pedagogům
za jejich práci, všem žákům
za snahu a píli a v neposlední
řadě rodinám za zájem o hudební vyučování a podporu
svých dětí ve studiu.

Milena Karberová, Pan učitel Jeřábek není pouze vynikající muzikant, ale také gurředitelka mán. A uznejte, ani taková přezkušovací komise nemůže být jen
ZUŠ Velké Pavlovice z uměleckých zážitků živa!
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SPORT
sPortu zdar, běhu zvláŠŤ☺!
Vážení běžci, profíci i hobíci,
věnujte patřičnou pozornost následujícím řádkům a hlavně,
aktivně se zapojte!
Město Velké Pavlovice ve spolupráci s místními spolky,
s podporou Gymnázia Velké Pavlovice, Základní školy
Velké Pavlovice, sponzorů a skupinky běžeckých nadšenců pořádá,

2. ročník závodu
běh o velkoPavlovickou
meruŇku
Datum konání:
Místo:
Prezentace:
Startovné:

Hlavní závod:

Trať:

Dětské závody:
Ceny:

Ostatní kategorie:

Dětské kategorie:
Informace:

sobota 25. března 2017
Velké Pavlovice
Od 9:45 do 11:30 hod.
v šatnách sportovní haly Základní školy
Velké Pavlovice
Kategorie mužů a žen 100,- Kč nebo 4 €
Dětské kategorie a JUNIOR
startovné neplatí
Start v 12:00 před Městským úřadem
Velké Pavlovice
Dětské kategorie startují od 10:00 hod.
na atletickém stadionu u školy
Po místní komunikaci na polní cesty mezi
vinohrady a okruhem zpět
(směr – ulice Zelnice, Nové hory, rozhledna
Starovičky a zpět, mapky k dispozici
v propozicích na webu města
www.velke-pavlovice.cz)
Atletický stadion Gymnázia Velké Pavlovice
Absolutní pořadí v kategoriích Ženy a Muži:
1. – 3. místo, věcné ceny
Prémie za překonání traťových rekordů
(závod na 5 km – 19:20, Irena Pospíšilová – 2016 /
závod na 8 km – 27:25,
Roman Paulík – 2016)
1. – 3. místo, věcné ceny
Nejlepší Velkopavlovčák v kategoriích
Ženy a Muži: 1. – 3. místo, věcné ceny
všichni sladkou odměnu, 1. – 3. místo, medaile
web města Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz * kalendář akcí
(http://www.velke-pavlovice.cz/ii-rocnik-behu-o
-velkopavlovickou-merunku--2017) – na této
adrese najdete podrobné propozice závodu
Radek Bárta, tel.: 775 220 210,
e-mail: radek.barta@email.com
Karolína Bártová, tel.: 775 220 211,
e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz

Čas startu

Kategorie

Ročník

10:00

Přípravka - holky

2006 - 2007

10:10

Přípravka - kluci

2006 - 2007

10:20

Mladší žákyně

2004 - 2005

10:25

Mladší žáci

2004 - 2005

10:30

Starší žákyně

2002 - 2003

10:35

Starší žáci

2002 - 2003

10:40

Mladší přípravka - holky

2008 - 2009

10:50

Mladší přípravka - kluci

2008 - 2009

11:00

Nejmladší přípravka holky

2010 - 2011

11:10

Nejmladší přípravka
- kluci

2010 - 2011

11:20

Benjamínci - holky

2012 - 2016

11:30

Benjamínci - kluci

2012 - 2016

12:00

12:05

Délka tratě
2 okruhy (300 m)
3 okruhy (450 m)
4 okruhy (600 m)
1 okruh (150 m)

