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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
na úvod bych vám rád poděkoval za trpělivost
a toleranci při probíhajících stavebních pracích v různých částech našeho města. Od měsíce dubna se na nich podílelo hned několik
stavebních firem. V důsledku těchto oprav
vznikla dopravní omezení, problémy s parkováním a prašností.
V krátkosti bych vás chtěl informovat o tom,
co se již podařilo dokončit, co se dokončí
a kam se ještě v následujících měsících
„kopne“.
Vodovod na ulici Trávníky je dokončen, pracovníci města provádějí již poslední terénní
úpravy, tedy osazování obrubníků, opravy
vjezdů a dláždění odstavných ploch. Díky
těmto úpravám Trávníky zase o něco více
„prokouknou“.

Brněnská. Jedná se nejproblematičtější úsek
rekonstrukce. Z tohoto důvodu vás prosím
o respektování dopravního značení a zvýšenou opatrnost při průchodu stavbou.

Stavební úpravy prostoru u kostela a parkovacích ploch jsou již před dokončením a firma STRABAG a.s. by v těchto červencových
dnech měla být hotova.

Stavební firma RUFA s.r.o. se s rekonstrukcí chodníku přesunula z ulice Hlavní
na ulici Náměstí 9. května. Dle smlouvy
by měla firma dokončit stavební práce v měsíci červenci.

Pracovníci města provedli opravu dlažby
po vykácení a odstranění pařezů u sokolovny.
Pro zajímavost, šest pařezů vážilo dohromady
cca pět tun. Do vzniklých jam byla navezena
kvalitní zemina a na podzim zde bude vysazeno pět nových vzrostlých kaštanů.

Chodník v „Bálkově uličce“ se měl vybudovat
„vlastními silami“. Avšak z důvodu vytíženosti pracovníků města, RMě rozhodla přidělit zakázku firmě STRABAG a.s., která by
v těchto dnech měla být s rekonstrukcí hotova. Hodnota díla 320.000 Kč s DPH.

Firma RGW s.r.o. ukončila pokládku elektrického kabelu v ulicích Sokolská, Horní, části
ulice Dlouhá a Hlavní. Na těchto ulicích by
do konce měsíce července mělo být uvedeno
do provozu nové veřejné osvětlení.
Rekonstrukce vodovodu od Vinia, přes ulici
Sokolskou a autobusové nádraží je již hotova. Pracovníci města provedli ve větší části
tohoto úseku opravu chodníků a vozovky
(na ulici Sokolská teprve provedou). Jedná
se o provizorní opravu, neboť v příštím roce,
při rekonstrukci státní silnice, dojde k určitým změnám a chodník i parkoviště budou
vybudovány zcela nové.

Veřejnou soutěž na opravu střechy na sportovní hale základní školy vyhrála Stavební
firma Plus s.r.o., Hodonín. Předpokládaný
termín zahájení opravy je v polovině měsíce srpna, dokončení na konci měsíce září.
Hodnota zakázky je 2.002.694 Kč s DPH.
V prázdninových měsících se budou pracovníci města podílet na opravě podlahy učebny na
druhém stupni základní školy, na rekonstrukci elektro-instalace ve dvou třídách mateřské
školy, na úklidu města, svozu odpadů a „zeleného“, na přípravě tradičních velkopavlovických hodů. Také položí (provizorně) chodník
na ulici Brněnská, neboť celková oprava bude
provedena v druhé polovině roku 2018.
Letní měsíce přináší čas dovolených a odpočinku a já vám všem přeji příjemné prožití
těchto dnů.

Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

Nyní se pracovníci VaK a.s. Břeclav společně
s firmou Stavoč s.r.o. pustili do opravy na ulici

Z radnice
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem 4× a mimo jiné řešila následující problematiku:
Zabývala se:
• informací ředitelky MŠ o činnostech ve školce, o počtech přihlášených dětí pro příští
školní rok a o projektové přípravě přístavby
jedné nové třídy pro dvouleté děti od r. 2020
• informací ředitele ZŠ o problémech a úskalích přípravné třídy v ZŠ v souvislosti s odkladem školní docházky u 10 dětí z MŠ, protože ředitelka MŠ tyto děti přijmout musí,
bylo odmítnuto 8 malých dětí, OHS Břeclav
nepovolí navýšení dětí ve třídách a navrhuje
zřídit přípravnou třídu v ZŠ pro 10 předškolních dětí
• informací právní zástupkyně Kříčkových
o jednáních se spol. E.ON Distribuce, a. s.
ve věci přeložení venkovního vedení, které

v současné době vede vikýřem RD Kříčkových, Rada města upřednostňuje variantu
vedení v zemi
• řešením dopravní situace na ul. Hlavní
v souvislosti s budováním chodníku v rámci projektu Mobility II., kontrola strážníky
MěPO, řízení dopravy
• využitím zámkové dlažby, která byla rozebrána z chodníku ul. Hlavní, bude využita
pro parkoviště a chodníky na místních komunikacích (Růžová, Herbenova)
• informací k dotační akci Byty pro seniory II,
je možnost vybudovat všech 8 bytů a v září
2017 požádat o dotaci na zbývající 4, bude
vypsáno výběrové řízení na všech 8 bytů

• možností vybudovat parkovací plochy
u hřbitovní zdi mezi kostelem a hasičskou
zbrojnicí – jednání se společností CETIN
o nákladech na přeložení kabelu
• probíhající opravou vodovodu v ul. Trávníky
spol. VAK Břeclav a. s.
• nevhodným parkováním vozidel na chodnících ve městě, zvýšenou kontrolou parkujících vozidel, případně úpravou chodníků,
aby na nich nebylo možné parkování
• informací o problematickém výkupu pozemků u Trkmanky pro vybudování komunikace a inž. sítí pro budoucí zástavbu RD,
o položení kabelu NN pro lesopark a kynologický areál
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• vypracovanou zprávou o posouzení intenzity svícení VO ve městě, diskuze o rekonstrukcích VO v jednotlivých ulicích a návrhem zrekonstruovat nebo vybudovat nové
VO v ulicích Hlavní (lichá čísla), Bří. Mrštíků, V Sadech, Růžová
• informací o zaměřování polních cest a pozemků v extravilánu katastru v rámci KPÚ
• návrhem posunout dopravní značku „zákaz
zastavení“ na ul. Střední, případně umístit
dodatkovou tabulku s časovým omezením
dopravní značky
• návrhem oslovit firmy, které by provedly jarní údržbu zeleně ve městě a podzimní úklid
listí a údržbu zeleně (v případě vytíženosti
pracovníků služeb města na jiných akcích)
• soudním sporem mezi městem a p. Kubešou, konal se soud, město neuznává nárok
p. Kubeši na odškodnění, ale zaplatí částku,
kterou požaduje ve výši 137.600 Kč
• vypracováním studie přístavby škol a účelem, pro který bude přístavba sloužit,
a komu by měla být po dokončení předána
• zpracováváním Strategického plánu města
v rámci dotace DSO Mikroregion Hustopečsko
• plánem odpadového hospodářství města,
projednána a navržena vize města o ukládání a třídění komunálního odpadu v následujících letech, která bude do plánu zapracována a plán bude předložen ke schválení
• možností vyrobit k výročí 50 let založení
města nástěnný kalendář 2018 nebo brožuru
• provedením zkušebního vrtu vody na rozhledně z důvodu nedostatku vody, bude
zajištěn nejprve geologický průzkum, na základě kterého se rozhodne o dalším postupu
• informací o diskuzi občanů, že bude opravována ul. Střední a Příční, že dlažební kostky
budou nahrazeny asfaltem - záměr výměny
dlažebních kostek za asfalt nebyl v Radě nikdy projednáván, dlažební kostky nebudou
odstraněny, byla úvaha osadit obrubníky
a dlažební kostky ponechat
• zabývala se prodejem pozemků v podnikatelské zóně
Rada města schválila:
• pořízení herní sestavy M na zahradu MŠ
v ceně 59.459 Kč z finančních prostředků určených na provoz

a bezplatné zapůjčení autobusu do Mikulova
• uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi
městem a Moravskou Agrou a. s. a MOL ČR,
s. r. o. pro chodník na ul. Nádražní, z důvodů
závěrečného vyúčtování dotace
• finanční dar ve výši 1500 Kč na jedno dítě
z Velkých Pavlovic jeho rodičům, které
ze zúčastní šampionátu WORLD DANCE
MASTERS 2017
• zvýhodněnou cenu za poskytnutí autobusu
pro přepravu dětí do letního dětského tábora Kdousov ve dnech 1. 7. 2017, 8. 7. 2017,
15. 7. 2017; a Nekoř ve dnech 29. 7. 2017,
10. 8. 2017 ve výši 20 Kč vč. DPH, (mýtné,
parkovné a čekání v plné výši) s podmínkou, že většina dětí bude z Velkých Pavlovic, popř. bude navštěvovat Základní školu
Velké Pavlovice nebo Gymnázium Velké
Pavlovice. Seznam je nutné doložit 14 dní
před odjezdem
• přijetí dotace z Vinařského fondu ve výši
100 tis. Kč na pořádání Vinobraní 2017
• povinnost stavebníků po dokončení výkopů
v místních komunikacích upravit povrch
místní komunikace zámkovou dlažbou s povinností kontroly stavu po dobu 1 roku
• smlouvu č. 508/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2017 mezi
městem a SFDI, Sokolovská 278, Praha
na financování akce „Velké Pavlovice – Mobility – II. etapa“
• smlouvu o dílo mezi městem a Ing. Antonínem Schäfferem na zajištění výkonu stavebního a technického dozoru pro stavbu „Velké
Pavlovice – Mobility – II. etapa“

• zrušit záměr prodeje bytového domu
ul. Nová 854/2

za cenu 250 Kč/m² plus DPH

zdržel se 0

hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0

• účetní uzávěrky příspěvkových organizací
města MŠ, ZŠ, Gymnázium a Ekocentrum
Trkmanka za rok 2016 a nařízení odvodu
z fondu investic příspěvkových organizací,
a to ve výši odpisů za rok 2017 dokrývaných
městem

prodej 21 kusů akcií ve vlastnictví města Velké
Pavlovice společnosti Vinné sklepy Františka
Lotrinského, a.s., Nádražní 1/1, 691 06 Velké
Pavlovice, IČ 29356377, společnosti S.M.K.,
a. s., Skalní mlýn 96, Blansko za celkovou
cenu 2.100 tis. Kč

Podání žádosti o úplatný převod pozemků parc. č. 929/2 výměry 2.610 m² a parc.
č. 4623/5 výměry 14.773 m² v k. ú. Velké Pavlovice od Státního pozemkového úřadu

• prodloužení nájemních smluv na byty v bytových domech v majetku města

hlasování pro 11, proti 2 (Stehlík, Šmídová),
zdrželi se 2 (Procházka, Lacina)

• uzavření smluv na poskytnutí dotace
z Jihomoravského kraje na TIC ve výši
46.278 Kč, na „Velkopavlovické vinobraní
2017“ ve výši 30.000 Kč a na údržbu cyklotras ve výši 50.000 Kč

Zveřejnění záměrů prodeje pozemků v podnikatelské zóně na základě doporučení RMě:

• složení delegace Města Velké Pavlovice
do Echenonu: RMě schvaluje vyslat na služební cestu za účelem ukončení družby starostu Jiřího Otřela, překladatele a řidiče
• přidělení zakázky „Oprava střechy tělocvičny ZŠ Velké Pavlovice“ stavební firmě PLUS
s. r. o. Hodonín, cena 2.002.694 Kč, doba výstavby 30 dnů
• pořízení traktorové sekačky za nejvýhodnější cenu 506 990 Kč vč. DPH. Traktorová
sekačka Kubota G23 HD splnila zadaná kritéria, termín dodání 10 dnů od objednání
Rada města neschválila:
• hostování Slovenského divadla s představením „Mandarinková izba“
• umístění prezentace města v Obrazovém atlasu regionů cyklotras a tradic lidové kultury ČR
Zastupitelstvo města na svém XV/2017 zasedání, které se konalo ve čtvrtek 2. března,
mimo jiné vzalo na vědomí:

• smlouvu o dílo mezi městem a Ing. Stanislavem Lukšem na zajištění stavebního a technického dozoru pro stavbu „Úprava ploch
u kostela“

• informaci o zařazení projektu „Založení
krajinných prvků I“ do seznamu doporučených projektů Ministerstva ŽP

• zadávací dokumentaci a vypsání veřejné zakázky na stavební práce pro akci
„II/421Terezín – Velké Pavlovice“ (II/421
Velké Pavlovice, průtah – chodník, odstavné
stání, veřejné osvětlení, osvětlení přechodů
a okružní křižovatky, technická rekultivace)

Celoroční hospodaření města a Závěrečný
účet města za rok 2016, včetně Zprávy auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2016 bez výhrad

Projednalo a schválilo:

hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0

• smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení
věcného břemene pro přípojky elektřiny

Účetní uzávěrku Města Velké Pavlovice
za rok 2016

• finanční dar ve výši 3.000 Kč pro Linku bezpečí, z. s., Ústavní 95, Praha

hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0

• smlouvy o zemědělském pachtu pro pozemky mimo zastavěnou část města

• přemístění radaru na měření rychlosti z ulice
Brněnské na ul. Zelnice (ul. Brněnská bude
rekonstruována, radar tam bude zbytečný)

• parkovací stání u RD ul. Pod Břehy 395/9
na pozemku parc. č. 297/1, k. ú. Velké Pavlovice s podmínkou, že parkující auta nesmí zasahovat do chodníku a parkovací
stání bude vybudováno z rozebíratelného
materiálu

Členský příspěvek DSO Mikroregion Hustopečsko na rok 2017 v celkové výši 24.200 Kč

• záměr prodeje kompostovací linky a síta,
kterou město získalo prostřednictvím DSO
Čistý Jihovýchod

Prodej majetku města dle záměru o prodeji
nemovitostí a výsledku jednání:

• uspořádání společného workshopu a výstavy velkopavlovických amatérských fotografů a členů fotoklubu při ZOS v Senici

• výsadbu vzrostlých kaštanů u sokolovny
v podzimním období

pozemku parc. č. 4524/83 o výměře 3.864m²,
k. ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu č. 2175-78/2017 schváleného katastrálním
úřadem dne 2. 5. 2017
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
části pozemků parc. č. 4524/6, 4524/7
a 4524/1 celkové výměry cca 4.000m², v k. ú.
Velké Pavlovice (v situačním zákresu označené P3 a P4)
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
Odkoupení pozemku parc. č. 4379/15 o výměře 3.695m² v k. ú. Velké Pavlovice, který slouží
jako veřejné prostranství, za celkovou cenu
385.000 Kč od Českých drah, a. s.
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
Uzavření smlouvy mezi Městem Velké Pavlovice a DSO Mikroregion Hustopečsko
o bezplatném převodu mobiliáře pořízeného
z dotace „Krajem André na kole“ v celkové pořizovací ceně 44.268,46 Kč od Mikroregionu
Hustopečsko
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0
Podání žádosti o bezúplatný převod, případně úplatný prodej, podílu 3/4 pozemku parc.
č. 457/5 o výměře 211 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 15, proti 0, zdržel se 0
Výstavbu 8 bytů dle dotačního projektu „Byty
pro seniory II“ a pověřuje starostu města
k jednání s peněžními ústavy o úvěru
hlasování pro 13, proti 2 (Stehlík, Šmídová),

Rozpočtové opatřením č. 4/2017, z rozhodnutí starosty města 28. 3. 2017

• trasu nového zemního kabelového vedení
VN k sýpce

• nejvýhodnější nabídku společnosti STRABAG a. s. na provedení akce „Velké Pavlovice – úprava prostor u kostela“, za cenu
710.086 Kč s DPH a dobu výstavby 17 dnů
a uzavření smlouvy o dílo na tuto akci
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Rozpočtové opatření č. 5/2017
hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0

Prodej pozemku parc. č. 4467/12 o výměře
56 m² v k. ú. Velké Pavlovice, z důvodu dořešení vlastnických vztahů k pozemku pod garáží,

Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskuzi neschválilo:
Uzavření návrhu smlouvy o narovnání mezi
Městem Velké Pavlovice a panem Jaroslavem
Kubešou, Zašovská 734, Valašské Meziříčí
hlasování pro 7 (Dostoupil, Halm, Hádlík,
Hasil, Otřel, Benda Rilák) proti 0, zdržel se
8 (Schäffer, Melichar, Bedřich, Stehlík, Šmídová, Lacina, Crháková, Procházka)
Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů města, které byly
na zasedání uplatněny:
Člen ZMě Ing. Procházka se zeptal na výkup
pozemků u Trkmanky. Místostarosta informoval o výkupu pozemků v této lokalitě, o jednáních s vlastníky pozemků. Křičkovi nechtějí
pozemek prodat, dokud nebude vyřešena jejich přípojka NN, Čeperovi taky zatím prodat
nechtějí. Pozemky se vykupují za účelem budoucí výstavby IS a komunikace, záměr města
je v současné době do vykoupených pozemků
umístit přípojku NN pro lesopark a kynologický areál.
Člen ZMě Ing. Procházka požádal o vysvětlení, proč budovaný chodník na ul. Hlavní v rámci akce Mobility II je umístěn velice blízko stromů (při žádání dotace bylo povoleno chodník o
cca 30 cm od stromů odsunout), Ing. Schäffer
- stavební dozor sdělil, že chodník je posunut
přibližně jen o 20 cm, důvodem je problém
s kabelem spol. O2 Česká republika.
Člen ZMě Ing. Procházka se v návaznosti
na výpis z RMě zeptal, proč bude vypsáno výběrové řízení na snížení nivelety stavby „Úprava polní cesty Velké Pavlovice“. Člen ZMě
Ing. Hádlík odpověděl, že se jednalo o černou
stavbu a bylo vydáno dodatečné stavební povolení, dle kterého má stavebník, tedy město,
niveletu cesty snížit. Ing. Procházka sdělil,
že ví, že se jednalo o černou stavbu a dotázal
se, zda s tím všichni účastníci (vlastníci sou-

sedních pozemků) souhlasili. Starosta sdělil,
že ano. Ing. Benda poukázal, že není pravdou,
že by cesta stínila na pozemek Ing. Hádlíka
a že by sjezd k jeho pozemku z této cesty existoval. Navrhuje snížení nivelety nerealizovat.
Následovala diskuze o úpravě cesty. Starosta
navrhl svolat schůzku zástupců města a všech
zúčastněných vlastníků sousedních pozemků
a dohodnout se na dalším postupu.
Člen ZMě Ing. Benda se dotázal, jaký je další vývoj se Zdravotním střediskem. Starosta
sdělil, že MUDr. Jurišica podal k 31.8.2017
výpověď, dne 26.5. se má konat jednání společníků.
Člen ZMě Ing. Benda se zeptal, jak pokračuje soud o náhradě škody s MUDr. Portešovou. Starosta sdělil, že úraz je odškodněn,
MUDr. Portešová obdržela 119.350 Kč
od pojišťovny ČSOB, a 1.000 Kč od města
jako spoluúčast.
Člen ZMě Ing. Benda se dotázal, jak pokračuje výkup pozemku od Ing. Milana Kovaříka na vybudování nového hřbitova. Starosta
sdělil, že se zatím Ing. Kovařík neozval.
Oldřich Hotový z ul. Zahradní se zeptal,
jak bude vedena objížďka při realizaci akce
Průtah městem. Místostarosta sdělil, že nákladním a osobním automobilům bude vjezd
do města přes most zakázán, do města se bude
jezdit od Němčiček nebo od Velkých Bílovic.
Celá stavba bude rozdělena na několik etap,
při výstavbě kruhového objezdu (cca 2 měsíce) budou po Zahradní do města jezdit pouze
autobusy, pokud by jezdily od Němčiček nebo
Velkých Bílovic, nebudou navazovat jízdní
řády. Ing. Hádlík informoval, že celá stavba
má být zahájena cca červenec 2017 a ukončena do konce roku 2018. Bude však rozdělena
na etapy a provoz ve městě bude podle etap
upravován. Starosta Jiří Otřel informoval
o opravách vodovodního řadu před zahájením
stavby Průtah městem, o uložení venkovního
vedení do země v ul. Horní, Hlavní, Dlouhá
a o výměně plynového potrubí na ul. Dlouhá.