100 m

50 m

Ženy

1997 - 1983

Ženy nad 35 let

1982 - 1973

Ženy nad 45 let

1972 a starší

Muži nad 70 let

1947 a starší

Muži

1997 - 1978

Muži nad 40 let

1977 - 1968

8 km

Muži nad 50 let

1967 - 1958

Muži nad 60 let

1957 - 1953

traťový rekord: 27:25,
Roman Paulík 2016

Muži nad 65 let

1952 - 1948

Dorostenky

2000 - 2001

Dorostenci

2000 - 2001

Juniorky

1998 - 1999

Junioři

1998 - 1999

5 km
traťový rekord: 19:20,
Irena Pospíšilová
2016

1 500 m

Vyhlášení vítězů a odevzdání cen proběhne ihned po každé dětské kategorii
a také po kategoriích JUNDOR. Vyhlášení vítězů hlavních závodů proběhne ve sportovní hale Gymnázia Velké Pavlovice přibližně ve 14:00 hodin.
Všem závodníkům přejeme pohodový běh, skvělý výsledek, spokojenost se svým výkonem, ale hlavně nezapomenutelný sportovní zážitek!

Za pořadatele Karolína Bártová
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mladí střelci záPolili ,,o vánočního kaPra“
Ve středu 14. prosince 2016 zahájil turnaj ředitel ZŠ Mgr. Michal Rilák. Popřát dobrou mušku přišel také starosta města pan
Jiří Otřel a pro vítězné družstvo
přinesl nádherný dort v podobě
terče se vzduchovkou. A tak touha vyhrát byla veliká. Na vítěze
v jednotlivcích čekal živý kapr,
na vítězné družstvo dort.
Jednotlivci stříleli na dvě kola,
souboj byl napínavý, ale nakonec kapr zůstal ,,doma“, protože s počtem 91 bodů zvítězila
Eliška Šebestová. Čokoládového
kapříka si za druhé místo odnesl
Střelba už dávno není doménou mužů, přesnou mušku mají
stejně jako jejich protějšky i zástupkyně něžného pohlaví (na s počtem bodů 88 Viktor Kotásek z Ratíškovic. Třetí místo
snímku Katka Holacká).
a čokoládový kapřík putovalo
Pomalu se stává tradicí, že členové střelecopět do Ratíškovic - Matěj Vybíral si vystříkého kroužku při ZŠ ve Velkých Pavlovicích
lel 75 bodů. Na čtvrtém místě se umístila se
měří své síly ve dvou předvánočních turna73 body naše Katka Holacká a pátý se 72 body
jích. Ten první se koná na Mikuláše a svou
skončil Staňa Prát, také ze střeleckého kroužpřesnou mušku v něm vyzkouší děti při
ku ZŠ Velké Pavlovice. Souboj družstev byl
střelbě na terč – lízátka. Občas se přihodí, že
vyrovnaný, ale nakonec zvítězilo o dva body
diabolka nezasáhne špejli, ale lízátko, a to se
družstvo Ratíškovic (148:146).
pak roztříští na drobné kousky, nebo se střeCeny předával pan ředitel Rilák. Pogratuloval
lec netrefí vůbec. Nakonec ale nikdo neodejde
vítězům a všem popřál krásné Vánoce. Střelci
s prázdnou, protože pro takové případy je přiz Ratíškovic měli z dortu velikou radost, ale
pravena ,,cena útěchy“.
kamarádsky pozvali své soupeře a o dort se
Turnaj ,,O vánočního kapra“ už je ale soutěž
se vším, co k opravdové soutěži patří. Pozvání
přijali také členové střeleckého kroužku z Ratíškovic a vyslali čtyřčlenné družstvo.

s nimi rozdělili.

Na turnaj se přišla podívat i Anička Procházková, která v našem kroužku začínala - nenápadné děvčátko, které si svými výkony získalo

Zářným příkladem ženy střelkyně je Anička Procházková, která se právem pyšní zlatou medailí
z mistrovství republiky ve střelbě ze vzduchovky.
respekt i ,,ostřílených“ deváťáků. Dnes reprezentuje Střelecký klub Brno a sbírá medaile.
Zlatou z mistrovství republiky nám přinesla
ukázat.
Rád bych poděkoval soutěžícím za ukázněnost, zdravou soutěživost a kamarádské chování, řediteli ZŠ Mgr. Michalu Rilákovi a starostovi města Jiřímu Otřelovi za podporu.

Eduard Poulík,
vedoucí střeleckého kroužku

šachisté si dali o štěPánu dostaveníčko
nad čtyřiaŠedesáti černobílými Poli
Na tradičním velkopavlovickém Štěpánském šachovém turnaji se letos objevila
dvacítka účastníků, která si chtěla zpestřit
vánoční svátky královskou hrou. Účastníci
byli rozděleni do dvou kategorií.
Kategorii dospělých ovládl Milan Válek, druhý skončil František Kynický a na bronzové příčce se umístil Stanislav Hlávka, vždy
s nejtěsnějším rozdílem pouhého půl bodu.
Méně vyrovnané to již bylo v kategorii dětí,
kde si stoprocentním výsledkem zajistil vítězství Dominik Rolíšek, s jedinou prohrou
potom druhé místo obsadil Martin Horák
a třetí místo nakonec uhájil Vítek Hoch.
Jako vždy ovšem vyhrála dobrá nálada a radost z podaných výkonů.
Za podporu děkují příznivci šachu Městu
Velké Pavlovice a TJ Slavoji Velké Pavlovice.

Ing. František Kynický
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Štěpánský šachový turnaj se už pro mnohé stal příjemnou vánoční stálicí. Nejúspěšnější šachisté
si v tento den doslova vykoledují pěkné ceny.
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sestry varmužovy oPět bodovaly,
vyPlavaly sPousty medailí i osobních rekordů
O víkendu 12. a 13. listopadu 2016 se zúčastnily rodačky z Velkých Pavlovic, plavkyně Anna a Lucie Varmužovy z Fakultního klubu Brno, Zimního krajského přeboru
žactva v Brně na Lesné.
Anně se podařily i 3 osobních rekordy na 200 m
volný způsob, 200 m polohový závod a 200 m
znak. Lucie se umístila 2x na prvním místě
(200 m volný způsob, 800 m volný způsob),
2x na druhém místě (400 m volný způsob
a 200 m polohový závod, 400 m polohový závod), 3x na třetím místě (100 m volný způsob
a 200 m znak) a 2x na čtvrtém místě (100 m
polohový závod a 100 m znak).

Lucie Varmužová se zúčastnila
Zimního mistrovství 12.letého žactva, které se konalo 3. a 4. prosince
v Turnově, kde plavala 200 m volný
způsob, 800 m volný způsob, 200
m volný způsob, 100 m znak, 200
m znak a 100 m volný způsob. Podařily se ji 2 osobní rekordy na 100
m znak (1:16,88 a umístila se na 16.
místě) 100 m volný způsob (1:06,77
a umístila se na 11. místě). Pěkného
umístění dosáhla při 800 m volný
způsob, kde se umístila na 13. místě.

Anna a Lucie Varmužovy (uprostřed) na Zimním krajJitka Varmužová ském přeboru žactva v Brně.

badmintonová vánoční besídka 2016

Účastníci Vánoční badmintonové besídky roku 2016. Tentokrát si se zkušenými závodníky – dětmi zahráli i jejich rodiče.
V sobotu, dne 10. prosince 2016, se sešli ve velkopavlovické tělocvičně mladí badmintonisté
z kroužku při ZŠ Velké Pavlovice, aby sehráli
v předvánočním čase malý komorní turnaj.
Na kurty však tentokrát pozvali také rodiče,
rodinné příslušníky či přátele, a tak se již tradičně, při příležitosti přicházejících vánočních
svátků, mohla rodinná družstva v přátelském
duchu pustit do badmintonových čtyřher.
Po celé odpoledne bojovné sestavy dvougene-