Jitka Krátká,
tajemnice Městského úřadu
Velké Pavlovice

telegraficky

hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0

hlasování pro 15, proti 0, zdržel se 0

hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Šmídová)
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Hasiči opravili prostory
před hasičskou zbrojnicí
(25. 4. 2017)

Během letošního dubna se místní hasiči zabývali náročnými pracemi na úpravě vnitřního
i vnějšího prostoru zdejší hasičské zbrojnice,
to vše z důvodu přemístění požárních vozidel.
V první etapě se pustili do úprav prostřední

části garáže, kde bude do budoucna parkovat
cisterna MAN. Ta byla doposud parkována
v krajní části zbrojnice. Toto stání opustí z důvodu uvolnění místa nové cisterně na podvozku Tatra 815-7. Druhou etapou byla generální
oprava vnějšího nájezdu před zbrojnicí. Veškeré úpravy byly provedeny z důvodu bezproblémového vjezdu vozidel do garáží s ohledem
na rozměry vozidel.

Opravy městských
komunikací

(25. 4. 2017)

Také v dubnu probíhaly ve městě četné a předem avizované opravy místních komunikací.
Dne 25. dubna 2017 se břeclavská firma Stavba a údržba silnic zaměřila na překopy. V ulici
Pod Břehy (směrem k ŠSV) provedla poklád-
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ku živičného povrchu u sjezdu do garáží, dále
bylo zapraveno autobusové nádraží, překop
v ulici Za Dvorem a v ulici Horňanského.

Velkopavlovický zpravodaj

odrazu světla projíždějícího vozidla do prostoru pohybu zvěře. Právě na vozovce směrem na
Němčičky dochází k častým srážkám vozidel
se zvěří, kterých by díky zradidlům mělo výrazně ubýt.

Na ranči předvedli své
umění vozatajové
(20. 5. 2017)

Dvacátý den letošního máje patřil ve Velkých
Pavlovicích koním. Na zdejším ranči se uskutečnil v pořadí již II. ročník vozatajských zá-

Třída 4.A velkopavlovického
gymnázia má třetí nejlepší
tablo v republice

Nejlepším verbířem
Hanáckého Slovácka
je Štěpán Melichar

Už podruhé zlatá! Sekunda
obhájila loňské prvenství
ve sběru hliníku

Štěpán Melichar z Velkých Pavlovic. To je vítěz soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku na Hanáckém Slovácku pro letošní rok.
Klání se konalo v Krumvíři v rámci akce Kraj
bez stínu (10. a 11. 6. 2017). Pan Melichar si
tímto vybojoval nejlepší postupovou pozici
do finálového kola verbířské soutěže ve Strážnici.

Bezmála sto a jeden kilogram vzácné druhotné suroviny – hliníku, se podařilo sesbírat
nadšeným ekologům ze třídy sekunda velkopavlovického gymnázia! Tento úctyhodný počin je vynesl na zlatou příčku soutěže
ve sběru hliníku pořádané Ekocentrem
Trkmanka. Sekunda nejen vyhrála, za což jí
patří obrovská gratulace, ale současně obhájila loňské vítězství, a to už si zaslouží navíc
i obdiv a pochvalu za aktivní přístup a vytrvalost. Cena za první místo ve sběru těžkého
hliníku (54,4 kg) byla zástupcům třídy Zuzce
Bártové a Matějovi Prokešovi slavnostně předána na Ekocentru Trkmanka v rámci akce
Svatojánská noc. Pro celou třídu převzali
z rukou ředitelky této instituce Zity Dvořáko-

(11. 6. 2017)

(8. 6. 2017)

Oprava vozovky na ulici Pod Břehy.

Perný květen
velkopavlovických hasičů
(6. 5. 2017)

V sobotu 6. května 2017 se mladí hasiči vydali
na svou první letošní soutěž do slovenských
Voderad. V krásném počasí se našim mladým
hasičům podařilo vybojovat skvělé 5. místo.
O den později v neděli ve Cvrčovicích se našim
mladým hasičům podařilo získat první letošní medaili. S časem 20,97 s obsadili úžasné
2. místo. Další soutěže v požárním útoku se
konaly o týden později. V sobotu 13. května
2017 se všechny sportovní týmy velkopavlovických hasičů zúčastnily soutěže v Drnholci.
Mise to byla velmi úspěšná. „A“ tým skončil
na druhém místě a „B“ tým na své vůbec první
soutěži skončil těsně za stupni vítězů na místě čtvrtém. Následující neděle patřila hasičskému potěru. Na programu dne byla soutěž

složení Sára Forejtová & Lukáš Klementa zde
zaznamenali mimořádný úspěch, získali stříbrnou medaili za druhé místo. Mimo to si celá
skupina přivezla další dvě stříbrné medaile,
jeden bronz a nekonečnou spoustu zážitků a
zkušeností. N.C.O.D. tímto velmi děkuje městu Velké Pavlovice a všem, kteří sponzorskými
dary pomohli dětem z Velkých Pavlovic dostat
se na mistrovství.

Dostaveníčko vozatajů na velkopavlovickém ranči (na snímku Štěpán Melichar
a Ivana Blanářová).
vodů. Návštěvníci si tak mohli užít napínavou
atmosféru netradičního zápolení, zhlédnout
ukázku práce s honáckým lasem, děti se mohly povozit na poníkovi a vychutnat si tak jeden
z nejkrásnějších pohledů na svět, z koňského
sedla.

Velkopavlovické gymnázium, konkrétně maturitní třída 4.A, bodovalo! Se svým originálním
tablem dosáhlo na bronzovou příčku v soutěži
o nejlepší maturitní tablo v České republice.
Soutěže, ve které bylo možné hlasovat prostřednictvím webového portálu www.maturitnitabla.cz během celého měsíce května, se zúčastnily obě letošní maturitní třídy Gymnázia
Velké Pavlovice, tedy Oktáva a 4.A. Úspěšnější
byla v tomto klání se svým originálním tablem
třída 4.A, které se v ohromné celorepublikové
konkurenci podařilo umístit na třetí příčce
a získat tak velmi atraktivní cenu. Tou je finanční příspěvek na maturiťák 2.000 Kč od partnera
soutěže Slovácké léto, fotokniha tabla od společnosti ZetSet, 50% sleva na produkty aplikace ZetSet pro celou třídu a Red Bull Energy
Drink. Studentům maturitní třídy 4.A Gymnázia Velké Pavlovice posíláme gratulace a přejeme, aby si zasloužené ceny patřičně užili!

(17.6.2017)
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vé sladkosti a také poukaz se slevou na vzdělávací program ekocentra. Sekunda byla velmi
úspěšná i v kategorii sběru lehkého hliníku,
zde se s 46 kg umístila na třetí příčce.

Farníci oslavili Svátek Těla
a Krve Páně
(18. 6. 2017)

Boží Tělo, oslava Svátku Těla a Krve Páně
ve Velkých Pavlovicích.
V neděli 18. června 2017 oslavili farníci z Velkých Pavlovic Svátek Těla a Krve Páně – Boží
tělo. Po mši svaté se vydal z kostela Nanebevzetí Panny Marie průvod, který vedl pan
farář P. PaedDr. Marek Slatinský, s dechovou hudbou, družičkami a krojovou chasou
ke krásně nazdobenému oltáři na Náměstí
9.května před radnicí města.

Velkopavlovický „zlatý“ verbíř
Štěpán Melichar.

Skvělý úspěch skupiny
N.C.O.D. na WORLD
DANCE MASTERS

Studenti třídy sekunda Zuzka Bártová
a Matěj Prokeš s výhrou za sběr hliníku.

Karolína Bártová
& Věra Procingerová

Z činnosti služeb města

(30. 5. 2017)

Skupina N.C.O.D, kde tančí řada dětí z Velkých Pavlovic, se v květnu l.r. zúčastnila mezinárodní taneční soutěže WORLD DANCE
MASTER, která se konala v chorvatské Poreči. Taneční duo v čistě velkopavlovickém

Mladí hasiči na první letošní soutěži v požárním útoku ve slovenských Voderadech.

Ve druhé polovině měsíce dubna dokončili
pracovníci stavební skupiny služeb města práce na ulici Pod Břehy, kde bylo vybudováno
několik dlouho žádaných parkovacích míst,
nový úsek chodníku a ve finále byl podél gará-

Nové kontejnerové stání
v ulici Tovární
V letošním roce pokračovali pracovníci služeb
města v budování stání pro kontejnery na tří-

(8. 6. 2017)

Srážek se zvěří bude méně,
díky myslivcům
(20. 5. 2017)
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Studenti 4.A pojali své tablo jako knižní
přebaly skutečných literárních děl, která
charakterizují jejich záliby a vlastnosti.
Bronz v soutěži je důkazem, že byl jejich
nápad vskutku originální.

ží položen nový asfaltový povrch. Tímto byly
stavební práce nedaleko železničního přejezdu a Vinařského penzionu André dokončeny.

Střelecká příprava

mladých hasičů v Kobylí. Náš tým mladších
žáků napodobil výsledek dospělého mužstva
ze soboty a s nejlepším časem sezóny 18,96 s
skončil taktéž na krásném druhém místě.

Koncem letošního května umístili místní myslivci kolem vozovky od Velkých Pavlovic směrem na Němčičky odrazová zradidla zvěře.
Nainstalovaná zradidla fungují na principu

Asfalt před garážemi tečkou
za opravami v ulici Pod Břehy

Lukáš & Sára, mimořádné taneční talenty
sbírají jedno ocenění za druhým. Kdo je
viděl v akci, ví že zaslouženě!

Ve čtvrtek dne 8. června 2017 se Městská policie Velké Pavlovice zúčastnila střeleckého výcviku na střelnici v Lednici, kde provedla ostrou střelbu ze svých služebních zbraní. Výcvik
se skládal ze střelby na deset, patnáct a dvacet
pět metrů. Vyzkoušeli si také bezpečnost při
taktickém přebíjení zbraně. Výsledky obou
strážníků byly uspokojivé, všechny vypálené
střely byly umístěné v terči. Další střelecký výcvik čeká Městskou policii na podzim.

Ulice Pod Břehy – práce na pokládce nového asfaltového povrchu.

Nová stání pro kontejnery na tříděný
odpad na ulici Tovární.

děný odpad. Hotová jsou již stání v ulici Hlavní pod bytovým domem z ulice Boženy Němcové a v ulici Pod Břehy. Koncem dubna byly
dokončeny práce na vybudování stání v ulici
Tovární za benzinovou čerpací stanicí. Dále je
v plánu umístění odpadních kontejnerů k autobusovému nádraží na ulici Brněnská.

Mobility II – práce na stavbě
chodníku v ulici Hlavní
Během celého měsíce dubna probíhaly na ulici Hlavní prostřednictvím dodavatelské firmy
Stavby RUFA, s.r.o. Velké Němčice výkopové
práce na stavbě chodníku v rámci akce "Mobilty II". Dříve než bylo zahájeno zapouštění
obrubníků do betonové směsi, bylo nutné
položit chránicí potrubí na kabel veřejného
osvětlení a zemnění. Ve stejném období bylo
zahájeno také rozebírání staré dlažby chodníku od prodejny jízdních kol ZAF dále směrem
k základní škole. Těchto prací se zhostili pracovníci Služeb města V. Pavlovice.
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Údržbu zeleně
zkomplikoval déšť

Údržba travnatých ploch
kolem cyklostezek

Vytrvalé deště, které nás provázely prvními
dny měsíce května, komplikovaly pracovníkům služeb města průběžnou údržbu městské
zeleně. Ta se díky vydatné zálivce nekontrolovatelně rozbujela, a právě kvůli dešti nebylo
mnohdy vůbec možné provádět pravidelné

Jarní a letní měsíce roku jsou pro zahradnickou skupinu pracovníků služeb města synonymem sečení travnatých ploch, nejen v intravilánu města, ale i jeho extravilánu. V květnu
byla věnována zvýšená pozornost úpravě
prostranství kolem trasy naučné stezky Zastavení v kraji vína meruněk a cyklostezek
Krajem André a Modré Hory. Péči neunikly
ani odpočívky.

Nová dlažba na dvorku bytového domu na
ul. B. Němcové.

do našeho nádherného kraje. Realizace tohoto materiálu byla finančně podpořena Jihomoravským krajem v rámci dotace Podpora
zkvalitnění služeb TIC v JMK 2017, kterou
se našemu TIC podařilo získat v plné požadované výši. V rámci tohoto projektu jsou
právě v těchto okamžicích ve výrobě dva druhy oblíbených trhacích mapek se čtyřmi tipy
na okruhové cyklistické výlety, jejichž start
i cíl je vždy ve Velkých Pavlovicích. Všechny
materiály podpořené JMK jsou na TIC k dispozici zdarma.
Další krásnou novinkou je MAPA NA ŠÁTKU. Praktická mapa, kterou lze využít na řadu
způsobů, je zhotovena v měřítku 1:50 000 a zahrnuje oblast Modrých Hor a Pálavských vrchů
s nejbližším okolím. Cena mapy je 199 Kč.
Mapu o rozměru 72 × 72 cm natištěnou
na polyesterovém hedvábí je možné skládat
a rozkládat bez poškození, jde ji třeba i zmačkat do kapsy. Může se stát pěkným módním
doplňkem, použijete-li ji jako pokrývku hlavy,
čelenku nebo opasek do kalhot. Navíc je velmi
praktická, v krizových situacích se určitě sho-

Naučná stezka Zastavení v kraji vína a meruněk – posečené prostranství u odpočívky
„U jerlínů“.

Oprava dvorku bytovky
na ulici B. Němcové
Ořez větví a tvarování korun stromů před
radnicí města.
sečení. Když nebylo možné brázdit travnaté
plochy sekačkami, došlo na průřez stromů,
konkrétně před budovou radnice. Stromům
zde byly zkráceny větve tak, aby se koruny
nekontrolovatelně nerozšiřovaly a zároveň
aby získaly líbivý kulatý tvar.

Stavební skupina služeb města ve spolupráci
s Radkem Levčíkem provedla úpravy pro-stranství dvorku v zaním křídle bytového
domu na ulici B. Němcové. Pracovníci odstranili starou dlažbu a následně byl dvorek kompletně předlážděn tak, aby mohl být využíván
obyvateli domu po celé jeho ploše.
Pouhý týden stačil na opravu chodníku v "Bálkově uličce"
V pátek dne 9. června 2017 byly zahájeny

První z nich je nový letáček TIP NA VÝLET
– Toulky po rozhlednách a vyhlídkách, který
je vynikajícím průvodcem po jedenácti nej-

Mapa na šátku je plnohodnotnou náhradou
klasické tištěné mapy, nejedná se o pouhý suvenýr. Určena je hlavně těm, kteří se aktivně
pohybují ve volném terénu – pro turisty, cyklisty, vodáky, běžkaře a navíc je pěknou památkou a vzpomínkou na navštívenou lokalitu
či nápaditým dárkem z cest.
Radost sběratelům určitě udělají dvě nové
turistické vizitky. Od června si mohou z Velkých Pavlovic odvézt hned dvě zbrusu nové
– TV No. No. 4222 Opilé sklepy ve Velkých
Pavlovicích a TV No. 4161 Památník tankové bitvy u Staroviček. Cena za kus činí 12 Kč.

práce na dokončení rekonstrukce chodníku
v „Bálkově uličce“. Hotovo bylo přesně za týden. Po dobu opravy byla tato ulička uzavřena, což znepříjemnilo řidičům motorových
vozidel pohyb po městě. Dodatečně děkujeme
za respektování uzavírky.

Více o turistických vizitkách na * www.turisticky-denik.cz

Karolína Bártová
& Věra Procingerová

Prozatím poslední novinkou je výroční turis-

tická známka, jejíž cílem je upozornit na nejvýznamnější folklórní slavnost roku v našem
městě – HODY 2017. Cena za kus činí 30 Kč
a je k dostání stejně jako vizitky přímo na velkopavlovickém TIC a také v kiosku pod rozhlednou Slunečná.
Neváhejte a co nejdříve si známku pořiďte!
Množství kusů limitované emise je omezené
na tři sta. Kromě nové hodovní VTZ si můžete v našem městě zakoupit ještě jednu letošní
VTZ vydanou v lednu 2017 co by připomínku
50 let povýšení Velkých Pavlovic na město.
Více o turistických známkách na * www.turisticke-znamky.cz

Karolína Bártová,
referentka Turistického informačního
centra Velké Pavlovice

Z NAŠICH AKCÍ
bližších místech v okolí našeho města, kde se
nacházejí rozhledny a třech místech, kde sice
rozhledna není, ale i tak je zde úžasný výhled

Modrohorských TOP 30 úspěšně za námi
Poslední dubnová sobota dne 29. dubna 2017
byla vyhrazena ryze modrohorským vínům,
která se veřejnosti představila prostřednictvím již III. ročníku prestižní výstavy vín s názvem 30 VÍN MODRÝCH HOR ve velkopavlovické sokolovně.
V letošním ročníku se utkalo 163 vín, z toho
94 bílých vín, 43 červených a 26 růžových,
z pětice obcí mikroregionu Modré Hory.
Přehlídku zahájil a úvodní slovo pronesl
Ing. Přemysl Pálka a ujal se také slavnostního
vyhlašování oceněných vín, resp. vinařů.
Diplomy a věcné dary předali zástupci
DSO Modré Hory - František Polášek, starosta obce Vrbice, Petr Hasil, místostarosta
města Velké Pavlovice a František Petrásek,
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dí jako škrtidlo, obvaz nebo i kapesník.

MAPY NA ŠÁTKU * www.mapynasatku.cz

Oprava chodníku v „Bálkově uličce“.

TIC je nažhaveno na novu letní sezónu,
návštěvníky potěší řadou novinek!
Turistické informační centrum Velké Pavlovice přináší svým návštěvníkům s novou letní
sezónou řadu zajímavých novinek.

2017

starosta obce Bořetice.
Své zastoupení zde mělo také Vinium a.s.
Velké Pavlovice se svým vinařským stánkem
s ochutnávkou vín a v neposlední řadě nechyběla k doladění příjemné atmosféry cimbálová
muzika Primáš z Boleradic.
Slova chvály vždy potěší, takže vyjádření
jednoho z návštěvníků "moc dobrá koštovačka, je to čím dál lepší" nám vykouzlilo úsměv
na tváři. No a my se můžeme s chutí pustit
do plánování dalšího ročníku.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
výstavy, vinařům za spolupráci a posíláme
velkou gratulaci.

Eva Bauerová, DiS.

Víno z Modrých Hor je navzdory velmi krátké době své existence pojmem a dobrou
značkou. Recept na raketový vzestup je
jednoduchý, prostě chutná!
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Mužáci zapěli tentokrát v Bořeticích
Pět mužáckých modrohorských sborů, folklórní soubor "Krúžek" z Němčiček a cimbálová muzika Lašár... to vše jste mohli zažít,
pro tentokrát kvůli ne příliš příznivému počasí, v kulturním domě v Bořeticích třetí květnovou sobotu.
Toto májové setkání se stalo již tradiční záležitostí a je spojeno s oblíbeným Májovým putováním okolím Modrých Hor.
Celým večerem provázela Petra Eliášová
známá především z vln brněnského Českého
rozhlasu, která zahájila večer spolu s pěticí
představitelů Modrých Hor - za obec Vrbi-

Kultura

ce přítomné přivítal místostarosta Tomáš
Bílek, za obec Kobylí starosta Pavel Kotík,
za obec Bořetice starosta František Petrásek,
za obec Němčičky starosta Filip Stávek
a za město Velké Pavlovice starosta Jiří Otřel.
Nechyběla ani degustace modrohorských
vín a něco dobrého k zakousnutí.
Letošní ročník organizovala jedna z pětice
modrohorských obcí, a to obec Bořetice, která předala štafetový kolík do Kobylí. Tak příští
rok opět s písní na rtu na shledanou...

Eva Bauerová, DiS.

Jubilejní desátý ročník
Festivalu dechovek Mirka Pláteníka s Moravankou
Velkopavlovický Presúzní sbor s moderátorkou Petrou Eliášovou na setkání modrohorských mužáckých sborů v Bořeticích.

Festival zahájila velkopavlovická dechovka
Zbyňka Bílka se zpěvačkami Eliškou Vomáčkovou a Lýdií Procingerovou. Skvělým sólem
na bicí nástroje opravdu fascinoval publikum
Martin Bílek ve strhující skladbě Fascinující
bicí. V závěru vystoupení blahopřáli členové
mládežnické dechovky v čele se svým novým
vedoucím – Bc. Jakubem Kostrhunem panu
učiteli Zbyňku Bílkovi k jeho kulatým naroze-

Tak už je to za námi…
Uběhlo to jako voda, a 3. country bál pořádaný
Přáteli country ve spolupráci s Městem Velké
Pavlovice je minulostí. Předcházely mu pečlivé organizační přípravy, ve kterých jsme zúročili zkušenosti z uplynulých dvou bálů.
Především jsme se však těšili, že ukážeme
návštěvníkům naše nové vystoupení. Bylo
v duchu námořnických písniček. Námořníky
přepadly krásné, sexy a tancechtivé pirátky.
Jak to dopadlo, můžete posoudit na videu.
To najdete na webových stránkách Přátel
country pod adresou http://pratelecountry.
blogspot.cz/.
Na bále jsme přivítali spoustu našich kamarádů tanečníků. Kromě našich sousedů z Vel-

kých Bílovic, Lednice, Hustopečí, Charvátské
Nové Vsi a Ladné přijeli tanečníci z Veselí
nad Moravou, Ivančic, Nivnice, Brna a Olomouce. Dokonce přijeli i taneční skupiny
z Bludova a Šumperka. Velkopavlovickým
návštěvníkům bálu poskytli opravdu pestrou
podívanou. K tanci a poslechu hrála skvělá
brněnská kapela Cvykr.
Ve vestibulu mohli zájemci využít rekvizity
našeho fotokoutku, který byl také v námořnickém a pirátském stylu.
Už nyní se těšíme, že i vás přivítáme na bále
v roce 2018.

Jana Vondrová

Vystoupení velkopavlovických Přátel country na 3. country bále. Tentokrát vyměnili
westernové kostýmy za námořnické
a pirátské mundůry. Moc jim to slušelo,
co říkáte?

Velkopavlovický Gulášfest s překvapením
Již čtvrtým rokem se v sobotu 13. května 2017
otevřelo nádvoří Ekocentra Trkmanka příznivcům guláše. Tato gastronomická událost
si již vybudovala své pevné místo v kalendáři
místních akcí a pravidelně druhou květnovou sobotu voní Velkými Pavlovicemi různé
druhy gulášů.
Překvapením oproti předchozím ročníkům
byla letos neplánovaná dešťová přeháňka, která nikomu neublížila a spíše všechny osvěžila.

letošního ročníku laické veřejnosti se stejně
jako vloni stal tým „Jarabinky“ (V. Pavlovice)
s pikantním guláškem.
Složitější role, tedy odborného hodnocení,
se ujala porota, jejíž členové mají velké zkušenosti s vařením a ochutnáváním – Matěj Kovács a Josef Sedlář, nebo s hodnocením vína
a ochutnáváním či vařením – Tomáš Vican.
Porotu se svými znalostmi a zkušenostmi doplnil známý herec Pavel Nečas.

K ochutnání byly ve dvanácti kotlech uvařeny různé druhy gulášů – vepřový na trnkách,
hovězí, sekyrkový, guláš mix, vepřový, kančí,
čarodějnický, farmářský hovězí, maďarský
hovězí, segedínský, pikantní gulášek.
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Vítězem Velkopavlovického gulášfestu 2017
se stal tým „Chovatelé a Sokoli Zbýšov“,
na druhém místě se umístil „Woodcrafterský
kmen Vlci“ (V. Pavlovice) a na třetím místě
tým „T.J. Sokol“ (V. Pavlovice).
Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za snahu a podporu naší akce
– Charlieho andílci, Vinopa, Věruška, Tým
alias, Velkopavlovické čarodějnice, Berendsen, Předklášteří. Děkujeme i odborné porotě – Pavlu Nečasovi, Tomáši Vicanovi,
Matěji Kovácsovi, Josefu Sedlářovi a také
sponzorům – společnosti Mikro Trading, VINIUM a.s., Vinařství Lubomír Zborovský,
Vinařství Baloun.

Mezi obecenstvem nesměla chybět rodina
pana Miroslava Pláteníka, milovníka
dechovky, jehož jméno festival již deset let
hrdě nese.

Na letošním Gulášfestu vařily i čarodějnice
– sličné členky místního týmu!

Těšíme se na setkání se všemi na dalším ročníku. Tak zase za rok!

Jana Václavková & Zita Dvořáková

ninám. Ke gratulaci se připojila i ředitelka ZUŠ
Milena Karberová, která poděkovala panu učiteli Bílkovi za dlouholetou práci se žáky.
Pan učitel MgA. Zbyněk Bílek vyučuje ve velkopavlovické ZUŠ od roku 2001 a již v roce
2004 založil původně žákovskou a nyní již
mládežnickou dechovku, kterou v současné
době předává svému nástupci, bývalému žáku
a stálému členu velkopavlovické dechovky
Bc. Jakubovi Kostrhunovi, absolventu Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži
a Ostravské univerzity.
Druhým bodem programu, na který se všichni těšili, byl koncert Moravanky Jana Slabáka,
u kterého před lety studoval Zbyněk Bílek
na brněnské Janáčkově akademii múzických
umění. V současné době je MgA. Zbyněk Bílek
členem Moravanky.
Skvělá Moravanka nezklamala očekávání publika, skuteční milovníci dechovky si opravdu
přišli na své. Celý koncert bravurně provázela
slovem Ivanka Slabáková, která zpívala spolu
s Danielou Magálovou a Břetislavem Osičkou
a několik kousků si s chutí zazpíval i sám Jan
Slabák. Nechybělo ani sólo na trubku z filmu
Tenkrát na západě v podání Zbyňka Bílka. Závěrečnou tečkou za tříhodinovým koncertem
bylo společné vystoupení obou účinkujících
dechovek, které jásající publikum odměnilo
bouřlivými ovacemi.
Ředitelka ZUŠ Milena Karberová poděkovala
Moravance a zejména manželům Slabákovým

Jubilejní ročník festivalu byl výjimečný
nejen desetiletou historií, ale také vzácným
hostem, proslulou dechovkou Moravanka.
jménem obecenstva, Města i ZUŠ Velké Pavlovice za nádherný koncert.
Jubilejní Festival dechovek Mirka Pláteníka se
opravdu vydařil a stojí za pozornost, že na něm
vystoupily tři generace rodiny Bílkovy a také
tři generace pedagogů, kteří se s láskou věnují
dechovým hudbám a předávají své umění stále
dalším a dalším generacím.
ZUŠ Velké Pavlovice z celého srdce děkuje
paní Jitce Pláteníkové a Městu Velké Pavlovice, zejména panu starostovi Jiřímu Otřelovi
a místostarostovi Petru Hasilovi, za uspořádání a financování velkolepého 10. ročníku Festivalu dechovek Mirka Pláteníka!

Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

Velkopavlovické soubory vystupovaly na Kraji beze stínu
O víkendu 10. a 11. června 2017 se v nedalekém Krumvíři konal jubilejní XXX. ročník
folklorního festivalu KRAJ BEZE STÍNU.
Po dlouhých letech na něm vystoupily hned
dva velkopavlovické folkorní soubory.

Z kraje nedělního programu se představil dětský soubor Sadováček a krátce po šestnácté
hodině Hanáckoslovácký krúžek z Velkých
Pavlovic. Na vystoupení obou souborů byl
vidět velký pokrok a nadšení všech tanečníků.
Zatímco soubor Sadováček funguje od svého
založení nepřetržitě a má stálý přísun nových
členů, Hanáckoslovácký krúžek se podařilo
vzkřísit zhruba dvacet let po rozpadu souboru Dolina jen díky nadšení několika mladých,
některých bývalých členů Doliny a uměleckých vedoucích Zuzany Martínkové a Jana
Melichara. Vznikl tak soubor, v němž často bok
po boku tančí rodiče se svými dětmi.

Velké poděkování patří zaměstnancům Ekocentra Trkmanka, bratrům a sestrám z T.J.
Sokol a zaměstnancům Města Velké Pavlovice
za organizační zajištění Velkopavlovického gulášfestu 2017 a všem, kteří na naši
akci přišli.

V rámci doprovodného programu vystoupila dvakrát taneční skupina N.C.O.D., celý
den probíhaly tvořivé dílničky, malovalo se
na tvářičky, děti se mohly vyřádit na skákacím
hradu a trampolíně. Pro děti byla společností Mikro Trading připravena bohatá tombola
a tak žádné neodešlo bez dárečku.
Klasickým „kolíčkovým“ způsobem hodnotila široká veřejnost jednotlivé guláše a vítězem

Hned tři důvody k oslavám měli velkopavlovičtí občané v neděli 4. června 2017: 50. výročí
Města Velké Pavlovice, 10. výročí Festivalu
dechovek Mirka Pláteníka a 40. narozeniny
zakladatele velkopavlovické mládežnické dechovky – pana učitele ZUŠ Velké Pavlovice
MgA. Zbyňka Bílka.

Sadováček – folklórní soubor při Mateřské
škole Velké Pavlovice.

Věra Procingerová

Hanáckoslovácký krúžek zazářil
na krumvířském festivalu Kraj beze stínu.
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Floriánek se ve světě neztratí

na „Kafíčko a dortíček“. Letos budeme poslouchat čtení humoristické knihy slavné
Betty Mac Donaldové „Vejce a já“. Audioknihu načetla neméně slavná herečka Jaroslava
Adamová.

Nejmladší dětský folklórní soubor, co se týká
vzniku i věku dětí, se poprvé představil pěveckým vystoupením na Vánočním jarmarku.
S pěvecko-tanečním Ostatkovým pásmem
slavil úspěch v místní sokolovně.

Městská knihovna společně s Přáteli
country organizuje v sobotu 29. července
od 20.00 hodin již 3. ročník „Country bálu

Zazářit se svým vystoupením a kroječky vyrazil na Májové notování do Hustopečí. Malí
tanečníci se nezalekli a obecenstvu krásně
zatančili a zazpívali v doprovodu strýca harmonikářa Jaroslavy Buchty.

Tak si vyberte a určitě přijďte. My, kteří
pro vás kulturní akce připravujeme, se těšíme
na každého návštěvníka.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice
Městské knihovny Velké Pavlovice

Otevření nového hřiště na farním dvorku
s požehnáním opravené fary
V neděli 23. dubna 2017 ve tři hodiny odpoledne proběhlo na prosluněném farním dvoře
slavnostní požehnání opravené fary a otevření
hřiště „Velká-pavlovická hrací plocha“.

Děkujeme rodičům za trpělivost, Městu Velké Pavlovice, spolku Velkopavlovické tradice
a Ekocentru Trkmanka za podporu.
Dětský folklórní soubor Floriánek vystoupil na Májovém notování v Hustopečích.

Aby děti víc četly
O to se snaží městská knihovna ve spolupráci
se Základní školou Velké Pavlovice. Díky velkorysému příspěvku města na nákup nových
knížek může městská knihovna nabídnout
skvělé čtení všem dětem i mladým lidem, nové
knížky zapisujeme do fondu knihovny nejméně 8krát ročně. A co nemáme, seženeme.

v literatuře“, sedmáci chodí do knihovny
na „K. J. Erbena a jeho Kytici“, 6. třídy
na „Boženu Němcovou a Babičku“,
pro páťáky připravuje knihovnice besedu
„R. Kipling a Knihy džunglí“, pro třeťáky téma „K. Čapek – Dášeňka“, 2. třída
na “Malého prince“.

Smutnou pravdou ovšem je, že děti příliš
nečtou, i když je lákáme na fantasy, detektivky, komiksy, horory či romantické čtení
pro dívky. Společně s pedagogy se to snažíme změnit také tím, že koncem školního
roku postupně přicházejí do knihovny téměř
všechny třídy ZŠ na besedy k vybraným tématům. Pro 8. třídu to letos byly „Horory

Největší radost nám pak všem udělají každoročně prvňáčci, kteří chodí již několik let
na „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Díky
souhlasu Rady města získávají, jako lidičkové, kteří se právě naučili číst, zdarma vlastní
průkazku do knihovny. Jak často rodičům
zdůrazňujeme, není to pro sedmi – osmileté
děti tak úplně jednoduché splnit úkoly, které
jim knihovnice připraví a
které prvňáčci musí splnit
pro Krále knih.

Samotnému pasování žáčků prvních tříd na čtenáře předchází
řada zapeklitých a pro děti mnohdy náročných úkolů. Vždy je
všechny zvládnou na jedničku s hvězdičkou!
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Během srpna se určitě najde termín pro prodej vyřazených knih a začátek nového školního roku přivítáme společně se ZŠ tradičním
„Dýňobraním pod rozhlednou Slunečná“,
bude to 8. září od 16 hodin. Letos bude klasická výroba čarovných dýní obohacena ještě

o ukázky rytířských soubojů.

Z farnosti

Děti se učí recitovat a zpívat písničky, které
původem patří do tradic Velkých Pavlovic.
Náplní tohoto souboru je nenásilnou formou
seznamovat děti s tradicemi a tyto s nimi
oživovat a udržovat. Věková hranice je od tří
do osmi let. V současnosti jsou od tří do šesti,
ale oni nám časem vyrostou a věříme, že budou i dále pokračovat.

Lektorky – Zita Dvořáková,
Zuzana Pláteníková, Iveta Kallusová

pod rozhlednou“, sejdeme se zde ke skvělé
zábavě u písniček kapely Amulet.

2017

Nezapomněli jsme ani
na akci ke Dni dětí, kterou jsme letos připravili na pátek 26. května
na téma „Jaro a léto v přírodě“. Jako překvapení
jsme pro děti připravili
četbu pohádkových babiček. Skutečné babičky
z Velkých Pavlovic četly
dětem z kouzelné knížky
Františka Nepila „Já, Baryk“. Knihovnice chystá
výtvarné úkoly, kvízy,
křížovky, hádanky a hry
pro děti všech věkových

skupin, takže měla letos radost, že takovéto
děti opravdu do knihovny na akci přišly. Vždyť
kdoví, co si asi čtenáři myslí, když nás vidí
v půjčovní době vystřihovat papírová jablíčka,
žaludy a kaštany pro dětské aktivity.
Pokud máte zájem o fotky z jednotlivých aktivit, jsou všechny umístěny na webu města Velké Pavlovice, ve složce „Městská knihovna“.

Slavnostního přestřihnutí pásky se ujal Roman Hanák z Nadace ČEZ a pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul.
Na novém hřišti může pokořit lezeckou věž
mládež ve věku od 4 do 15 let, školkové děti
se můžou povozit na kolotoči, nebo se svézt
na třídráhové skluzavce i s rodiči. Pokud
na hřiště zavítá i vozíčkář, může vyzkoušet
zemní trampolínu. Věřím, že masážní stroj
využijí také senioři.
Všechny tyto prvky včetně osvětlení byly financovány Nadací ČEZ ve výši 500.000 Kč.
Farnost hradila dopravu, montáž, beton,
písek, štěrk. Výrazný podíl při realizaci měli
pracovníci Města Velké Pavlovice.
Pokud máte zájem toto nově otevřené hřiště

Tradiční oslava Dne dětí v knihovně, letos
na téma Jaro a léto v přírodě.

Slavností přestřižení pásky – symbolický akt otevírající nové hřiště na farním
dvorku.

A co dalšího knihovna připravuje?
V pátek 30. června v 18.00 hodin se ve výstavním sále velkopavlovické Radnice uskuteční
vernisáž výstavy prací amatérských fotografů
s názvem “Chvíle, která půlí krajinu“. Výstavu jsme společně s fotografy připravili k obohacení letního kulturního života ve městě,
potrvá do 15. 8. 2017.
Čtyři letní pondělky po sobě, počínaje pondělím 3. července, od 18.00 pozveme všechny
milovnice audioknih do městské knihovny

navštívit, vězte, že jste všichni vítáni. Otevřeno je denně. Nad dětmi do 4 let mají mít rodiče
trvalý dozor a děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18. let. Pobyt na hřišti je podmíněn dodržováním Návštěvního řádu, který
je na místě vystaven.
Dále byla k nahlédnutí otevřena fara. Ta v posledních dvou letech prošla velkými změnami. Generální opravou prošly podlahy, kdy se
železnými pruty zpevňovala celá konstrukce
budovy. Dávaly se nové elektro a vodoinstalace a odpady. Dispoziční řešení některých
místností se změnilo. Vyměnily se okna,
ve všech místnostech se snižovaly stropy.
Zřídil se bezbariérový přistup a přední část
fary dostala nový kabát v podobě zateplení
a fasády.
Prostředky na rekonstrukci fary poskytli věřící, 90.000 Kč přispělo město Velké Pavlovice
a bude se čerpat i z fondu Zelená úsporám.
Na opravě fary se velkou měrou podíleli dobrovolníci svými brigádami. Pomáhali nejen
domácí velkopavlovičtí občané, ale i lidé
z farností Němčičky a Horní Bojanovice. Lví
podíl však nesou přátelé otce Marka a farníci
z jeho předchozího působení ze Šaratic, Prace
a Kobeřic u Brna. Každému, kdo přiložil ruku
k dílu, patří velký dík.
Bohužel nejsou všechny práce ještě dokončeny, tak kdo má zdravé ruce a chuť, může se
do oprav na naší faře ještě zapojit. O termínech prací a brigád se můžete dočíst na stránkách farnosti www.ozvi.se nebo přímo kontaktovat otce Slatinského.

Fara ožívá… Díky „Oranžovému hřišti“ je
tu dnes a denně slyšet dětský smích
a radostné výskání.
Celé nedělní odpoledne se vydařilo. Na faru
zavítaly na dvě stovky návštěvníků. K dobré pohodě hrála schola Boží děcka. Každý
se mohl občerstvit dobrotami připravenými
od místních žen a ochutnat víno od místních
vinařů. Teplou kávu a čaj vařily ctitelky Panny Marie. Děti ochutnaly bubble tea. Venku
se opékala kýta.
Atmosféra byla úžasná. I přes pozdější aprílové přeháňky všichni odcházeli spokojení
s pocitem dobře a účelně vykonané práce
z předešlých měsíců a příslibem další
výpomoci.

P. PaedDr. Marek Slatinský
a Stanislava Bílková

Reklama
Potěšila mě jedna jediná reklama. Protože je
pravdivá. (Ani nevím, zda ji vysílají v televizi, jelikož jsem ji shlédl na internetu.) Vůbec
nezáleží na tom, co propaguje, ale jak má výmluvný slogan: „V sebeklamu můžeš přežít,
ale ne žít naplno.“

V „Labyrintu světa“ od Jana Amose Komenského člověk vstoupí do života jako
do bludiště a na cestu mu nasadí růžové brýle, které ho klamou, aby přeceňoval své okolí.
Sebeklam je o mnoho horší, protože člověk
přeceňuje sebe. A pokládá se za mnohem lep-

šího a hodnotnějšího, než jsou ostatní. Druhé
tedy podceňuje, podhodnocuje a vidí na jich
jen chyby. Prostě hrozně pokřivené vnímání světa.
Poslední dobou se setkávám se zpochybňováním sběru vršků od plastových lahví, pro-
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to jsem si sedl a začal počítat: 1 víčko váží
1,5 gramu, takže je třeba 666 PET víček
pro nastřádání 1 kilogramu plastů, který se
vykupuje průměrně za 6 korun. Znamená to,
že jeden člověk, který pije jen limonády, utratí
za nápoje za rok asi 33.000 Kč a vydělá pro postižené děti pouze 6,60 Kč. Za celý život může
utratit za balené nápoje 2 miliony, zaplatit
na DPH 300.000 Kč a dětem přinést sotva
400 Kč. Ona snaha je zmiňovaným sebekla-

Velkopavlovický zpravodaj

mem: já si mohu užívat blahobytného světa
a zároveň v sobě živit dojem, jak podporuji charitu.
Pravdivý závěr nás přivede k lepšímu chování:
a) pokud se rozhoduji pomáhat, prospěji více
lidem (než jedinci), když budu šetřit životní prostředí nekupováním balených nápojů;
b) pokud chci přispět rodinám s postiženými
dětmi, ponížením nákupu o balík PET lahví

týdně ušetřím určitě 100 Kč a ty jim budou
větší pomocí než domovní odpad; c) pokud
námahu věnovanou odšroubování plastových
vršků v halířové hodnotě vynaložím na jiné
maličkosti - zdravit jako první, dávat přednost
chodcům na přechodu, ohleduplně parkovat,
usmívat se na druhé, používat laskavá slova,
stane se to větším prospěchem společnosti.