račních týmů odehrály celkem šest kol, mezi
kterými se všichni mohli dolaďovat a doslazovat
připraveným občerstvením z autorských dílen
maminek či babiček. Badmintonový míček létal z jedné strany kurtu na druhou a každý hráč
předvedl podle svých možností hru ladnou,
místy až bojovnou či hru s opravdovou jiskrou.
A co bylo předpovězeno, stalo se skutečností. Vítězný tým „NoName“ (loni pod názvem
„Maliny“) opět nenašel přemožitele a po roce
obhájil opět první místo před „BK Netrefíme“

a třetí „Antispartou“.
Všichni mladí badmintonisté z kroužku byli
závěrem odměněni malými vánočními balíčky
a všichni zúčastnění hráči pak dobrým pocitem
ze sportovně stráveného dne.
Všem zúčastněným děkuji za krásné předvánoční odpoledne. Děkuji všem rodičům, kteří
podpořili své děti, a věřím, že si všichni dohromady turnaje užili.

Jiří Huslík

stříbrný badmintonový víkend
Ano, tak by se dal nazvat víkend, kdy velkopavlovičtí badmintonisté z kroužku SVČ,
získali dvě stříbrné medaile.
Tu první na domácí půdě vybojovala Eliška Konečná, když v sobotním (11. února
2017) žákovském turnaji, pořádaném právě
SVČ při ZŠ Velké Pavlovice, obsadila v kate-

gorii dívek do patnácti let druhé místo.
Systém hry, který byl novinkou pro nás jako
pořadatele, ale i mladé hráče, nabízel řadu
nových seznámení i napínavých okamžiků,
protože do každého dalšího zápasu hráči
dostali jiné soupeře i nového spoluhráče.
S tímto nezvyklým, ale o to více zajímavým,

systémem se nejlépe nakonec popasoval
mezi chlapci Martin Šebesta a mezi dívkami
Gabriela Trötzmüllerová, oba z Brna.
Turnaj sice neměl velkou účast, jako mívají
např. turnaje dvouher, ale i tak byl díky své
pohodové atmosféře příjemným zážitkem
pro všechny aktéry. Je jen smůlou, že díky
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Pro kluky bylo vcelku náročné se po sedmikolové sobotě, zase zplna pustit do nových
soubojů. V singlech sice nedokázali prorazit
ze základní skupiny do finálového pavouka,
ale náplast přišla posléze ve čtyřhrách. Samuel s Viktorem se probojovali do finále,
kde po pěkném souboji podlehli silnějším
soupeřům. Ke stříbrné medaili, stejně jako
Elišce, patří klukům velká gratulace.

Badmintonový „potěr“ (zleva) Viktor Fůkal,
Samuel Horák a Michal Huslík s trenérem Jiřím
Huslíkem.
nemocem a zraněním, se turnaje zúčastnili
pouze čtyři badmintonisté z Velkých Pavlovic.
V následující den, v ranních hodinách, vyjeli Samuel Horák a Viktor Fůkal, doplně-

Stříbrná badmintonová slečna Eliška Konečná
(zcela vlevo).
ni v sestavě o Michala Huslíka, do Podolí
u Brna, kde se konal turnaj „Zimní Viktor
Cup 2017“. Naše omladina se zde zúčastnila
badmintonových utkání v kategorii U11.

Další turnaje čekají na mladé badmintonisty v březnu, kdy si zahrají na bodovaných
turnajích GP. Ten první bude v kategorii
U15 v nové badmintonové hale ve Slatině.
Malým zpestřením pro soutěžní hráče bude
před dalšími turnaji exkurze do Vídně na
finálové zápasy Austrian Open 2017, kde se
sejdou prvotřídní badmintonisté z celého
světa. Pro děti to bude určitě zajímavá podívaná a zážitek vidět prvotřídní turnaj s řadou badmintonových osobností.