Kněz Marek Slatinský

Noc kostelů:
děti řešily úkoly, při prohlídce zapojily čich i zrak
Po čem voní kadidlo? Takovou otázku měl
pro děti farář Marek Slatinský při prohlídce
kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích. Po liliích, odpověděl jeden
z chlapců špatně, druhý už správně zvolil
růže. Právě poznávání správné vůně byl nejsložitější například podle Miriam, dcery Miroslavy Hádlíkové. Byl pátek po páté hodině
odpoledne, kdy začal program k Noci kostelů.
Děti měly při prohlídce za úkol vyřešit pět
úkolů, při kterých zapojily kromě čichu
i další čtyři smysly: sluch, zrak, hmat i chuť.
Na každém stanovišti si na papír s nákresem
velkopavlovického kostela lepily kontrolní
samolepky. „Pomůžete mi ji nalepit?“ ptá
se smutně duchovního malý hoch. Slatinský ochotně přispěchal a mírně ho pokáral
za okousané nehty.
Malí řešitelé se postupně zastavili i v sakristii,
u soch vedle kazatelny, u oltáře, u kropenky

a v klenotnici. Po zdolání všech zastávek dorazili až k pokladnici, kde na ně čekala zasloužená odměna. „Je to krásně připravené, pan
farář to udělal zábavné a zároveň děti inspiroval,“ pochvalovala si Hádlíková.

Přiblížili světce…
V šest hodin následovala mše svatá a po ní
pokračovalo představování velkopavlovického kostela. Tentokrát formou divadelních
představení. Větší děti při své scénce přiblížily svatého Václava, který se nachází na jedné
ze soch v chrámu. „Václava pošlou na vyučení,
pak jeho otec zemře a předá mu vládu. Chvíli za něj vládne jeho matka a potom ho zabije
bratr,“ stručně popisovala děj režisérka Zdeňka Bálková.
Od půl osmé se ve farním sklepě konala přednáška Víno v Bibli. „Vinař ukáže, z jakých
nádob víno lidé dřív pili, samozřejmě bude
i ochutnávka,“ slíbil farář.

Otec Marek Slatinský pomáhá dětem
s řešením kvízu, který byl jedním z mnoha
bodů bohatého programu letošní
Noci kostelů.

Michal Hrabal,
redaktor Břeclavského deníku

Třináctka Májových otevřených sklípků
lákala k ochutnávkám tekutých pokladů

Příjemné je, že celodenní vinná akce proběhla
v pohodovém duchu, v klidu, bez sebemenších
problémů. Dobré náladě významným dílem
přispělo také nádherné teplé a prosluněné
májové počasí.
Jako osvěžující fakt se jeví oproti dřívějším
ročníkům značně omlazené složení zájemců
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SPOLKY A KONÍČKY
Představujeme Vám Velkopavlovický okrašlovací spolek
Novou organizací, která v současné době zahajuje ve městě svou činnost, je „Velkopavlovický okrašlovací spolek“ (VOS). Tento
byl oficiálně založen dne 5. 7. 2016. Jedná se
o nepolitické občanské sdružení, jehož cílem
a účelem je aktivně osvětově působit na širokou veřejnost se záměrem vytvářet vztah
k místu, kde žijeme a za který cítíme zodpovědnost vůči budoucím generacím. Velké Pavlovice jsou půvabné městečko jižní Moravy.
Naši předkové nám předali krásnou krajinu,
nemovitosti, tradice a naší povinností je nejen
s tímto darem žít, ale pokusit se tento dar ještě
zvelebit a předat ho generacím dalším.
Obecně lze definovat, že se činnost spolku
bude zaměřovat především do oblasti podpory rozvoje a udržování místních tradic
a zvyklostí, ochrany přírody, udržování a rozšiřování zeleně, zvelebování krajiny a okolí
Velkých Pavlovic, péče o historické sakrální
památky. Nedílnou součástí činnosti bude pořádání kulturních a odborných akcí, osvětová
činnost a propagace, vzdělávání členů spolku
a v případě zájmu i ostatních občanů.
Podíváme-li se kolem sebe, existuje tolik mož-

ností, jak naše město zvelebit, jak zpříjemnit
život lidem, jak okrášlit nejen životní prostředí, ale i duši členů spolku a našich občanů.
V současné době se Velkopavlovický okrašlovací spolek nachází na počátku své cesty, hledá zájemce o členství ve spolku a připravuje
plán své činnosti. Přesto můžeme připomenout i první realizované akce. V minulém roce
to byla turistická vycházka „Podzimní šlapka
2016“ spojená s hudebním vystoupením pražské skupiny „Šlapeto“, a v letošním roce „Jarní šlapka 2017“. VOS byl rovněž iniciátorem
založení pamětního místa “Vyhlídka Zdeňka
Karbera“ v trati Poštory, kterým připomínáme zásluhy pana Ing. Zdeňka Karbera o péči
a rozvoj veřejné zeleně ve městě a jeho okolí.
Ve Velkých Pavlovicích byly v uplynulých letech realizovány mnohé projekty, například
akce „Zasaď si svůj strom“, „Dny země“,
výsadby alejí, vybudováno bylo Biocentrum
Zahájka, odbahněn byl zámecký rybník,
vybudováno bylo Ekocentrum Trkmanka,
v rámci přeshraniční spolupráce s Rakouskem byl vytvořen projekt na propagaci meruněk, uspořádána byla zahrádkářská výstava
„Dary jižní Moravy“ a mnohé další. Pokud

mají Velké Pavlovice žít a být skutečně místem pro život, je nutné v těchto projektech
pokračovat, rozvíjet společenský život, vytvářet prostředí, kde každý dle svých možností
pomůže. A to je hlavním důvodem, proč VOS
vzniká. Máme spoustu nápadů a hledáme
ochotné spoluobčany, kteří nám ve Velkopavlovickém okrašlovacím spolku pomohou.
Plán činnosti spolku se rozvíjí. Jedním z nejbližších bodů je uspořádání setkání pro všechny zájemce o činnost spolku. Ve spolupráci
s občany, kteří si v minulých letech v rámci
akce „Vysaď si svůj strom“, svůj strom vysadili, bychom rádi tyto stromy zmapovali.
Výhledově pak pokračování v realizaci lesoparku s vytvoření herních prvků, činnost spojená s propagací meruněk a vinařství, spolupořádání výstav, společenských a kulturních
akcí, publikační činnost. To vše ve spolupráci
s Městem Velké Pavlovice a ostatními spolky.
Pokud tedy máte zájem o členství, budeme
vděčni za každého aktivního zájemce.

Ing. Pavel Procházka, předseda
Velkopavlovického okrašlovacího spolku

COUNTRY JÍZDA to rozjela na Mikulovských vinných trzích

Z VINNÉHO SKLÍPKU

Májové otevřené sklepy roku 2017 jsou
v těchto dnech již minulostí. Jsme potěšeni,
že po všech stránkách úspěšnou. Vinné
sklípky vinařů pořádajícího spolku Víno
z Velkých Pavlovic, kterých se protentokrát
zapojilo rovných třináct, navštívila bezmála
tisícovka spokojených návštěvníků, hudební
večer s besedou u cimbálu v sokolovně pak
zhruba pětina z nich.

2017

o degustaci. Mezi návštěvníky otevřených
vinných sklepů je čím dál více lidí odhadem
do třiceti let. Zajímají se nejen o samotné
ochutnávky, ale také o informace ohledně pěstování vinné révy, výroby vína, rádi se dozví
o podnikání ve vinařském oboru a prohlédnou si vinné sklípky včetně hospodářských
prostor.
Další nejbližší příležitost ke všemu výše zmíněnému budou mít všichni milovníci vína již
velmi brzy. Už v sobotu 1. července 2017 se
uskuteční další otevřené sklepy, tentokrát
velmi specifické – noční, s názvem VÍNO
V ORANŽOVÉM aneb NOČNÍ PUTOVÁNÍ
ZA VÍNEM.

Karolína Bártová

Velkopavlovické víno je dobrou a vyhledávanou značkou. Letošní ve švech praskající
Májové otevřené sklepy toho byly jednoznačným důkazem.

Již podeváté v pořadí se uskutečnily koncem
měsíce května v nedalekém městě Mikulově
na Hotelu Zámeček manželů Ševčíkových
z Velkých Pavlovic tradiční Mikulovské vinné trhy. Kromě nezbytného vynikajícího vína
nekonečné řady odrůd, chutí a vůní nechyběl
ani tentokrát atraktivní doprovodný program.
Jedním z mnoha bodů bylo taneční vystoupení
COUNTRY JÍZDY z Velkých Pavlovic. Kvarteto ve složení Zdenka, Růža, Franta a Jožka
předvedli nadšenému publiku několik skvělých tanečních kousků, za což sklidili společně
s kapelou Country Western Band z Břeclavi
zasloužený potlesk. Ale tím jejich jízda ve velkém stylu zdaleka nekončila. Především Franta byl rozjetý jako namydlený blesk.

Ptáte se v jakém smyslu? Ve smyslu chuti si
krom tančení vyzkoušet, co by zkušený vinař,
oblíbenou soutěž Mistrovství České republiky
natažení koštýře vínem na čas. Samotná odvaha zúčastnit se podobně náročného klání je
obdivuhodná, o to více je ocenění hodný obrovský Frantův úspěch korunovaný stříbrnou
příčkou.
Vinař Kobsa skončil se skvělým časem
5,91 vteřiny na parádním druhém místě!
Čímž sám sebe překvapil, udělal si radost,
a navíc obrovskou reklamu celým Velkým
Pavlovicím, co by proslulému vinařskému
centru! Za vše mu patří mu upřímná gratulace
a poděkování!

Karolína Bártová

Stříbrný František Kobsa se svými nejen
tanečními přáteli na Mikulovských vinných
trzích. U Kobsů se na natažení vína koštýřem z bečky rozhodně dlouho nečeká,
tam to frčí!

Jaro velkopavlovických důchodců
ve znamení objevování dalších krásných míst naší vlasti
Jedni z našich nejaktivnějších občanů, členové velkopavlovického Klubu důchodců,
po dlouhé zimě vyrazili na další poznávací vý-

let. Tentokrát se vydali do obcí ležících kousek
od Uherského Hradiště.
Cílem jejich výletu byla bazilika Nanebevzetí

Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, která je součástí Velehradského kláštera a je nejvýznamnějším poutním kostelem
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dříve migrovaly z Černého moře až do řeky
Moravy. Mezi jesetery se vyjímá vyza velká
– největší sladkovodní ryba světa.
Další z nekonečné řady výprav podnikli naši
dříve narození o posledním aprílovém víkendu. V sobotu 29. dubna 2017 si vyrazili na Vysočinu, do Ždírce nad Doubravou, za poznáním i za zábavou.

15. června 2017 se stal našim seniorům nedaleký Lednicko-valtický areál. Nejprve navštívili úchvatný kostel sv. Michaela archanděla
v Ladné. Poté se přesunuli do Lednice, kde
si prohlédli umělou zříceninu Janova hradu

Při této příležitosti navštívili hasičské muzeum v Přibyslavi a také muzeum K. H. Borovského v Havlíčkově Borové. Poté se posilnili
vynikajícím obědem ve ždírecké školní jídelně
a nakonec se přemístili do Horního Studence
do kulturního domu na taneční zábavu s výbornou kapelou a ještě lepším pohoštěním.
Do třetice všeho dobrého, v tomto případě
omamně vonícího a pestrobarevnou škálou
barev přecházejícího, byl výlet do Kroměříže
na výstavu Floria Kroměříž. Tamní výstaviPod hladinou rybníka – mimořádná
podívaná, která nadchne všechny,
bez rozdílu věku!

Po komentované prohlídce baziliky jejich výlet pokračoval návštěvou botanické a sladkovodní expozice Živá voda v Modré. Nejzajímavější částí prohlídky byl podvodní tunel. Ten
se nachází v hloubce 3,5 metru pod vodní hladinou. Kromě ryb chladných vod, horských
potoků a řek jsou zde k vidění kapři, štiky,
candáti, sumci a jeseteři – tažné ryby, které

Návštěva seniorů ze Ždírce zavítala
i do farního sklepa, na prohlídku i ochutnávku vín.

Jízdní řád nové lokálky byl velmi
chý. V průběhu 24 hodin vyjížděly
3 vlaky, jízda do Hodonína trvala
a 18 minut. Vlaky tehdy jezdily
asi 30 km za hodinu.
Měsíc máj, lásky čas… A také květin
a romantických aranžmá.
a také se projeli loďkou po staré Dyji, což se
stalo pro většinu největším zážitkem. Jak je již
tradicí, nechybělo ani příjemné posezení u vynikajícího oběda a pěší vycházka překrásným
zámeckým parkem.

České republiky. Rozměry chrámu, nádherně
zdobený interiér a historie tohoto místa oslovila úplně všechny.

Velké Pavlovice cílem výletníků – přátel seniorů ze Ždírce nad Doubravou
Kolik koní se asi ukrývá pod touto historickou kapotou?
ště ožilo stejně jako spousty let minulých začátkem měsíce května květinovou expozicí,
tentokrát nesoucí se v duchu májové zaláskované romantiky. Návštěvníci mohli mimo jiné
sledovat klání zahradnických škol i profesionálních zahradníků, kteří aranžovali květiny
přímo během výstavy před zvědavými zraky
široké veřejnosti a vytvářeli velmi neobvyklá
a zajímavá aranžmá.
Po prohlídce výstaviště se všichni vrhli
na nákupy a domů se vrátili obtěžkáni krásnými kvalitními sazenicemi květin i zeleniny.
Tak hurá na zahrady a sázet!

Ve středu 24. května 2017 přivítal velkopavlovický Klub důchodců své přátele, seniory
ze Ždírce nad Doubravou. Ti spojili svůj výlet
do našeho města s výpravou za poznáním.
Cestou zavítali do Mikulova a u nás se zajeli rozhlédnout do krajiny svého putování
ze Slunečné. Další zastávkou ždíreckých byla
opravená fara s novým hřištěm a s osobním
přijetím panem farářem Slatinským. Ve farním sklípku na ně čekala menší degustace vín.
Posledním bodem návštěvy bylo společné setkání s místními seniory v sokolovně. Zde je
přivítal starosta Jiří Otřel, který také popřál
velkopavlovickým oslavencům - jubilantům
a pak již následovala až do nočních hodin veselá přátelská zábava.

Věra Procingerová
& Karolína Bártová

Cílem čtvrtého výletu uskutečněného dne

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ
V květnu to bylo 120 let,
kdy Velkými Pavlovicemi projel první vlak
Bylo to 16. května 1897 a kronikář a historik
města, František Lacina, se k tomuto výročí
vracel v roce 1987. Na základě historických
dokumentů uváděl, že stavbě dráhy předcházelo velmi dlouhé vyjednávání s obcemi a císařským velkostatkem o prodeji pozemků pro
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stavbu. Dráha měla původně vést z Hodonína
do Hustopečí, ale vedení velkopavlovického
cukrovaru prosadilo, že končila v Zaječí. Tím
byla obec Hustopeče významně poškozena.
Mimo jiné také tím, že pravidelné týdenní trhy
se od zprovoznění dráhy konaly ve Velkých

užitek, dělníci je většinou utratili za alkohol.
Nedostatek pracovníků vedl k tomu, že byli
přijati italští dělníci, na stavbě jich pracovalo kolem 200. Všechny mosty na trati stavěli
italští zedníci. Kronikář F. Lacina uvedl, kolik
zemí profitovalo z této stavby: štěrk byl dovážen z Floriánku a Kobylí, stavební kámen
z Mikulova, Židenic a Holiče. Kolejnice z Vítkovic a Zetlwegu v Alpách, pražce dováželi
ze Štýrska a Haliče, nové lokomotivy dodala
továrna v Linci, cement se vozil z Tyrol, kamenické práce prováděli kameníci z Hodonína
a Místku.

Pavlovicích a Čejči. Stavba železnice přinesla
do obcí kolem velký počet pracovních příležitostí, ale pracovníků byl nedostatek, což vedlo
k nikdy dříve nezaznamenanému přeplácení
dělníků. Je zaznamenáno, že rodiny z těchto mimořádných peněz neměly žádný velký

jednoduze Zaječí
2 hodiny
rychlostí

Přečtěte si, co vyprávěla o první jízdě vlaku
přímá účastnice slavnosti ve Velkých Pavlovicích, 86letá stařenka Marie Pláteníková
z č. p. 451, narozená r. 1872, svému vnukovi, Josefu Pláteníkovi z č. p. 849, v roce 1958
– tedy před téměř 60 lety. Vyprávění v místním slovácko-dolském nářečí bylo uloženo
ve školním archivu jako domácí slohová práce Josefa Pláteníka: „Dyš sem byla mladá, toš
nebyly takový novoty jak dneskaj. Dneskaj
teho lítá v luftě aj po silnici, že se člověk bójí
přeít dědinu. Auta neježďaly žádný a vlak jel
poprvní v Pavlovicích, přesně si to nepamatuju, ale mohlo to byt kolem roku 1894. Štreka
se stavjala zásluhú nejakýho Voframa; ten měl
tolej peněz, že si s něma nevěděl rady – a tož si
zmyslel stavjat tú štreku. Najal hromadu lidí,
tí vozili šutr na kolečkách aj na vozách – jak
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se dalo, taky ze skale, co tam byl ten větrňák
(vysvětlivka: je míněn kopec Floriánek, kde
od 60. let 19. století do roku 1912 stával větrný
mlýn a na úpatí kopce do roku 1840 kostelík
sv. Floriana). Dyš byla štreka hotová, tak byl
veliký svátek, byly rozvěšány po celej štrece
mašličky; to už jsme všecí věděli, že pojede
první vlak. Všecí sme letěli se na to podivat
– a naráz dojela mašina celá ověnčená. Jední
lidi říkali, že by to mohlo byt dobrý, ale druzí, že s teho nic dobrýho nečúhá, že doví,
co se može s tej rychlosti člověkovi stat – a že
by do teho jakživi nesedli. Toš, kdo se v lidech
vyzná. Kapela hrála a lidi se trachtovali celej
deň za Voframovy peníze.“