Jiří Huslík,
Badmintonový oddíl Velké Pavlovice

Po lítých bojích zůstal Pohár modrých hor
v modrých horách
Hráči nad 35 let a nad 90 kilogramů odehráli
v sobotu 28. ledna 2017 halový fotbalový turnaj v tělocvičně ZŠ Velké Pavlovice. Zajímavé
a bojovné zápasy přinesl již 12. ročník turnaje,
kterým si bývalí hráči připomínají své spoluhráče, kteří odešli z tohoto světa předčasně.
Původně Memoriál Klementa Minaříka byl
později přejmenován na turnaj O pohár Modrých Hor.
Letošního ročníku fotbalového turnaje se
zúčastnilo 5 týmů: Velké Pavlovice A, Velké
Pavlovice B, Brumovice, partnerský Ždírec
nad Doubravou a Tým Modrých Hor. Z důvodu dovolených se nakonec omluvily týmy ze
Senice a Hovoran. Každoroční outsider Tým
Modrých Hor překvapil a vyhrál tento prestižní turnaj.
Sportovní den byl ve večerních hodinách zakončen společnou večeří ve společenském
sále ubytovny TJ Slavoj. Hráči si pochutnali
na vynikajícím vepřovém guláši a samozřejmě
nechyběla ani degustace vín z Modrých Hor.
Pořadí dle umístění:
1. místo Tým Modrých Hor – 8 bodů
2. místo Velké Pavlovice B – 7 bodů
3. místo Velké Pavlovice A – 6 bodů
4. místo Ždírec nad Doubravou – 4 body
5. místo Brumovice – 3 body
Po turnaji došlo i na individuální ocenění:
Nejlepší hráč - Richard Hicl, Velké Pavlovice B
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Tým Modrých Hor, vítěz 12. ročníku turnaje Modrých Hor v malé kopané.
Nejlepší střelec (5 branek) - Pavel Procházka ml., Velké Pavlovice A
Nejlepší brankář - Zdeněk Wasserbauer,
Ždírec n. Doubravou
Objev turnaje - Luděk Kubiš st.,
Tým Modrých Hor
Celý turnaj odpískali bez sebemenších problémů okresní rozhodčí Josef Nádeníček a Roman
Vejvančičký. O statistiky a časomíru se starali
Jiří Otřel, Jan Forman a Jan Trsťan. Poděko-

vání patří i členům velkopavlovického Klubu
důchodců, kteří pro nejen pro samotné hráče,
ale i fanoušky, zajistili bufet s občerstvením.
Jmenovitě děkujeme paní Heleně Trsťanové,
paní Miluši Otáhalové a panu Josefu Hiclovi.
Za fotodokumentaci pak také panu Oldřichu
Otáhalovi.

Ing. Přemysl Pálka,
DSO Modré Hory
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Účastníci 2. ročníku Štěpánského turnaje v malé kopané – rok 2016.

seebet team obhájil na ŠtěPána titul
Na druhý svátek vánoční se do sportovní haly
ve Velkých Pavlovicích sjelo celkem 16 týmů
na v pořadí 2. ročník Štěpánského turnaje
v malé kopané.
Ve skupině A nenaplnil pozici jednoho z favoritů loni bronzový celek Biberunt Porcos
a s turnajem se rozloučil hned po třech utkáních. Podobný osud měli ve skupině B také
hráči pořádajícího týmu BOCA, kteří třikrát
ztratili vedení, a nakonec padli s B-52. Nejzamotanější byla skupina C. Tři mužstva získala shodně po jednom vítězství, o postupu
mikulovských Plazáků-Alibibar nakonec rozhodl rozdíl vstřelených a obdržených branek.
V „déčku“ si sice s negativním skóre, ale se
čtyřmi body, vybojoval postup z druhého místa tým Su dom du moc. 100% bilanci si udrželi
všichni vítězové svých skupin - TJDN, AC Ester, Seebet Team a United.