Přepsáno ze zápisu
Františka Laciny

50. výročí jmenování Velkých Pavlovic městem
3. část Léta 1987 - 1996
Rok 1987
• k 1. 1. mají Velké Pavlovice 3 139 obyvatel,
ve městě je hodně pracovních příležitostí
a také možností získat podnikový byt
• Velké Pavlovice jsou jednou z mála obcí okresu, která má zcela dokončenou kanalizační
síť, MěNV však kriticky uvádí, že mnozí majitelé domů ještě stále svádějí dešťovou vodu
z okapů do přilehlých zahrádek, na chodníky
a komunikace
• zima 1986/1987 byla velmi dlouhá, půda byla
zmrzlá ještě 20. března, velké mrazy poničily
pupeny meruněk
• město děkovalo občanům žijícím na ulicích
Pod Břehy, Zelnice a Starohorská za pomoc
při odklízení náplav po přívalových deštích
v květnu a červnu, občanům na ulicích Horní a Příční za pomoc při budování chodníku
a výstavbě místní komunikace
• TJ Slavoj pokračuje v budování sportovního areálu, dosud vybudovaná hodnota díla
činí 1.240.000 korun. Nebylo by to možné
bez pomoci JZD Rovnost, JmDZ, města
a ČRS. Fotbalové družstvo A postoupilo
do okresního přeboru, do okresní soutěže
postoupilo družstvo B, byl založen oddíl nejmladších žáků
• podniky a organizace ve městě umožnily pobyty na letních táborech pro 360 dětí
• v červnu oslavil 70. výročí narození František
Lacina, který byl nepochybně jednou z nejvýraznějších velkopavlovických osobností:
učitel a pozdější ředitel školy, nadšený organizátor mimoškolní činnosti žáků, spolupracovník Ministerstva školství v oboru přírodních věd, jeden z prvních učitelů Břeclavska,
který získal titul „Vzorný učitel“; poslanec
NV, předseda Sboru pro občanské záležitosti, dlouholetý kronikář města a redaktor
zpravodaje, nadšený pěstitel a zahrádkář,

autor řady prací o historii města
• počátkem září se konaly oslavy 20. výročí
povýšení Velkých Pavlovic na město. V rámci oslav probíhaly rybářské závody, oblastní
výstava vín, okresní výstava chovatelů, výstava ručních prací žen, střelecké závody
ZO Svazarmu, slavnostní krojovaný průvod městem, kulturní program „Vinobraní“
připravený národopisnými soubory Vonica
a Vonička, taneční zábava s dechovou hudbou Starohorka. Další den střelecké závody
myslivců, pokračovaly výstavy, konalo se
fotbalové utkání mužstev z Velkých Pavlovic
a z družební obce Cífer
• připomínalo se 140. výročí otevření prvního
c. k. poštovního úřadu ve Velkých Pavlovicích, pošta byla tehdy doručována pouze
do cukrovaru, farnímu úřadu, škole a starostovi, soukromým osobám ojediněle.
Byla uvedena rarita, že listonoš Cifra, který
na poště pracoval kolem roku 1870, neuměl číst ani psát, přesto poštu bezchybně
doručoval
• stále neutěšená je obchodní síť Jednoty
ve městě, za celý rok přišly do města jen dva
barevné televizory a dvě mrazničky, v obchodech nejsou vidět ani běžné vruty či jiný
instalační materiál. Nespokojenost byla
i s dodávkou chleba, který byl razítkován nesprávným datem
• v roce 1987 bylo ve městě v provozu 330 telefonních stanic, objem peněz, které poštou
procházely, byl 2,3krát větší než v roce 1945,
prodalo se 700.000 výtisků novin a časopisů
(v rámci předplatného a drobného prodeje)
• v posledním čísle zpravodaje je uvedeno,
že město zadalo zpracování projektové dokumentace domu s pečovatelskou službou,
který ve městě chybí
• byla dokončena výstavba tělocvičny, proběhla její kolaudace, v obou budovách základní
školy byla provedena rekonstrukce elektric-

kých rozvodů
• Česká státní spořitelna představuje občanům jako novou službu Sporožiro
• nejstarší občankou města byla Terezie Hiclová z ulice Brněnské, bylo jí 92 let, nejstarší
občankou byla až do roku 1990
Rok 1988
• zpravodaj vyšel až v září 1988; kvůli požáru
v Jihomoravských drůbežářských závodech
nebyl tento podnik schopen pro město zpravodaj v první polovině roku tisknout
• požár v JmDZ způsobil škodu za 10 mil. korun, zranilo se při něm 8 lidí, příčinou požáru byly prováděné svářecí práce nebo řezání
autogenem
• město vydalo publikaci s názvem “Velké
Pavlovice 20 let městem“, autorem textu byl
František Lacina, autorem fotografií pak Miroslav Grégr
• 1. července byla zahájena výstavba nákupního střediska, plánovaná hodnota díla představovala 10 mil. korun, úvodní práce byly
zajištěny dodavatelsky (základové práce provedly Pozemní stavby Gottwaldov, montáž
skeletu budovy Pozemní stavby Brno), akce
Z zatím na občany čekala
• byly vybudovány chodníky na ulicích Bezručova a Vinařská, byla provedena generální
oprava veřejného osvětlení na ulicích V Sadech, Bří. Mrštíků a Herbenova, klempířské
práce na budově kina, oprava střechy základní školy
• byly připraveny pozemky pro výstavbu 49 rodinných a vícebytových domů ve městě
• město zajistilo vypracování projektových
studií na opravu sokolovny, přístavbu kulturního zařízení a rekonstrukci sýpky
• školní rok 1988/89 zahájen v nové tělocvičně, ředitelkou školy se stala Anna Vynazalová, škola měla 19 tříd, průměrný počet žáků
ve třídě byl 29, od roku 1990 byl ředitelem
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školy dr. Antonín Kavan
• na základě zkušeností z oslav 20. výročí města obnovily Velké Pavlovice slavnost Vinobraní ve spolupráci s MVZ a JZD Rovnost,
program zajistila místní Osvětová beseda:
národopisné soubory Vonica a Vonička, cimbálovou muziku, dechovou hudbu
• v tomto roce bylo ve městě 50 mladých lidí,
kteří dosáhli věku 18 let, takže jim Sbor
pro občanské záležitosti uspořádal slavnost
Dne zletilosti: mladí lidé vyslechli projev
předsedy MěNV, položili kytici k desce padlých hrdinů a složili slavnostní slib, našlo se
i pár takových jedinců, kteří svým nevhodným chováním rušili průběh obřadu
• městská lidová knihovna měla jedny z nejhezčích prostor ze všech knihoven na okrese,
chodilo do ní 550 čtenářů
• ve městě působilo 19 organizací sdružených
v Národní frontě
• TJ Slavoj měla 120 členů v oddílech kopané,
házené, stolního tenisu a šachu
• při ZŠ fungovalo 14 sportovních kroužků,
aktivity předmětu „tělesná výchova“ byly
provozovány na hřišti za kostelem, pro běžecké atletické disciplíny byl využívám chodník mezi ulicemi Herbenova a Růžová
• prostřednictvím zpravodaje blahopřálo
město významnému dřívějšímu občanovi Velkých Pavlovic, obvodnímu lékaři
MUDr. Antonínu Cardovi k významnému životnímu jubileu - 80. narozeninám – a při té
příležitosti byl zveřejněn článek o lékařových
zásluhách na zřízení a fungování nemocnice
v době 2. světové války zde ve městě
• počet obyvatel se během roku zvýšil o 23 lidí,
celkem na 3 162 obyvatel
Rok 1989
• předseda MěNV ve spolupráci s Radou ředitelů hodnotil za uplynulý rok JZD Rovnost
jako největší meruňkářské družstvo v republice, Osevu jako statek, který zajišťuje svými
produkty všechny kraje, Jihomoravské drůbežářské závody jako největší svého druhu
v Jihomoravském kraji a Moravské vinařské
závody jako nejmodernější a největší vinařský závod v ČSSR
• ředitel MVZ, Ing. Kynický, avizoval v lednu
řadu nových výrobků, které budou v průběhu
roku 1989 uvedeny na trh, bylo by zajímavé
zjistit, zda se to opravdu stalo: kořeněná vína
Carmen, Ontario a Aveto, nealkoholický nápoj Livie, nízkoalkoholický sycený nápoj Viona, šumivá vína vyráběná klasickou cestou
zn. Diana a Monika
• rok 1989 byl třetím nejsušším rokem 20. století, napršelo pouze 375,3 mm
• díky dubnovým poklesům teplot pod bod
mrazu byla značně poškozena úroda meruněk, díky urychlenému zrání v červnu
byla sklizeň meruněk zahájena už v prvním červencovém týdnu, sklízelo postupně
450 brigádníků, dalších 100 brigádníků si
JZD zajistilo na sklizeň okurek-nakladaček,
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hostujíc kombajnéři byli z JZD Kunštát

vzniklo v našem městě Občanské fórum.“

• Rada města se usnesla o přejmenování ulice
Horní na ulici Aloise Horňanského, při příležitosti 120. výročí jeho narození, které se
bude připomínat v roce 1991

• následně proběhly 3 veřejné schůze, na druhé z nich, dne 9. prosince, bylo přítomno
552 občanů

• Připomenutím založení Tělovýchovné jednoty Všesportovního klubu Velké Pavlovice
před 60 lety se v prosinci připomínalo 60 let
kopané ve městě. VSK zakládalo 47 členů,
první fotbalové družstvo hrálo od léta 1930,
ve vlastních bílých košilích, brankář měl košili barevnou. V nejbližším okolí existovaly
kluby v Podivíně, Hustopečích a Rakvicích,
ty také byly nejčastějšími soupeři Velkopavlovických

• zápis do městské kroniky provedl za roky
1990 a 1991 Vavřín Posolda

• další kulatá výročí se týkala např. 70. výročí
založení organizace Československého červeného kříže a 75 let od založení první tělovýchovné organizace – Sokola
• 30. výročí vzniku si připomínal Sbor
pro občanské záležitosti ve Velkých Pavlovicích, skupina lidí, převážně žen, kteří
ve svém volném čase, bezplatně a dobrovolně, odvedli neuvěřitelné množství práce. Sbor účinkoval při všech svatebních
obřadech, při vítání občánků, na zlatých
a diamantových svatbách, setkáních rodáků,
jubilantů a spolužáků, při Slibech pionýrů,
předávání občanských průkazů a povolávacích rozkazů, slavnostech pro 18leté občany,
na rozloučeních dětí s MŠ a ZŠ, na slavnostních zahájeních školního roku, při tradičních
setkáních důchodců, jezdili za bývalými spoluobčany do domovů důchodců, vystupovali
na všech městských oslavách a výročích.
Sbor spolupracoval s řadou dalších organizací ve městě
• na výstavbě nákupního střediska mělo město
za úkol vytvořit během roku dílo v hodnotě
2.400.000 korun, úkolem bylo postavit hrubé zdivo, provést zastřešení a uzavření objektu, největším problémem byl nedostatek
materiálu, závazek občanů na brigádnické
hodiny pro daný rok zněl na neuvěřitelných
10 520 hodin.
• na rok 1989 je vyhlášen již 10. ročník soutěže „Rozkvetlé ulice“, v předchozím roce se
nejvíce líbily ulice Herbenova, Starohorská
a Střední
• pro školní rok 1989/1990 se na střední školy hlásilo 48 velkopavlovických žáků, bylo
přijato 47 (16 na gymnázia, 13 na SPŠ,
10 na SEŠ, na střední zemědělskou 1, na konzervatoř 1, na zdravotní 4, ostatní 2)
• zápis v kronice města o událostech v listopadu 1989: „17. listopadu byl povolen
studentům v Praze průvod, který skončil
brutálním policejním zásahem. Na základě listopadových událostí byli zváni všichni občané
na manifestační dvouhodinovou stávku.
I ve Velkých Pavlovicích byla zahájena houkáním sirén a vyzváněním zvonů. Před MěstNV
se zúčastnilo přes 500 osob, a to i přes to, že
se bývalí funkcionáři domnívali, že ze stávky
ve Velkých Pavlovicích nic nebude. Brzy

Rok 1990

• v lednu se konalo společné zasedání starosty
a zástupců společenských organizací a politických stran, byl zrušen městský výbor národní fronty
• JZD Rovnost je zavaleno žádostmi občanů
města o zrušení práva družstevního užívání
a vrácení sdružených pozemků
• je velký zájem o cihly z velkopavlovické cihelny, může za to i předpoklad zdražování.
Stavebníci nakupují cihly na stavby připravované na rok 1991. Do cihelny se dováží
40% suroviny z Hustopečí, ta se míchá
s místní zeminou
• JZD Rovnost představila zcela nový postup
pro zužitkování sklizně meruněk, kterých
se urodilo 2 300 tun, meruňky byly prodávány, kromě tradičních českých partnerů,
i do Rakouska a Německa, byla zakoupena
a uvedena do provozu (s velmi dobrými výsledky) italská třídička na ovoce. JZD uvažovalo,
že zavede vlastní výrobu dřevěných přepravek na ovoce a že vybuduje vlastní palírnu
• koncem roku 1989 ukončil svou funkci kronikáře František Lacina, počátkem roku
1990 získal 1. místo v soutěži kronikářů Jihomoravského kraje za práci „Sportovní problematika od historie k dnešku“. Jeho práce
postoupila do národního kola
• prostřednictvím zpravodaje blahopřálo město Františku Jarošovi k 60. narozeninám, připomínalo jeho zásluhy na poli pedagogickém
a kulturním jako zakladatele dechové hudby
Starohorka a vedoucího ženského pěveckého sboru
• v listopadu se změnil název městského národního výboru na „městský úřad“, volby
do Zastupitelstva města proběhly 24. listopadu, následně byl starostou zvolen
Ing. Martin Bálka, zástupcem starosty
František Grén
• při budování nákupního střediska bylo
stanoveno vytvořit hodnotu díla 2.600 tis.
korun, nejvíce brigádnických hodin odpracovali členové ČZS a TJ Slavoj, Rada města
vyjadřuje nespokojenost s malou účastí občanů na pomoc této akci
• proběhla generální oprava sokolovny, byl
zde pořízen nový nábytek; položen živičný
povrch na ulici Horní, na hřišti za kostelem,
byly upraveny vjezdy do dvora městského
úřadu a do lékárny, bylo provedeno zpevnění
polní cesty a odvodnění v trati Novosády
• v roce 1990 nebyla dobrá situace s pozemky
na výstavbu rodinných domů a bytů, město
nemělo dostatek peněz na vybudování inženýrských sítí, jednalo s místními závody
o sdružení prostředků

• Rada města začala jednat s městy Velké Bílovice a Břeclav o vybudování společné skládky
komunálního odpadu
• v červnu byla ve Velkých Pavlovicích obnovena činnost Sokola, starostou se stal František
Lacina
• v srpnu se stalo město Velké Pavlovice sídlem
okresního náčelnictva trampského kmene
Vlků, s náčelníkem kmene Jaroslavem Suským, kmen legalizoval svoji činnost pod hlavičkou Ligy lesní moudrosti
• připomínalo se výročí 100 let existence Sboru dobrovolných hasičů a 65 let myslivosti
ve Velkých Pavlovicích, hasičský sbor měl
při svém založení 34 členů, tehdejší předseda
sboru Tomáš Domanský postavil vlastním
nákladem v roce 1891 hasičské skladiště,
dnešní klubovnu hasičů. Sto let stará ruční
čtyřkolová stříkačka byla předváděna ještě
při oslavách 100. výročí založení hasičského sboru, kdy měl sbor 70 členů a 20 žáků
ve dvou dětských družstvech. Myslivecké sdružení založilo 26 místních rolníků
v roce 1925, kdy vydražili obecní honitbu
• vznikla dechová hudba Mladohorka pod vedením Františka Marka
Rok 1991
• město Velké Pavlovice vydalo brožuru k oslavám nejvýznamnějších výročí, které si město
toho roku připomínalo: 100. výročí povýšení
Velkých Pavlovic na městys (1891), 300 let
od založení obecné školy a 120. výročí narození Aloise Václava Horňanského, celoměstské oslavy se konaly v květnu, účinkovali
na nich žáci MŠ a ZŠ, soubory působící
ve městě
• oslavy byly doplněny výstavou vín, chovatelskou burzou, výstavou platidel, pohárovým
turnajem v kopané a střeleckými závody
• k těmto zásadním výročím se v roce 1991 přidávala ještě další: 125 let od založení cukrovaru, 120. výročí narození spisovatele Josefa
Blažka, 90 let od založení Šlechtitelské stanice vinařské, 55 let od založení Vinopy

• byla dokončena rekonstrukce veřejného
osvětlení ve městě, dokončeno bylo hřiště
u kostela, byla provedena oprava hřbitovní
zdi včetně rotund, město uhradilo vyčištění
všech 17 studní, které jsou na území města,
byla vybudována komunikace na ulici Trávníky, opravy poškozených asfaltových vozovek na ulicích Tábor, V Sadech, Brněnská,
na parkovišti u sýpky. Nově byl vybudován
chodník kolem nákupního střediska mezi
ulicemi Dlouhá a Hlavní
• při ZD Rovnost Velké Pavlovice vznikl jezdecký oddíl, o sportovní činnost s koňmi
však není zájem, a tak hrozí jeho rychlý zánik
• v ZUŠ vyučují čtyři učitelé a školu navštěvuje
59 žáků, platilo se školné ve výši 60 Kč měsíčně
• nejvydatnější déšť v roce přišel 14. července
(napadlo 75 mm vody v průběhu 24 hodin),
přívalový déšť způsobil škody na majetku organizací i občanů
Rok 1992
• byla dokončena vozovka na ulici Čechova,
v návaznosti na předchozí rok pokračovaly
práce na budování nových chodníků na ulici
Dlouhá, nákupní středisko bylo připraveno
ke kolaudaci ke dni 1. 4., na ulici Bezručova
byla dokončena rekonstrukce místní komunikace
• v srpnu a září byly provedeny větší opravy
v kině
• Úřad práce v Břeclavi byl městem kritizován
za „liknavý přístup“ k zajišťování pracovníků formou veřejně prospěšných prací, o práci
na VPP mělo zájem mnohem více občanů
města
• městský úřad znovu upozorňoval soukromé podnikatele na nutnost dodržovat
Zákon o obcích, během roku se objevilo
přes 100 provozoven soukromých podnikatelů povolených Radou města

• s. p. Vinopa založen k 1. 1. 1991, ředitelem se
stal Ing. Machovec

• sloučené zemědělské družstvo se rozdělilo
zpětně za ZD Velké Pavlovice, ZD Bořetice
a ZD Němčičky, na privatizaci se připravuje
i Státní statek, majitelé žádají o vrácení půdy,
ubývá i počet zaměstnanců

• ve městě probíhala malá privatizace, bylo
odprodáno sklenářství, prodejna zeleniny
na ul. Dlouhá, prodejna zeleniny na ul. Nádražní, stánek PNS a další drobné podniky

• v květnu byly zprovozněny hodiny na věži velkopavlovické radnice, které byly do té doby
nefunkční, časová odchylka za dobu 1 roku
nesmí být větší než 1 minuta

• městský úřad řešil řadu případů, kdy v rámci
rozvoje podnikání zřizovali občané drobné
provozovny v rodinných domcích a dalších
objektech bez souhlasu Rady města, protože nový Zákon o obcích byl schválen teprve
roku 1991

• před novou fotbalovou sezónou byla hodnocena výkonnost mužstev: družstvo A téměř
vždy vyhrálo zápasy na vlastním hřišti, zápasy na hřišti soupeře však pouze jednou, výkony družstva B byly vyrovnanější, nedařilo se
zlepšit výkonnost žákovských družstev

• po volbách v listopadu 1990 měl městský
úřad pět úředníků, starostu, zástupce starosty a tajemníka. Při městském úřadě pracovalo 7 komisí a SPOZ

• koncem roku schválilo zastupitelstvo města
vyhlášku o zřízení městské policie, na základě výběrového řízení byl na místo velitele přijat Vladimír Hájek, na místo strážníka Vladimír Trsťan, oba z Velkých Pavlovic

• město se snaží urychlit výstavbu nákupního
střediska, plánuje zkrátit dobu o 1 rok, otevření stanoveno na březen 1992