A ve čtvrtfinále jejich vítězné série pokračovaly. Nikolčičtí TJDN si nejdříve těsně poradili
s Plazáky -Alibibar 3:2. AC Ester, Seebet Team
i United ale svým soupeřům nadělovali a ve
všech třech případech zvítězili o pět branek.
Vyrovnaný duel přineslo první semifinále TJDN v něm úspěšně vzdorovalo AC Ester
a znovu vítězstvím 3:2 si vydláždili cestu do
finále. V druhém semifinále na sebe narazili
loňští finalisté, Seebet Team a United a podobně jako v loňském roce se radovali hráči
prvně jmenovaného týmu.
Hráči United si tak alespoň spravili chuť
v souboji o bronz. V něm rozstříleli AC Ester
poměrem 7:2.
Finále pak bylo v režii Seebet Teamu. V první
polovině si vybudovali vedení 2:0, které si udrželi až do závěrečného hvizdu, čímž znovu po
roce získali pohár za vítězství v tomto turnaji.

Individuální ceny
Nejlepší střelec: Tomáš POSPIŠ
(Seebet Team) – 16 gólů
Nejlepší hráč: Patrik LEVČÍK (Seebet Team)
Nejlepší brankář: Jaroslav OTÁHAL
(UNITED)
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem
hráčům, týmům i rozhodčím za jejich účast
na 2. ročníku. Velké díky patří také všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na organizaci
turnaje - ředitelům ZŠ i Gymnázia, městu Velké Pavlovice, osobám obsluhující časomíru
i v bufetu a v neposlední řadě všem sponzorům, kteří dodali ceny do turnaje.
Těšíme se znovu za rok!

Za organizační tým Michal Jilka

KALENDÁŘ AKCÍ, březen, duben, květen 2017
VÝSTAVA VÍN
Českého zahrádkářského svazu
Sobota 4. března 2017, 10.00 hod.
Vstupné 200,- Kč, hraje CM Lašár
* Vinařství Baloun Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
ŠIBŘINKY – MAŠKARNÍ BÁL
Sobota 4. března 2017, 20.00 hod.
Vstupné 80,- Kč, masky vstup zdarma, hraje
DJ Tony Schäffer
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
Výstava fotografií
JEDINEČNOST OKAMŽIKU
Pátek 10. března 2017, vernisáž 17.00 hod.

Fotografie Ing. Marie Holáskové z V. Pavlovic
* Výstavní sál Městského úřadu Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

Čtvrtek 16. března 2017, 18.00 hod.
* Výstavní sál Městského úřadu Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

MEDITRINA * Přehlídka vín s ochutnávkou
Sobota 11. března 2017, 19.00 hod.
Hraje Junior Band Pohořelice
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.meditrina.cz, www.velke-pavlovice.cz

Velký jarní úklid města
Sobota 18. března 2017, 8.00 hod.
Zapojte se do jarního úklidu předzahrádek,
zahrad, veřejných prostranství.
Úklid bude zaměřen na sběr odpadků, ořez
dřevin, vyhrabávání staré trávy a listí, likvidaci černých skládek apod.
* www.velke-pavlovice.cz

Finále halového přeboru MRS
v rybolovné technice
Neděle 12. března 2017, od 8.00 do 15.00 hod.
* Tělocvična Základní školy Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
Beseda se spisovatelkou
VĚROU FOJTOVOU