• na základě článku ředitele Okresního archivu, dr. Emila Kordiovského, a na základě
dalších stanovisek rozhodla Rada města
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o povinnosti všech občanů požádat o schválení užití městského znaku na svých výrobcích a propagačních materiálech, bez schválení městem není možno znak používat
• koncem srpna se uskutečnil družební zájezd do francouzského Echenonu, byla uzavřena družba mezi Velkými Pavlovicemi
a Echenonem
• vznikl národopisný soubor „Dolina“, jsou
zváni žáci 6., 7. a 8. tříd, Dolina má být „přípravkou“ pro národopisný soubor „Vonica“.
Vzhledem k tomu, že se v roce 1993 „Vonica“
rozpadla, posunuje se „Dolina“ z dětského
souboru na soubor pro dospělé
• v červnu se konaly volby do Sněmovny lidu
a Sněmovny národů Federálního shromáždění a do České národní rady, pro všechny tři
orgány zvítězila koalice ODS a Křesťansko-demokratické strany
• od října došlo k otevření expozitury Komerční banky ve Velkých Pavlovicích, čímž se zásadně rozšířily nabízené služby občanům
• kronikářskou města se stala Jaroslava Procházková (Poulíková)
Rok 1993
• K 1. lednu vznikla Česká republika, Václav
Havel je prvním prezidentem, pro některé
občany nastala povinnost vyřídit si nabytí
státního občanství
• ke stejnému datu byla zrušena Okresní
knihovna v Břeclavi, pod kterou spadaly
i všechny profesionální a neprofesionální
knihovny okresu. Městská knihovna ve Velkých Pavlovicích se vrátila pod správu města, knihovnice Ludmila Plhalová se stala jeho
pracovnicí. Knihovna měla na nákup knih
k dispozici 55 tisíc korun, nakoupila ročně
kolem 300 nových knih
• k 1. dubnu byl zrušen Okresní ústav sociálních služeb v Břeclavi, pečovatelská služba
přešla pod správu města, město zaměstnávalo 1 profesionální pečovatelku, byla jí Libuše
Haníková, většina služeb byla poskytována
bezplatně
• starosta města se obrátil na občany s prosbou o zapůjčení fotografií dokumentujících
dějiny města a jeho život od roku 1940, začalo se připravovat vydání knihy o Velkých
Pavlovicích
• K 1. květnu bylo ve městě 40 prodejních
a 8 restauračních zařízení
• město zadalo v chemické laboratoři ve Velkých Bílovicích rozbor pitné vody ve velkopavlovickém vodovodu, výsledky byly vynikající, voda byla vhodná i pro kojence a měla
lepší parametry než balené vody
• v ulici Pod školou byl zřízen Dům dětí a mládeže, dodnes vzpomínaný „Domeček“
• výstavbová činnost radnice se soustředila
na budování nových místních komunikací,
bylo vybudováno 1 500 m nových komunikací, především na ulici Bezručova
• příjmy a výdaje v rozpočtu města byly vyrov-
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nané, je to 9,7 mil. korun, město se potýkalo
s novým způsobem přerozdělování finančních prostředků do rozpočtu (problematika daní) a muselo hospodařit velmi pečlivě
a šetrně
• jeden z největších požárů ve městě vypukl
28. července kolem 20. hodiny, kdy vyšlehly
plameny na střeše památkové kontribuční
sýpky, na místě zasahovalo 18 hasičských
jednotek. Škoda dosáhla 1,5 mil. Kč., střecha
o rozloze 1 400 m2 kompletně shořela
• v době konání Velkopavlovických hodů přijeli
do města poprvé návštěvníci z Francie v rámci uzavřené družby, hosté šli na hodovní taneční zábavu, navštívili některé podniky, jeli
na výlet na Mohylu míru, do Brna, do Lednicko-valtického areálu a do Prahy, pobyt byl
ukončen přátelským utkáním v kopané
• národopisný soubor Dolina, vedený Zuzanou Michnovou a Janem Melicharem, se stal
pořadatelem 1. ročníku soutěže O nejlepšího
verbíře Hanáckého Slovácka
• tradiční Vinobraní pořádali toho roku v září
myslivci v prostorách nové chaty Na Floriánku
• Dne 2. listopadu navštívil Velké Pavlovice
tehdejší prezident České republiky, Václav
Havel, policejní helikoptéra přistála na hřišti
TJ Slavoj
• poslední číslo Zpravodaje města uveřejnilo
slohovou práci nejmenovaného žáka či žákyně ZŠ na téma „Zamyšlení nad životním prostředím ve Velkých Pavlovicích“, ve které by
si autor přál čističku odpadních vod ve městě, výstavbu městského parku na místě lesíku
u zastávky ČD, výsadbu lesa, více stromů
a čistou vodu v Trkmance. Pokud pisatel
ve městě stále žije, snad se mu tady v současnosti líbí
• Velké Pavlovice v roce 1993 měly 3 152 obyvatel, v roce 1900 to bylo 2 566 obyvatel
Rok 1994
• od ledna byla jmenována nová pětičlenná
redakční rada pro vydávání zpravodaje pod
vedením zástupce starosty Františka Grena
• výtěžek sbírky pod Vánočním stromem
z předchozích dvou let věnovalo město
SOS dětské vesničce Chvalčov, ředitel pozval
vedení města k návštěvě
• od 1. ledna byla uzavřena skládka TKO směrem na Němčičky a byl zahájen provoz nové
skládky v trati Hantály
• na základní škole byla otevřena nová učebna
fyziky a chemie, oproti tomu byla uzavřena
třída „zvláštní školy“, protože do ní nedocházely žádné děti z Velkých Pavlovic
• ve zpravodaji bylo připomenuto, že je to právě 10 let, co ve Velkých Pavlovicích působí
jako farář P. Antonín Střelec
• kulturní programy na významných akcích
a obřadech i pět let po revoluci zajišťoval
Sbor pro občanské záležitosti – působilo
v něm 9 zpěvaček a recitátorek a pan učitel
Oldřich Jeřábek
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• v rámci pozvánky na hody se připomínalo,
že velkopavlovický kroj nese etnografický
název „hanácko-slovácký jižní“
• vedení města připravuje vybudování ČOV,
přístavbu základní školy a penzionu pro důchodce
• ve zprávě o činnosti města za celé 4 volební
roky byla zdůrazněna především výstavba
místních komunikací, včetně zabudování
kanalizace a plynového potrubí. Jednalo se
o ulice B. Němcové, Pod Školou, Bezručova, Trávníky, Čechova, Stará, Slepá, Zelnice, Nám. 9. května a také všechny spojovací
uličky

jevují: rozbitá okna, krádeže zámkové dlažby
z nově budovaných chodníků, černé skládky
v okolí města, poškozování dopravních značek a nedodržování dopravních předpisů
• v březnu schválilo Zastupitelstvo města zrušení místního koupaliště, rekonstrukce koupaliště by vyžadovala investici ve výši neuvěřitelných 10 mil. Kč
• v dubnu se ve městě konaly Dny zemědělské
techniky, výstavě nepřálo počasí, ale 50 vystavovatelů bylo více než spokojeno s počtem
návštěvníků a zájemců

• byla provedena oprava kostela v hodnotě
1. 196 tis. korun, z prostředků města bylo vynaloženo 356 tis. korun

• konalo se slavnostní shromáždění k 50. výročí osvobození města, konala se beseda se
dvěma přímými účastníky bojů 2. světové
války, kulturní program zajišťovaly školy,
soubory a kroužky z Velkých Pavlovic

• ve zprávě o činnosti městské policie bylo uvedeno, že největší počet přestupků a trestných
činů ve městě se týká krádeží kol, policie opakovaně vyzývala občany, aby si dali kola registrovat, ale zájem o registraci byl malý

• v červnu Ministerstvo školství ČR definitivně schválilo zřízení Městského osmiletého
gymnázia ve Velkých Pavlovicích a vydalo
zřizovací listinu, přípravou výuky na gymnáziu byl pověřen ředitel ZŠ, dr. Antonín Kavan

• v polovině listopadu se konaly celostátní
volby do zastupitelstev měst a obcí, 24. listopadu zvolilo ve Velkých Pavlovicích Zastupitelstvo města starostu, Ing. Martina Bálku.
Pozice zástupce starosty se změnila na pozici
místostarosty, byl jím zvolen Ing. Pavel Procházka, Rada města měla ještě další 3 členy
(Zdeněk Karber, Alexander Tomeček a Vladimír Veverka)

• během jednoho měsíce byla nákladem
17 mil. korun provedena přístavba základní
školy, bylo přistavěno 11 tříd, sociální zařízení, kabinety, dále byla kompletně rekonstruována plynová kotelna ZŠ za 1,5 mil. korun,
na základě výběrového řízení tuto zakázku
realizovala firma Mikulica Velké Pavlovice

• v kronice je zaznamenáno, že 12. června
udeřil blesk do budovy základní školy, chvění
způsobilo spuštění alarmu v budově pošty,
dále je připomenuta nejvyšší naměřená teplota v roce, bylo to 1. srpna a teploměr ukazoval +36°C ve stínu
• dorostenky házenkářského oddílu TJ Slavoj se
probojovaly do vyšší třídy II. dorostenecké ligy
• v prosinci se uskutečnil 1. ročník memoriálu
Vladislava Trsťana, který tragicky zahynul
v roce 1993, tradice memoriálu v sálové kopané byla udržována téměř 20 let
• nejstarší občankou města byla Alžběta Fribertová, narozená v roce 1900
Rok 1995
• Zastupitelstvo města schválilo vyrovnaný
rozpočet na daný rok ve výši 23.140 tis. korun, což představovalo dvojnásobek rozpočtu předchozího roku
• z důvodů privatizace s. p. Jihomoravské drůbežářské závody byly do majetku města převedeny 4 bytové domy
• k 1. 1. rozšířila a. s. Hantály svou činnost
o svoz domovního odpadu
• pracovníci městského úřadu veřejně vyzvali neznámé vandaly, kteří v noci na Nový
rok uloupili plechovou pokladničku, včetně
desky stolu, zpod Vánočního stromu, aby
si přišli na městský úřad vyzvednout klíče
od pokladničky
• vedení města kritizovalo vandalské akce,
které se nejčastěji ve Velkých Pavlovicích ob-

• přístavba ZŠ byla slavnostně otevírána
za přítomnosti tehdejšího předsedy Parlamentu ČR Milana Uhdeho
• Zastupitelstvo města schválilo odkoupení domu č. 126 v ul. B. Němcové za účelem
výstavby sociálních bytů, tento dům dříve
sloužil jako jedna z prvních škol a byla zde
umístěna i pošta

• velmi aktivní byla organizace Českého zahrádkářského svazu, vedená Ing. Františkem
Kostrhunem, s téměř 170 členy, kromě tradičních výstav vím organizovala také 2 zájezdy do Rakouska
• nejstarší občankou města byla Františka Bízová, narozena roku 1901
Rok 1996
• rozpočet města byl naplánován ve výši
17.500 mil. korun, ve skutečnosti mělo pak
město příjmy ve výši 26.635 tis. a výdaje
ve výši 25.138 tis. korun
• v rámci 60. výročí založení vinařského družstva Vinopa ve Velkých Pavlovicích organizovala a. s. Vinium v březnu soutěžní přehlídku vín velkopavlovické oblasti „I. Vinum
96“ spojenou se Dnem zemědělské techniky
a Chovatelskou burzou
• v květnu navštívil město tehdejší ministr obchodu a průmyslu ČR Ing. Vladimír Dlouhý
a o týden později předseda Parlamentu ČR
dr. Milan Uhde
• v červnu se konaly volby do první komory Parlamentu ČR, ve Velkých Pavlovicích
s přehledem zvítězila ODS, na druhém místě
pak skončila ČSSD
• v listopadu se konaly volby do Senátu, senátorem za náš region byl zvolen Mgr. Jiří Pavlov, který kandidoval za ODS
• vyřešila se do té doby nejistá situace zdravotního střediska, Zastupitelstvo města schválilo založení společnosti společně se soukromými lékaři, aby bylo možno od majitelů
odkoupit budovu včetně dvora a zahrady
• v září byla zahájena výuka na osmiletém
gymnáziu, ke studiu bylo přijato 60 žáků cel-

kem z 11 obcí, od školního roku 1997/1998
byl připravován ucelený systém výuky, tedy
studium osmileté, šestileté a čtyřleté

• bylo vyhlášeno a proběhlo výběrové řízení
na výstavbu ČOV, zvítězila nabídka firmy
Mikulica

• pro školní rok 1996/1997 byly vydány zcela
nové učebnice pro žáky 1. stupně ZŠ

• město zahájilo přípravu výstavby 15 nových
bytů na ulicích Nová a B. Němcové, výběrové
řízení na stavbu vyhrála firma Ciprys z Břeclavi

• město se stalo novým zřizovatelem ZUŠ,
která tak byla po 36 letech opět samostatná, vedená ředitelkou Milenou Karberovou,
plánovala vyučovat obory hudební, taneční,
výtvarné a literárně dramatické
• 25. výročí svého trvání si připomínal Ženský
pěvecký sbor založený manželi Jarošovými,
sbor měl v průměru 35 členek a uskutečnil
více než 140 vystoupení, své výročí oslavil
sbor slavnostním koncertem
• 5 let své činnosti hodnotil národopisný soubor Dolina, v tomto roce reprezentoval město i region v jižní Francii, pozvání do Francie
získal soubor i na příští rok
• od prosince předchozího roku bylo i v průběhu roku 1996 uzavřeno městské kino z důvodu vysokých nákladů a nízké účasti, promítání v kině bylo obnoveno v prosinci 1996
• za dobu 20 let intenzívního šlechtění nových
odrůd vinné révy byly vyšlechtěny a povoleny
tyto odrůdy: 1970 – Pálava, 1981 – André,
1983 – Aurélius, 1987 – Moravský muškát
• na bývalé skládce odpadu u Němčiček
proběhla rekultivace a zúrodnění plochy,
v dubnu zde studenti VŠZ Lednice vysadili
7 000 mladých dubů, v dalších letech se připravuje výsadba dalších 25 000 sazenic
• v katastru Velkých Pavlovic se do vysazování
stromů zapojili členové mysliveckého sdružení, vysadili 3 000 sazenic dubu zakoupených městem

• zastupitelstvo definitivně rozhodlo o tom,
že se nebude opravovat stará ČOV, ale vedení
města začalo usilovně připravovat výstavbu
čističky nové
• byla rekonstruována terasa mateřské školy,
terasovou dlažbu nahradila pálená dlažba
z Poštorné
• byly provedeny rekonstrukce komunikací
v ulicích Ořechová, Padělky, Za Dvorem
a Tovární, včetně některých vjezdů do domů
na ulici Nádražní (celkové náklady 3 mil. korun), opraven povrch vozovek na ulicích Růžová a Herbenova
• ve městě bylo vybudováno více než
1.000 m² chodníků se zámkovou dlažbou
(ulice Dlouhá a okolí základní školy, dlažbu
dodala Duma Velké Pavlovice
• dorost TJ Slavoj dosáhl historického úspěchu, když zvítězil v první třídě skupiny D
v kopané a postoupil do vyšší soutěže
• pozemky poblíž Trkmanky byly po několika
bouřkách zaplaveny vodou a blátem z říčky,
dělo se tak po mnoha letech díky srážkám,
které byly v roce 1995 celkem 620 mm (rok
1994 – 421 mm), jenom v červnu 1995 napršelo 138,8 mm vody
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• během tří let použilo město 5 000 železničních pražců na zpevnění polních cest
do jednotlivých tratí (Pajerka, Novosády,
Hluboká), ke zlepšení sjízdnosti a snížení
eroze půdy, poslední byly položeny na podzim 1996 do Vysokých a Čechanzlů.
• dne 31. října se poprvé rozsvítily reflektory,
které osvětlují věž kostela
• počasí začátku roku charakterizovala velmi dlouhá zima, sněhová vánice přišla
ještě 14. dubna, oproti tomu 29. dubna
po 16. hodině začala první dubnová bouře
společně s kroupami, která způsobila velké
škody + spláchnutá ornice skončila v příkopech a v Trkmance, byla poškozena vozovka
u šlechtitelské stanice a lesík u zastávky ČD
byl pod vodou
• v okresním přeboru II. třídy hrál předchozího roku nově založený basketbalový oddíl
mužů, v roce 1996 měl 14 členů
• finanční prostředky získané sbírkou pod
Vánočním stromem roku 1995 a 1996
byly věnovány na výstavbu SOS vesničky
v Brně-Medlánkách

Mgr. Dana Růžičková
& Petr Hasil

Školní okénko
Jaro v naší mateřince
V měsíci dubnu procestovaly děti z naší mateřinky prostřednictvím zábavného kabaretu
plného písní a vyprávění všechny světadíly
a seznámily se s jejich obyvateli.
Dalším nezapomenutelným dubnovým zážitkem byla účast 27 nejstarších dětí na zápise
do první třídy.

ky tatínka Aničky, pana Zeleného - pracovníka akciové společnosti „Bors“, tento podnik
navštívit. Na palubě autobusu nás přivítal
pan Zelený i další zkušený řidič. Cesta z Pavlovic do Hustopečí uběhla rychle a na nádvoří

Ve čtvrtek 4. května 2017 proběhl také
v naší škole zápis pro školní rok 2017–2018.
Ve správním řízení bylo přijato 23 dětí a tím
naplněna kapacita mateřské školy.
U příležitosti svátku matek pozvaly děti své
maminky na besídky. V Koťátkách byl k vidění
„Cirkus“, u Berušek pohádka „O dvou chaloupkách“, u Sluníček „Jarní pásmo“ a ve třídě
Kuřátek „Pohádky z večerníčků“.
V polovině měsíce května jsme využili nabíd-

Jeden z nejkrásnějších dnů školního roku
– výlet! Letos jsme si vyrazili do Lednice.

podniku už nás čekala přehlídka autobusů, velká kola i sypací vůz. Kdo chtěl, mohl
i za volant - samozřejmě stojícího autobusu,
což vyvolalo velké nadšení. Též návštěva dílny byla poučná. Ale největší dobrodružství
nás teprve čekalo. Přesedli jsme do autobusu,
který s námi zajel k „myčce“. Okna musela být
zavřená, aby voda nevnikla dovnitř. Motor
vypnutý, přesto se zdálo, že autobus jede. Byl
to však optický klam. Jely kartáče a voda stříkala proudem kolem autobusu. Zářil čistotou.
Na závěr jsme se vyfotili a rozloučili s příjemným průvodcem, kterému patří náš dík.
Jedno květnové dopoledne se děti z naší MŠ
vypravily na vycházku do lesoparku zkoumat
jarní přírodu a živočichy. Naše cesta vedla
až na cvičiště kynologického klubu. Policista pan Vladimír Hájek nás seznámil se svým
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cvičeným psem Badym. Předvedli zdolávání
překážek, hledání ukrytých předmětů, aportování, stopování a útok na nepřítele.

Velkopavlovický zpravodaj

Děti byly poučeny, jak se mají ke zvířátkům
chovat. Pejsek Bady předvedl stoprocentní
poslušnost, z které by si mohly některé děti

vzít příklad. Panu Hájkovi a pejsku Badymu
děkujeme za hezké dopoledne.

Ze základní školy TELEGRAFICKY

Dalším pěkným zážitkem pro děti byla pohádka „Prasečí slečinky“, kterou jim přijelo
zahrát Divadýlko z pytlíčku. V květnu jsme
uspořádali i poslední kolo ve sběru papíru. Díky rodičům se nám podařilo nasbírat
2580 kg papíru. Na výletě v Lednici jsme zavítali do Muzea hraček, za zvířátky do Hippoclubu, na výstavu písečných soch a do zámecké zahrady.

Čtenářská gramotnost – na ZŠ proběhlo
v měsíci květnu ověřování čtenářské gramotnosti žáků od 2. do 5. ročníku. Testu se zúčastnilo se celkem 106 žáků.

Svátek dětí jsme oslavili na zahradě MŠ, která
se proměnila v zoopark. Na jednotlivých stanovištích čekaly děti nelehké úkoly, za jejichž
splnění byly odměněny dárkem a sladkostmi.
V posledním čtvrtletí školního roku se musíme zmínit i o folklórním souboru Sadováček,
který pod vedením paní učitelky Kláry Konečné a Katky Strnadové reprezentoval naši školu
a současně i město na Přehlídce dětských verbířů ve Velkých Pavlovicích, na Přehlídce dětských souboru mateřských škol v Poštorné,
na Májovém notování v Hustopečích a v Kraji
beze stínu v Krumvíři.

Maminkám jsme popřáli k jejich velkému květnovému svátku veselými besídkami.

Jiřina Zigová, ředitelka
Mateřské školy Velké Pavlovice

Okresní kolo Pythagoriády – dne 16. 5. 2017
proběhlo v ZŠ Slovácká v Břeclavi okresní
kolo matematické soutěže Pythagoriáda.
Naši školu v kategorii 5. ročníků zastupovali
Jitka Hádlíková a David Peš, kteří se umístili
na pěkném 4. místě.
Deváťáci v Bludišti nezabloudili – Bludiště
je zábavný soutěžní pořad ostravské televize.
Zkusit své štěstí v tomto soutěžním klání se
vydali žáci naší ZŠ dne 25. 4. 2017. Pro svůj
tým si zvolili název Bobule. Hned v úvodu natáčení řekl moderátor Roman: „Jak jinak by se
družstvo z Moravy mělo jmenovat?“ Soutěžní
družstvo tvořili dva hoši Filip Šlancar s Ondřejem Bankem a dvě dívky Simona Hasilová
s Natálií Morozjukovou. Soupeřem jim bylo
družstvo z Gymnázia v Českém Krumlově,
kterému nakonec po urputném boji plném
zvratů podlehli.

Existuje totiž celá řada faktorů, které je nutné před volbou povolání zvážit. Především
jsou to osobní zájmy jednotlivce, jeho školní prospěch, obecné schopnosti a vlastnosti jedince. Je nutné brát v úvahu i případné
zdravotní problémy, které mohou být jistým
omezovacím faktorem. Svou roli hrají též
v neposlední řadě jistá regionální specifika
určitých druhů povolání.

Třeťáci
si vyplavali zlato!
Dne 16. května 2017 se v areálu plaveckého
bazénu v Hustopečích u Brna konaly Oblastní
přebory v plavání žáků třetích tříd. Malí sportovci soutěžili ve volném způsobu na 25 m
a ve štafetě 4 x 25 m. Závodit přijelo 100 třeťáků z 23 základních škol.
Naši školu skvěle reprezentoval Matyáš Havlín, Viktor Fůkal, Milada Náležínská a Anna
Měřičková, kteří ve štafetě vybojovali 1. místo. Domů přivezli vytoužený pohár a zlaté
medaile. Úspěšní byli naši plavci i v závodech
jednotlivců. Matyáš Havlín si vyplaval úžasné
2. místo a stříbrnou medaili.
Všem plaváčkům blahopřejeme a děkujeme
za reprezentaci naší Základní školy Velké
Pavlovice.

Mgr. Eva Drienková
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Velkopavlovické plavecké naděje – vlevo
Milada Náležinská, nahoře Matyáš Havlín,
dole Viktor Fůkal, vpravo Anna Měřičková.
K prvnímu místu blahopřejeme!

A jak se tedy naši deváťáci nakonec rozhodli?
Z celkového počtu 30 vycházejících žáků se
20 rozhodlo studovat na čtyřletých středních školách, které jsou ukončeny maturitní zkouškou – jedna žákyně byla přijata na
školu s uměleckým zaměřením (grafický design), jeden žák se bude připravovat na práci
fotografa. Jedna žákyně volila gymnázium,
zbývajících 17 žáků střední odborné školy
– pro střední průmyslové školy (převážně
s technickým, ekonomickým, stavebním
i strojírenským zaměřením) se rozhodlo
6 žáků. Jedna žákyně volila studium oboru
bezpečnostně právní činnost na SPŠ chemické. Střední školy se zdravotnickým zaměřením zvolily dvě žákyně.

Den dětí – hasičskou techniku předvedl
malým školákům hasič a místostarosta
v jedné osobě, pan Petr Hasil.
na exkurzi do Rakouského institutu v Brně
(Österreich Institut Brno). Jednalo se o program „Lustiges Lernen“ (Veselé učení), který
byl určen pro žáky, kteří s němčinou začínají.

Bludiště - kdo nesoutěžil, reprezentoval
jih Moravy, jak jinak než v krojích!
a třetím Veronika Macková. Všechny ceny
na soutěž poskytlo občanské sdružení
Domino.

Kam ze základní školy po 9. třídě?
Žáci devátých ročníků naší školy také letos
stáli před velmi důležitým životním rozhodnutím. Každý z nich si mnohokrát položil
otázku, jaký druh práce by chtěl ve svém
budoucím povolání vykonávat, pro jakou
práci má či nemá předpoklady, čeho by chtěl
ve svém budoucím povolání dosáhnout i co
je pro něj v oblasti jeho budoucího životního
uplatnění důležité.
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Bludiště – křehké dívky, ale odhodlané
bojovnice – Natka Morozjuková
a Simča Hasilová.
Rytíř krále Chlodvika – dne 26. 5. 2017 proběhlo na naší škole finále vědomostní soutěže
5. tříd "Rytíř krále Chlodvika“. První tři vítězové byli pasování na rytíře a za svůj výkon
dostali věcnou odměnu. Prvním rytířem se
stala Jitka Hádlíková, druhým Jakub Havlík

Soutěž ve sběru starého papíru – za celý
školní rok 2016/2017 se podařilo nashromáždit a odevzdat žákům ZŠ V. Pavlovice celkem
59.180 kg starého papíru. Nejlepším třídním
kolektivem I. stupně se stala 3.A a II. stupně
7.B. Každá vítězná třída obdržela 2.000 Kč
jako příspěvek na školní výlet. Druhá místa
potom patří 3.B a 6.A, výhrou byl příspěvek
1.500,- na školní výlet. Třetí místo potom
obsadila 4.A a 9.A. Ti obdrží 1.000 Kč. Mezi
jednotlivci se na předních příčkách umístili 1. místo David Dobšák 7.B, 2. místo Samuel
Rozsíval 3.A, 3. místo Tobiáš Baloun 4.A.
Poděkování patří žákům devátých ročníků
za pomoc při organizaci a realizaci celé akce.
Návštěva Rakouského institutu – v pátek
19. 5. vyjeli vybraní žáci 7. a 8. ročníku

SŠ s ekonomickým zaměřením si vybrali
4 žáci. Tři žákyně zvolily studium veřejnosprávní činnosti. Jedna žákyně byla přijata
na Střední pedagogickou školu.

Dvacátý ročník McDonald’s Cupu
korunován medailovým umístěním

Zbývajících 10 žáků se pak bude připravovat na výkon svého budoucího povolání
ve středních odborných učilištích – a to zejména v Hustopečích, v Břeclavi, ve Valticích
a v Brně. Jedná se o budoucí elektrotechniky,
kuchaře-číšníky, elektrikáře, vinaře, instalatéry a lakýrníky.
Přejeme všem budoucím studentům a učňům,
aby právě ta jejich volba byla správná a vedla
všechny k jejich vysněnému životnímu cíli.

Dne 12. 5. 2017 se v Hustopečích konalo okrskové kolo ve fotbale – McDonald’s Cup. Naši
školu reprezentovala dvě družstva. Druháci
spolu se třeťáky se v mladší kategorii utkali
s dalšími třemi týmy a skončili na krásném druhém místě, což znamenalo postup
do dalšího klání v okresním kole. Velkou
oporou hráčů byl útočník Simon Svrček, záložník Jindřich Salajka, stejně jako brankář
Matyáš Havlín.

Mgr. Taťána Hanzálková,
výchovná poradkyně

Ve starší kategorii 4. a 5. ročníků byla konkurence větší, celkem sedm družstev. Ve své skupině hráli kluci proti Bořeticím, Hustopečím

Oslava MDD u rybárny – svůj velký svátek
oslavily ve čtvrtek 1. 6. 2017 všechny děti
školou povinné na louce u rybníka. Kromě
her, soutěží a dovádění je čekalo představení
hasičské techniky a také se dověděli spousty
zajímavostí od místního městského strážníka.

Den dětí – městský strážník pan Stanislav
Prachař se stal pro mnoho dětí vítanou
atrakcí. Kdy se vám podaří jen tak přátelsky
a nezávazně popovídat si s policistou?

Kolektiv pedagogů
Základní školy Velké Pavlovice

a ZŠ Komenského, přes které se jim podařilo
projít do semifinále. V rozhodujícím utkání
porazili ZŠ Hustopeče Nádražní, čímž si zajistili vítězství a zároveň také účast v okresním
kole v Břeclavi. Nepřehlédnutelným bojovníkem, který vstřelil většinu našich gólů, se bezesporu stal Václav Kadlec.
V úterý 16. 5. jsme se tedy vydali do Břeclavi s touhou vybojovat co nejlepší umístění.
Ani zde se naši hráči nezalekli silných soupeřů v konkurenci celkem šesti mužstev v obou
kategoriích. Starší i mladší žáci postoupili
ze svých skupin do semifinále, kde sice obě

Bronzový tým složený ze žáků 4. a 5. tříd
se svou velkou oporou, na rukou nošeným
Vaškem Kadlecem.
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družstva shodně prohrála s břeclavskými
školami, ale měla ještě šanci bojovat o bronzové medaile a pohár. Tento boj se nakonec
vydařil starším hochům, a díky nim se můžeme pochlubit 3. místem v okresním kole

Velkopavlovický zpravodaj

McDonald’s Cupu.
Mladší skončili těsně „pod bednou“, tedy
na hezkém čtvrtém místě. Všem hráčům patří velký dík za to, že jsme se po dlouhých šesti

letech mohli úspěšně zúčastnit soutěže nejlepších týmů okresu. Být 3. a 4. mezi všemi
školami, to stojí za pochvalu!

Mgr. Miroslava Kosíková

Noví absolventi gymnázia převzali maturitní vysvědčení

Žáci školy oslavili tradiční Den Země
na Ekocentru Trkmanka. Ačkoliv počasí nebylo příliš přívětivé, skupinky žáků si odnesly
nezapomenutelné zážitky z plnění a zdolávání
zajímavých úkolů. Den Země na Ekocentru
byl stejně jako minulý rok báječný a mimo jiné
to opět byla skvělá příležitost, jak stmelit žáky
různých tříd.

Účastníci soutěže EUROREBUS 2017 se svou
velkou oporou, vždy optimisticky naladěným panem učitelem Kameníkem.
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sexty a 2. ročníku, je psaní ročníkové seminární práce. Myšlenka psaní této práce vychází
z podnětů našich absolventů, studentů vysokých škol, kteří nám říkali, že měli omezenou
příležitost seznámit se s přípravou formální
a obsahové části seminární práce. Proto jsme

V červnu vrcholí nervozita z uzavírání známek, je to také čas školních výletů a dobou
očekávání prázdnin.
Novou povinností, se kterou se potýkali žáci

se rozhodli rozšířit možnosti i pro naše současné studenty s tím, že někoho může zadané
téma oslovit a bude chtít pokračovat v jeho
zpracování v dalším ročníku v rámci středoškolské odborné činnosti. Studenti si vybrali
v září téma u vedoucího práce a obhajoba seminárních prací proběhla 20. června 2017.
Poslední dny školního roku byly soustředěny
na přípravu Akademie, na které vystoupily
v sokolovně všechny třídy se svým programem. Akademie tak byla důstojnou tečkou
za krásným, ale náročným školním rokem
2016/2017. Období školních prázdnin využijeme již tradičně k opravám a údržbě učeben
a dalších prostor, které škola spravuje.

Následující týden vstoupily třídy septima
a 3.A do sportovně turistického kurzu, který
vyvrcholil v pátek 9. června zorganizováním
sportovně atletického dne. V tento den si mohli poměřit své síly na poli sportovním Základní škola Velké Pavlovice, Městské gymnázium
Klobouky, Gymnázium Hustopeče a Gymnázium Velké Pavlovice. Po zásluze vyhráli studenti ze spřáteleného gymnázia z Klobouk.

V dubnu se na gymnáziu konaly jednotné přijímací zkoušky pro osmileté a čtyřleté studium,
které se konaly v nové formě. Každý uchazeč,
který se hlásil na střední školu s maturitním
oborem, musel podstoupit státní přijímací
zkoušky, jejichž oprava byla centrálně řízena.

V měsíci dubnu postupně probíhala krajská
kola vědomostní soutěže EUROREBUS. Jihomoravský kraj si tentokrát pospíšil a krajské
kolo v Brně se konalo v neděli 9. dubna v kampusu Masarykovy univerzity. Letos proběhl
již 22. ročník této soutěže, do které se zapojují
i studenti našeho gymnázia. Příprava není
jednoduchá a vyžaduje znalosti ze zeměpisu,
dějepisu, biologie i z aktuálního společenského dění. Dva roky jsou součástí vědomostního přehledu i otázky z matematiky a fyziky.
V tomto školním roce soutěžilo družstvo tercie (Klára Pejchlová, Daniela Ulrichová, Martin Grůza) a družstvo kvarty (Jana Zámečníková, Lukáš Pejchl, Štěpán Prokeš), loňský
úspěšný reprezentant naší školy v celostátním
kole v Praze. Tradiční tři korespondenční kola
přivedla družstva k porovnání sil s ostatními
školami v kraji. Obě družstva se tentokrát
potkala v jedné kategorii a očekávání výsledků bylo o to větší. Družstvo tercie se umístilo
na 14. místě (z 34 tříd) a družstvo kvarty skončilo na 9. místě (z 34 tříd). Zástupce v soutěži
jednotlivců jsme letos neměli. A protože postupovalo prvních 5 družstev do celostátního
finále v Praze, radost z postupu se nám tentokrát vyhnula (bylo to ale pouze o 2 body).

s výsledky maturitních zkoušek. Maturitní
vysvědčení s vyznamenáním získalo 13 studentů, což je 40 % všech maturujících. Noví
maturanti rozšířili počty absolventů našeho gymnázia a složením zkoušky dospělosti
si otevřeli dveře k další životní cestě, které
pro mnohé bude pokračovat dalším vysokoškolským studiem. Držíme jim palce na cestě
za splněním jejich cíle života.
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Všem zaměstnancům školy přeji krásné
a klidné prázdniny, při kterých si budou moci
odpočinout a nabrat síly na další náročný
školní rok.
Gratulace k pěkným výsledkům maturity
spojené s velkou úlevou a radostí.

PeadDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Velkopavlovický koncert ZUŠ OPEN 2017

Maturita – zkouška dospělosti. Velkopavlovičtí gymnazisti ji i letos úspěšně zvládli.
Na čestném pohřebišti v Hustopečích je pochováno více než osmnáct set vojáků Rudé armády, kteří položili své životy při osvobozování našich obcí a měst. Každoročně v polovině
dubna a následně 8. května, kdy vzpomínáme
konec druhé světové války, zde zazní ruština
z úst studentů našeho gymnázia. Při letošních
vzpomínkových akcích u příležitosti oslav
Dne vítězství zde vystoupili se svým pásmem
veršů Barbora Listová, Dominik Rolíšek,
Michal Velička z tercie, Aneta Bajková, Viola
Krausová, Veronika Listová a Lubomír Krůza
z oktávy. Letos zde recitovali hned dvakrát,
ve dnech 18. dubna a 8. května. Rozhovor s
hosty z Ruska pomáhá studentům ruštiny
porozumět nejen ruskému jazyku, ale také pochopit jejich kulturu a najít to, co nás spojuje.
Verše v podání ruštinářů velkopavlovického
gymnázia zazněly také na čestném pohřebišti Rudé armády na Ústředním hřbitově
v Brně. Dne 9. května 2017, v den státního
svátku Ruské federace, se zde konal akt kladení věnců k poctě více než tří a půl tisíce
ruských vojáků padlých při osvobozování
Brněnska. Studentům našeho gymnázia
poté osobně poděkoval generální konzul
Ruské federace Brně A. N. Budajev, jenž
přiznal své dojetí z procítěného vystoupení
studentů. Naši oktaváni přednesem Rekviemu Roberta Roždestvenského tak důstojně
uzavřeli vzpomínkové akce májových oslav,
současně se ctí reprezentovali své znalosti
ruského jazyka. Na pozvání Generálního konzula Ruské federace A. N. Budajeva se žáci

s Mgr. Lorenzovou zúčastnili slavnostní recepci při příležitosti Dne vítězství, která se
konala dne 4. května 2017 v prostorách generálního konzulátu v Brně.
Maturitní zkoušky na našem gymnáziu začaly
v letošním roce 11. dubna 2017 státní částí,
složenou z písemné práce z českého jazyka a literatury. Od 2. května 2017 čekaly na studenty
didaktické testy z českého, anglického jazyka
a matematiky. Po dalších dnech příprav začaly v pondělí 22. května 2017 ústní maturitní
zkoušky. Studenti maturitních ročníků skládali ústní maturitní zkoušku ze dvou školních
profilových předmětů a dvou povinných předmětů společné státní části. V letošním školním
roce maturovalo 18 studentů oktávy s třídním
učitelem Mgr. Petrem Horáčkem v osmiletém
studijním oboru. V maturitní třídě 4. A s třídním učitelem PhDr. Stanislavem Rubášem
maturovalo 12 studentů čtyřletého studijního
oboru. Předsedou společné maturitní komise
byl pan Mgr. Zdeněk Hájek. Obavy a napětí
ze své první zkoušky dospělosti postupně opadaly a studenti před maturitní komisí prokazovali získané znalosti z jednotlivých předmětů.
Maturitní zkoušky školního roku 2016/2017
byly vyhodnoceny a studenti maturitních tříd
převzali v pátek 2. června 2017 v aule školy
při slavnostním setkání maturitní vysvědčení.
Slavnostního setkání byl přítomen starosta
města pan Jiří Otřel, který absolventům školy
popřál hodně štěstí a elánu do dalšího vysokoškolského studia. Ředitel školy PaedDr. Vlastimil Kropáč seznámil studenty a přítomné

V úterý 30. května 2017 probíhaly v celé České republice koncerty, kterých se zúčastnilo
celkem 355 základních uměleckých škol. Tuto
celostátní akci pod názvem ZUŠ OPEN 2017
zorganizovala světově proslulá pěvkyně
– mezzosopranistka Magdalena Kožená,
která žije a působí v zahraničí, ale pochází
z Brna, kde navštěvovala lidovou školu umění
a pěvecký sbor Kantiléna.
Podle vyjádření této umělkyně je státní dotované umělecké školství v ČR něčím ve světě
zcela ojedinělým: „Základní umělecké školy
tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním
vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat,
rozvíjet a podporovat.“

Na koncertě velkopavlovické ZUŠ vystoupily komorní soubory:
Duo pro housle a klavír (K. Kosík a T. Veiglová) představilo publiku skladbu L. Einaudiho
Primavera, Kytarový soubor Mgr. J. Míchala
zahrál Moderato C. Gurlita, píseň J. Štaidla
a K. Mareše Hvězda na vrbě a lidovou píseň
Kdo si tu pěsničku zazpívá, barokní Koncert
J. S. Bacha pro dvoje housle a klavír předvedli K. Kosík, J. Hůlek (housle) a E. Vomáčková
(klavír), akordeonový soubor R. Zemana potěšil obecenstvo krásnou a zpěvnou Moravskou besedou skladatele R. Kasky, Flétnový
soubor MgA. Z. Bílka zahrál píseň Z. Svěráka
a J. Uhlíře Holubí dům, následovala slavná Let It Go autora D. Lovata z filmu Frozen

Dívčí akordeonové trio lákalo k zatančení
Moravské besedy.
a na závěr zazněl hit skupiny ABBA Money,
Money, Money.
Poslední číslo koncertu patřilo cimbálové muzice Lašár, v jejímž podání jsou krásné slovácké písničky ještě krásnější a celé ekocentrum
i jeho okolí zněly podmanivými tóny houslí,
violy, cimbálu, klarinetu a basy.
V tu dobu se na Ekocentru Trkmanka právě
ukládaly k spánku děti z Mateřské školy Brno
Slatina, které zde byly na týdenním pobytu
a místo do postýlek se v pyžamkách s doprovodem svých učitelek vydaly po zvuku hudebních
nástrojů až nahoru do koncertního sálu a to byl
začátek nového koncertu ZUŠ OPEN, který
byl opravdu otevřený těm, kteří o to moc stáli!
Děti i paní učitelky z Brna byly nadšené výkonem cimbálové muziky Lašár, paní učitelky si
s chutí zazpívaly a téměř všechny děti se chtějí
přihlásit do zušek, aby mohly jednou v takové
cimbálové muzice hrát!
Ředitelka ZUŠ Milena Karberová děkuje všem,
kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce!

Pyžámkové obecenstvo si rádo a s neskrývaným nadšením vyslechlo spontánní přídavek
cimbálové muziky Lašár.

Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice
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Postupové zkoušky v ZUŠ

Sport

Začátek června v ZUŠ je vždy ve znamení
probíhajících závěrečných a postupových
zkoušek, kterými musí v pololetí a na konci
školního roku projít každý žák od 5 do 18 let.
Zkoušková komise sestavená z pedagogů ZUŠ
kontroluje, zda žáci splňují kritéria stanovená
Školním vzdělávacím programem. Zkouškový repertoár každého žáka musí obsahovat
stupnice, akordy, kadence, etudy, přednesové
skladby, písničky a také komorní hru.

TJ Slavoj Velké Pavlovice – FOTBAL
Fotbalový klub TJ Slavoj Velké Pavlovice
má za sebou jednu z nejúspěšnějších sezón
v historii! Málokdy v předchozích sezónách
se podařilo, aby dvě družstva našeho klubu zvítězila ve svých soutěžích. Letos se to
podařilo dorostu, který vyhrál C skupinu
I. třídy Jihomoravského KFS a družstvu
"C" mužů, kteří ovládli IV. třídu, skupinu C
na okrese Břeclav! Oběma družstvům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci fotbalu ve Velkých Pavlovicích.