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Neděle 19. března 2017, 15.00 hod.
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
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II. ročník * BĚH
O VELKOPAVLOVICKOU MERUŇKU
Sobota 25. března 2017, dětské závody
10.00 hod., hlavní závod 12.00 hod.
Atletický stadion za školou
a Náměstí 9. května
* Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
OTEVŘENÉ SKLEPY
MODRÝCH HOR 2017
Sobota a neděle 25. března a 26. března 2017
* Obce DSO Modré Hory - Velké Pavlovice,
Bořetice, Němčičky, Kobylí, Vrbice
* www.modrehory.cz
NOC S ANDERSENEM
s pohádkovým ČTYŘLÍSTKEM
Pátek 31. března až sobota 1. dubna 2017,
18.00 hod.
* Městská knihovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
SMRTNÁ NEDĚLE
Neděle 2. dubna 2017, 15.00 hod. – 16.30 hod.
Zahájení za Sokolovnou, průvod ulicí Hlavní,
závěr v lesoparku u zastávky.
* Velké Pavlovice
* www.ekocentrumtrkmanka.cz,
www.velke-pavlovice.cz
APRÍLES
Pátek 7. dubna 2017, 18.00 hod.
Vstupné 100,- Kč, vystoupí: Šroti, Tremolo
a další
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz,
www.velke-pavlovice.cz
Charitativní koncert mládežnických kapel,
výtěžek ze vstupného a prodeje předmětů
z dražby věnujeme nadaci Krtek
Manuál zralé ženy
HALINA PAWLOWSKÁ
Úterý 11. dubna 2017, 18.00 hod.
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.ekocentrumtrkmanka.cz,
www.velke-pavlovice.cz
Velikonoční tradice na Ekocentru
Trkmanka
Středa 12. dubna 2017, od 16.30 do 18.30 hod.
* Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
* www.ekocentrumtrkmanka.cz,
www.velke-pavlovice.cz
Velikonoční tvoření pro děti
Čtvrtek 13. dubna 2017, od 7.00 do 16.00 hod.
* Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
* www.ekocentrumtrkmanka.cz,
www.velke-pavlovice.cz
Mistrovství MRS ve vícebojích
– Rybolovná technika
Sobota 15. dubna 2017, od 7.00 do 18.00 hod.
* Tréninkové hřiště TJ Slavoj Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
Den Země ve spolupráci
s Ekocentrem Trkmanka
Úterý 18. dubna 2017, 8.00 hod.
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz,
www.velke-pavlovice.cz
VII. Ročník Jarního přechodu Pálavy
se Sokolem Velké Pavlovice
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Sobota 29. dubna 2017, v 9.00 hod odjezd z autobusového nádraží – návrat cca 17.00 hod.
* Trasa: Pálava – Klentnice – Mikulov – V.
Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

Kalendárium - FARNOST
Velké Pavlovice Období od 1. dubna
do 14. května 2017

30 VÍN MODRÝCH HOR 2017
- soutěžní přehlídka vín z Modrých Hor
Sobota 29. dubna 2017
Vstupné 200,- Kč
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.modrehory.cz, www.velke-pavlovice.cz

KřížOVá CESTa PRO CYKLISTY
KOLEM POLNíCH Křížů
Sobota 1. dubna 2017, od 9.00 hod.
* Polní kříže
PříLEžITOST KE SVáTOSTI SMířENí
Pátek 7. dubna 2017, od 15.00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

BUKA TOUR
* Nabídka zájezdů pro rok 2017

MŠE Na PaMáTKU POSLEDNí VEčEřE
* ZELENý čTVRTEK
Čtvrtek 13. dubna 2017, 19.00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MEDVĚDÍ SOUTĚSKA v Rakousku
Pondělí (státní svátek – volno) 1. května 2017
Cena 550,- Kč, záloha 200,- Kč
Pěší výšlap po 164 žebřících krásnou soutěskou k ledovcovému jezeru. Odjezd 5.15 hod.
Bořetice, 5.30 hod. Velké Pavlovice.
ŠUMAVA
Sobota a neděle 6. – 7. května 2017
Předběžná cena 1.000,- Kč, záloha 500,- Kč
Dvoudenní zájezd. Odjezd 5.30 hod. Bořetice, 5.45 hod. Velké Pavlovice. První den:
Tábor, Hoslovický mlýn. Druhý den: Kvilda,
Modrava, Antýgl, Čeňkova pila a návrat
domů ve večerních hodinách.