Protože vyučování v ZUŠ je individuální,
žáci bývají téměř vždy výborně připraveni
a jak je vidět z přiložených fotografií, jejich
vztahy s pedagogy jsou velmi přátelské. Ředitelka ZUŠ Milena Karberová děkuje všem
pedagogům za jejich práci s dětmi, rodinám
za vzornou spolupráci se školou a žákům
za výborné výkony.

Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

Malí muzikanti jsou se svými učiteli naladěni na stejnou notu!

Blahopřání letošním absolventům ZUŠ
Každoročně je závěr školního roku ve znamení
absolventských koncertů, které vždy probíhají v koncertním sále Ekocentra Trkmanka
ve slavnostní atmosféře plné hudby, radosti,
dojetí a nádherných květin. Rodinní příslušníci

a přátelé přicházejí podpořit mladé hudebníky,
jejichž úkolem je ukázat, co se během mnohaleté docházky do ZUŠ naučili. Absolventským
koncertem uzavírají žáci sedmiletý I. stupeň
studia a čtyřletý II. stupeň studia v ZUŠ.

V letošním školním roce ukončilo studium
I. stupně celkem 13 žáků:
• žákyně ze třídy pana zástupce MgA. Zbyňka
Bílka – Tereza Fůkalová (zobcová flétna),
Lucie Kynická a Sára Forejtová (klavír)
• žákyně ze třídy pana učitele Roberta Zemana – Apolena Nováková (akordeon)
• žákyně ze třídy paní učitelky Liselotty Stehlíkové – Natálie Drbolová a Barbora Listová (elektrické klávesy), Marie Michnová
a Sarah Horáková (klavír)
• žákyně ze třídy pana učitele Martina Čecha
– Karolína Tomková (klavír)
• žákyně ze třídy pana učitele Mgr. Jana Míchala – Anna Drápalová (zobcová flétna)
• žák ze třídy pana učitele Michala Grombiříka – Matěj Prokeš (cimbál)
• žákyně ze třídy paní učitelky Barbory Grůzové – Zdeňka a Eliška Bálkovy (zpěv)
Studium II. stupně letos ukončily 2 žákyně:
• ze třídy paní učitelky Barbory Grůzové
– Hanka Bálková (zpěv)
• ze třídy paní učitelky Elišky Vomáčkové
– Tereza Veiglová (klavír)
Všem absolventům srdečně blahopřejeme k jejich
výkonům. Poděkování jako vždy patří pedagogům
za jejich práci a rodičům za podporu svých dětí
v docházce do ZUŠ.
Mnohokrát děkujeme také Ekocentru Trkmanaka – zejména paní ředitelce Bc. Zitě Dvořákové
a paní Zuzce Pecháčkové za dlouhodobé vytváření
dokonalého zázemí pro koncertování žáků ZUŠ.

Absolventky třídy paní učitelky Liselotty Stehlíkové.
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Milena Karberová, ředitelka Základní
umělecké školy Velké Pavlovice

Nyní krátké informace o jednotlivých družstvech:
"A" družstvo mužů po nevydařeném podzimu
patřilo v jarních odvetách k průměru družstev
I.A třídy, skupiny B. Výrazně se pod zlepšené
výsledky družstva podepsalo uzdravení klíčových hráčů (Záblacký, Měřínský) a noví hráči,
kteří posílili mužstvo před jarními odvetami
(brankář Vdoleček, záložník Straka). Před posledním zápasem sezóny v Krumvíři je zatím
áčko na 11.místě tabulky se ziskem 30 bodů.
Střelecky se nejvýrazněji prosazovali Jakub
Gremmel – 8 gólů, David Havlík a Marek
Stehlík – 6 gólů
"B" družstvo mužů vzniklo spojením s klubem ve Starovičkách a působí v něm mix
hráčů z V. Pavlovic a Staroviček. Na slibné podzimní výkony družstvo nedokázalo
na jaře navázat a neustále klesalo tabulkou
až na konečné 12. místo se ziskem 23 bodů
(zbývá odehrát ještě jedno kolo). Velkým
zklamáním pro trenéra Pavla Forejtu byl přístup mladších hráčů (ročníky 1993 – 1996)
k tréninkům a k zápasům. Výraznou posilou
mužstva byli hráči z dorostu, kteří v případě
možnosti pravidelně nastupovali.
Velmi
úspěšnou
sezónu
absolvovalo "C" družstvo mužů, které po návratu z Němčiček hrávalo pravidelně doma
na hřišti ve V. Pavlovicích. Před posledním
kolem soutěže vede "céčko" svou skupinu IV.

třídy s nedostižným náskokem 6 bodů a zaslouženě může oslavit další vítěznou sezónu!
Základ mužstva tvoří bývalí zkušení hráči Slavoje ve věku cca 40 – 53 let, které doplňovalo
několik mladších hráčů, většinou z mužstva
dorostu. Mužstvo podávalo stabilní výkony,
ke konci sezóny se dokázalo vyrovnat i s absencí svých opor a nejlepších střelců, kapitána
a nejlepšího hráče Richarda Hicla – střelec
10 branek a také vůbec nejlepšího střelce
soutěže Pavla Procházky, který v 15 odehraných zápasech vsítil 26 branek! Nejčastěji
se v dresu céčka představili tito hráči: Libor
Honz, David Václavek, Miroslav Levčík, David Poláček st., Stanislav Suský, Daniel Prokeš, Petr Lebeda, Richard Hicl, Jaroslav Herzán, Ondřej Šaněk, Miroslav Gajdošík, Pavel
Procházka, Jiří Godlewski, Bronislav Hejl,
Pavel Stávek, Patrik Havlík, Miloš Paštika
a Tomáš Ulica.
Dorostenci potvrzovali celou sezónu, že patří
ke špičce v I. krajské třídě, neustále se pohybovali kolem prvních příček tabulky a nakonec po výborném finiši si už před posledním
kolem soutěže vytvořili nedostižný náskok
a po zásluze celou soutěž vyhráli! Je to obrovský úspěch mužstva, ve kterém se sešli hráči
převážně z V. Pavlovic, Staroviček a Kobylí
a doplnili je jednotlivci z M. Žižkova, Zaječí,
Břeclavi a Vrbice. Trenérem družstva je Stanislav Suský, při zápasech mu asistovali Václav Maincl, Aleš Janovský a vedoucí družstva
Alexandra Pohlová. Většina dorostenců již
stabilně nastupovala mezi muži a i tam patřili
k oporám (Poláček David ml., Suský Patrik,
Šebesta Michal, Osička Tomáš, Zborovský
Mirek, Havlík Patrik, Fridrich Adam a další).
Střeleckou oporou týmu byl Mirek Zborovský,
který vstřelil 14 branek. Dalšími úspěšnými
střelci byli Jakub Zájeda – 11 branek (i když ve
většině zápasů pouze střídal!), Martin Šenkýř
a Patrik Havlík vstřelili po 8 brankách, Adam
Buchta 5 branek a Michal Šebesta spolu s Tomášem Osičkou dali každý 4 branky. Dorost

nejčastěji nastupoval v sestavě:
Jan Veverka, Robin Podrázský – Libor Barvík,
Michal Šebesta, David Poláček , Andrej Virág,
Jan Procinger – Adam Fridrich, Tomáš Osička, Jakub Novák, Patrik Havlík, Jan Zálešák
– Martin Šenkýř, Miroslav Zborovský. Dále
nastupovali v zápasech Radim Popovský,
Adam Buchta, Jakub Zájeda, Zdeněk Otáhal,
Michal Tesař a Tomáš Myslík.
Starší žáci dokončili soutěž na lichotivém
4. místě se ziskem 25 bodů. Z družstva přechází celkem 8 hráčů mezi dorostence (ročník
2002 a někteří hráči ročníku 2003). Protože
v družstvu citelně chybí hráči ročníku 2004
a 2005, budou hrát žáci v další sezóně pouze
okresní soutěž. Velkou oporou družstva byl
Zdeněk Otáhal, nejlepší střelec s 25 vstřelenými góly, který již pravidelně nastupoval
i v dorostu.
Mladší žáci řešili nedostatek hráčů přesunutím ročníku 2006 ze starší přípravky,
což se sice na podzim projevovalo na výkonech družstva, v jarní části se už hráči z přípravky dobře adaptovali na žákovský fotbal
a dosáhli nakonec několik cenných vítězství.
Ve vyrovnané tabulce patří mladším žákům
konečné 8. místo se ziskem 16 bodů. Nejlepším střelcem mužstva byl Libor Zelinka, který
vstřelil celkem 14 branek.
Ženy podávaly na jaře průměrné výkony, často též družstvo postihovaly absence hráček.
Nakonec holky vybojovaly pouhých 13 bodů
a skončily v tabulce na 8. místě, před okresním
rivalem z Podivína. Mezi nejlepší střelkyně
soutěže opět patřila Iva Rathouská, která nastřílela více než polovinu branek našeho družstva, celkem 18 branek.
Velmi úspěšnou sezóny mají za sebou i družstva přípravek, podrobnější informace v článku trenéra přípravky Miloše Paštiky.

František Čermák

Sezóna 2016/2017 našich nejmenších fotbalových nadějí
V uplynulé fotbalové sezóně 2016/2017 se
nám podařilo rozšířit počty dětí přípravkových ročníků 2006 - 2012 až na číslo
37. Po uplynulých hubených letech máme
na Slavoji opravdu široký kádr šikovných
malých fotbalistů a fotbalistek. Děti jsou
místní, ale i z nejbližšího okolí.

dech hrají množství zápasů a turnajů nejenom
v rámci okresu, ale i na Brněnsku. Nezahálí
ani v zimě, díky možnosti využití haly ZŠ.
Pauzu od fotbalu mají hráči pouze o vánočních a novoročních svátcích a už se jde zase
trénovat. Díky tomu byly děti na jarní část sezony kondičně výborně připravené.

Tréninky absolvují děti 2x týdně a o víken-

Jaro jsme odehráli docela v náročném režimu,

2x týdně tréninky, každý víkend zápas, k tomu
turnaje OFS a aby toho nebylo málo, téměř
všichni reprezentovali své školy na turnajích McDonald cup, kde měli možnost zahrát
si proti sobě.
Ke konci sezóny v neděli 4. června jsme
v našem areálu TJ Slavoj pořádali jeden
ze série turnajů OFS, kterého se zúčastnilo
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téměř 140 dětí. Vyšlo nám neskutečně počasí
a na hlavním hřišti zalitém sluncem byl opravdu šrumec!
Děti podaly výborné výkony a odměnou jim
byla další vítězství pod dohledem svých nejbližších, kteří jim přišli fandit.
Starší přípravka začala na podzim s ročníky 2006 a 2007. Kluci a dívky hráli okresní
soutěž, kde podávali skvělé výkony. Účastnili
se výborně obsazených turnajů, jak venkovních, tak později halových, kde se vždy ukázali v dobrém světle. Od jarní sezóny jsme byli
nuceni přesunout ročník 2006 do mladších
žáků a nahradit je museli kluci ročníku 2008,
což bylo hlavně ze začátku dosti bolestivé
a to nejen pro samotné hráče! V průběhu jara
se ale kluci vypracovali, zvykli si na rychlejší
a tvrdší hru starších ročníků a nyní na konci
sezóny sbíráme dílčí úspěchy, jak na mistrovských zápasech, tak na turnajích OFS.

Fotbal není sportem jen pro kluky.
Holky, jdeme na to!

Mladší přípravka (ročníky 2008 a 2009)
pod vedení trenéra Josefa Rohrera, odehrála podobné zápasy a turnaje jako starší
a po přesunech hráčů ročníku 2008 se potýkala s podobnými problémy. Jaro ale odehrála bezvadně a tahouny se stali kluci ročníku
2009, kteří si s tím poradili dokonale. V průběhu roku přišli další kluci a dívky, kteří ihned
zapadli do kolektivu a jsem si jistý, že v příští
sezóně odehrají všichni vynikající zápasy.

Minipřípravka (ročníky 2010 – 2012) je složena z úplných začátečníků a to již od pěti
let, kterým se po celou jarní sezonu nově věnuje trenér Zdeněk Tomek. Tady se děti učí
prvním fotbalovým návykům a radují se z prvních gólů. Na turnajích OFS se odvážně pouští do protiútoků proti soupeřům a někdy je
to opravdu „řežba“! Radost z toho mají nejen
trenéři, ale hlavně rodiče, kteří své ratolesti
k fotbalu přivedli.

Výstava potrvá od 30. června
do 15. srpna 2017

Díky patří těmto sponzorům:

Ještě jednou díky moc!

Paštika Miloslav,
trenér starší přípravky

* Výstavní sál Radnice Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

VELKOPAVLOVICKÉ
MERUŇKOBRANÍ
Sobota 1. července 2017,
od 10:00 do 16:00 hodin
* Ekocentrum Trkmanka
* vstupné 50 Kč (děti do 150 cm zdarma)
* www. www.ekocentrum-trkmanka.com
* www.velke-pavlovice.cz
VÍNO V ORANŽOVÉM
Sobota 1. července 2017,
od 17:00 do 24:00 hodin
* Zahájení a prodej vstupenek na radnici
města Velké Pavlovice, dále vinné sklepy
místních vinařů
* www.velke-pavlovice.cz
* www.vinozvelkychpavlovic.cz
Kafíčko a dortíček
Pondělí 3., 10., 17. a 24. července 2017,
od 18:00 do 19:00 hodin
Poslech audioknihy Betty Mac Donaldové
„Vejce a já“
* Městská knihovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

Poslední jmenovaná Eliška Konečná soutěžila v kategorii U14, kde se po perných a náročných zápasech probojovala až do finále.
Zde však nakonec podlehla hráčce z Nejdku
a skončila na skvělém druhém místě. Eliščina stříbrná medaile na tak velkém turnaji je
pro nás obrovským úspěchem.

NOČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
O POHÁR STAROSTY MĚSTA
Sobota 8. července 2017, od 21:30 hodin
* Tréninkové hřiště TJ Slavoje
* www.velke-pavlovice.cz

STAVĚNÍ MÁJE
Pátek 11. srpna 2017, od 18:00 hodin
* Plac u sokolovny
* www.velke-pavlovice.cz
KROJOVANÉ HODY
Neděle až úterý 13. – 15. srpna 2017
Hrají: neděle – Vacenovjáci, pondělí – Zlaťulka, úterý - Sokolka
* Plac u sokolovny
* vstupné – odpolední 50 Kč, večerní 80 Kč
a celodenní 100 Kč
* www.velke-pavlovice.cz
KROJOVANÉ HODKY
Sobota 19. srpna 2017
Hraje DH Zlaťulka
* Plac u sokolovny
* vstupné – odpolední 50 Kč, večerní
a celodenní 80 Kč
* www.velke-pavlovice.cz
Vinohraní ve Viniu 2017
Sobota 26. srpna 2017
Vystoupí Tublatanka, Čechomor, Alkehol,
Tři ségry banditos a Artmosphere
* Areál Vinium, a. s.
* www.vinohrani-pavlovice.cz
* www.velke-pavlovice.cz

Kalendárium – FARNOST Velké
Pavlovice
Během července a srpna budou nedělní bohoslužby posunuty na 10:00 hodin
mše s hudebním doprovodem
sboru Laudamus
Neděle 2. července 2017, v 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
žehnání dopravních
prostředků u příležitosti
svátku sv. Kryštofa
Neděle 23. července 2017,
po mši v 10:00 hodin
* Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie
prázdninová družina
Od 21. srpna do 25. srpna 2017
od 9:00 do 15:00 hodin
* Na faře (ve čtvrtek se koná na faře
v Němčičkách)
prázdninová družina
Od 28. srpna do 31. srpna 2017
od 9:00 do 15:00 hodin
* Na faře (ve čtvrtek se koná na faře v Němčičkách)

Veselé dýňobraní
Pátek 8. září 2017, od 16:00 hodin
Tradiční akce bude doplněna ukázkou rytířských soubojů

Orelský Quadratlon
s táborákem pro děti
Neděle 10. září 2017, od 15:00 hodin

* Areál pod rozhlednou Slunečná
* www.velke-pavlovice.cz

Žehnání opravených
polních křížů
Neděle 17. září 2017, od 15:00 hodin

Krajem VÍNA
– PUTOVÁNÍ za burčákem
po Modrých Horách
Sobota 9. září 2017
* Start v areálu pod rozhlednou Slunečná
* www.modrehory.cz
* www.velke-pavlovice.cz
VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ
Pátek a sobota 15. a 16. září 2017

* Farní zahrada

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.

* Plac u sokolovny a okolí
* www.velke-pavlovice.cz

Zahrávky hodů
Sobota 15. července 2017, od 20:00 hodin

Úspěchem a radostí pro nás také bylo,
že všichni hráči z Velkých Pavlovic v sobotních sudých kategoriích skončili umístnění
do jedenáctého místa.
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Vernisáž výstavy prací amatérských
fotografů z Kobylí, Rakvic, Valtic a Brna

* Od rozhledny Slunečná
* www.velke-pavlovice.cz

O víkendu ve dnech 20. a 21. května 2017 se
vydalo šest hráčů z velkopavlovického badmintonového oddílu do Prahy na dvoudenní
turnaj Radotín Cup 2017, kterého se zúčastnilo nejméně 150 hráčů z celé ČR a slovenské
Bratislavy. Za náš oddíl nastoupili hráči v sestavě – Samuel Horák, Viktor Fůkal, Jakub
Herzán, Martin Huslík, Anička Drápalová
a Eliška Konečná.

Jiří Huslík

Chvíle, která půlí krajinu
– výstava fotografií
Pátek 30. června 2017 v 18:00 hodin.

KOLEM HOREM DOLEM
aneb Po vinařských tratích
na horských kolech
Sobota 1. července 2017,
start v 11:00 hodin

RADOTÍN CUP 2017 aneb Mladí badmintonisté v Praze

Všichni mladí badmintonisté si užili skvělý
víkend, odvezli si řadu cenných zkušeností
a věřím, že i novou motivaci do další práce.
Ještě jednou tímto děkuji všem našim mladým
hráčům za vzornou reprezentaci. Také z oddílu děkujeme manželům Chovancovým z Brna,
kteří celou jihomoravskou výpravu do Prahy
řídili a skvěle zorganizovali.

KALENDÁŘ AKCÍ, červenec, srpen, září 2017

Největší radost ale v tomto roce měli děti
z nových dresů a teplákových souprav, které
jsme mohli pořídit ze sponzorských darů,
které věnovali výhradně místní podnikatelé
a firmy. Věřte, že shánět finance v dnešní
době není jednoduché, ale celá věc se podařila a děti se mohly na jaře obléknout do
nového.
Jaroslav Bureš, Jiří Bureš, Petr Václavek,
Radek Baloun, Libor Melichar, Jan Svrček,
Milan Koubek, Petr Křivka, Libor Pilarčík,
David Kallus, Jana Crháková, Mira Náležinský
a Jirka Otřel.

2017

* Plac u sokolovny
* www.velke-pavlovice.cz
Country večer
pod rozhlednou Slunečná
Sobota 29. července 2017, od 20:00 hodin
Hraje kapela Amulet

Eliška Konečná boduje, z Radotína si navzdory obrovské konkurenci přivezla stříbrnou
medaili. Blahopřejeme!

* Areál pod rozhlednou Slunečná
* vstupné 50 Kč
* www.velke-pavlovice.cz
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Velkopavlovický zpravodaj

Hledám ke koupi rodinný dům v této
lokalitě.
Vinný sklípek a zahrádku uvítám, opravy nevadí.

Kontakt na tel: 737 905 611

Sháním ke koupi byt 2+1 nebo 3+1
v Hustopečích nebo v Břeclavi.
Tel: 604 547 716

Nabízím doučování
z anglického jazyka
• příprava na maturitu
• obchodní angličtina
• příprava na zkoušky (FCE, CAE, TOEFL)
• konverzace
Kontakt: 777 641 740,
popřípadě e-mailem: e.petlakova@seznam.cz

Máte zájem o inzerci v příštím vydání
Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová, tel.: 519 428 149, 777 736 413,
e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 4/2017 – 16. srpna 2017
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 4/2017 – 1. září 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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