KřížOVá CESTY PRO POUTNíKY KOLEM POLNíCH Křížů * VELKý PáTEK
Pátek 14. dubna 2017, 9.00 hod.
* Polní kříže
OBřaDY Na PaMáTKU UMUčENí PáNě
* VELKý PáTEK
Pátek 14. dubna 2017, 15.00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
VELIKONOčNí VIGíLIE * BíLá SOBOTa
Sobota 15. dubna 2017, kostel otevřený od
9.00 do 12.00 hod. k soukromé modlitbě,
ve 22.00 hod. mše
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

LEGOLAND Grunzug Německo
Sobota 13. května 2017
Cena 1.000,- Kč za autobus a pojištění a 14
Euro vstupné. Záloha 500,- Kč
Odjezd v pátek v 23.30 hodin, cesta cca 8 -9
hodin, příjezd v sobotu do Legolandu, rozchod do 18.00 hodin, návrat domů. Příjezd
v neděli cca v 2.30 hodin.

MŠE SE SBOREM LaUDaMUS
* VELIKONOčNí NEDěLE
Neděle 16. dubna 2017, 11.00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

ORLÍ HNÍZDO, SOLNÉ DOLY
Bertestgaden v Německu
Sobota 20. května 2017
Cena 720,- Kč za autobus a pojištění, 26,60
Euro dospělý a 17,60 Euro dítě vstupné.
Záloha 500,- Kč
Odjezd v 3.30 hodin Bořetice, 3.45 hod. Velké
Pavlovice. Návrat okolo 23.00 hodiny.

NáVŠTěVa NEMOCNýCH a PřESTáRLýCH * VELIKONOčNí PáTEK
Pátek 21. dubna 2017

VRANOV NAD DYJÍ, plavba lodí,
hrad BÍTOV, ZNOJMO
Sobota 10. června 2017
Cena 300,- Kč, záloha 200,- Kč
Odjezd 6.30 hodin Bořetice, 6.45 hodin Velké
Pavlovice. Prohlídka zámku Vranov nad Dyjí,
plavba lodí na Bítov, prohlídka hradu, odtud
busem do Znojma, prohlídka města a pokud
stihneme i Znojemské podzemí.
TŘEBÍČ – židovská část města, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, DALEŠICE
Sobota 17. června 2017
Cena 300,- Kč, záloha 200,- Kč
Odjezd v 6.30 hodin směr Třebíč, prohlídka.
Potom zámek Jaroměřice nad Rokytnou,
poslední zastavení Dalešice - přehrada.
Změny odjezdů možné!!!
S přihláškou nutná záloha na účet
0404931063/0800, jméno bydliště a datum
narození pro sjednání pojištění.
Děkuji! Lenka Bukovská

MŠE * VELIKONOčNí PONDěLí
Pondělí 17. dubna 2017, 11.00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

SLaVNOSTNí OTEVřENí OPRaVENé
FaRY a HřIŠTě
NEDěLE 23. DUBNa, 15.00 HOD.
* Fara
SPOLEčNé UDíLENí SVáTOSTI
POMaZáNí NEMOCNýCH
Sobota 29. dubna 2017, 18.00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
MŠE SE SBOREM CORO D‘ORO
Neděle 30. dubna 2017, 11.00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
MŠE S I. SV. PřIJíMáNíM DěTí
Neděle 14. května 2017, 11.00 hod.
* 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 na v informačních vitrínkách spravovaných TIC – na budově TIC
a Městské knihovny a na ulici Hlavní
u budovy 2. stupně ZŠ.
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JÍZDNÍ
KOLA
elektrokola, krosová, horská a silniční kola
koloběžky a odrážedla
náhradní díly, doplňky a sluneční brýle
zlevněné funkční a sportovní prádlo CRAFT, MOIRA, ATEX
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
Otevřeno: po - pá 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
sobota: 8.00 - 11.00
Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel.: 776 820 690, www.zaf.cz, velo@zaf.cz

Máte zájem o inzerci v příštím vydání
Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci
– Karolína Bártová, tel.: 519 428 149, 777 736 413,
e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje
2/2017 – 12. dubna 2017
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje
2/2017 – 28. dubna 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!
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