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Vážení spoluobčané,
tradiční Velkopavlovické hody jsou již minu-
lostí. Letos proběhly v  mimořádně brzkém 
termínu, stejně jako i v  roce 2006. Hody 
2018 se budou konat, tradičně „po patnác-
tým“, tedy od 19. až do 21. srpna. Rád bych 
poděkoval rodičům krojované chasy, členům  
TJ Slavoj, a dalším nadšencům za skutečně 
zdařilý průběh hodů. Zaměstnancům měs-
ta chci poděkovat za vytvoření příjemné-
ho posezení v  areálu sokolovny. Myslím si,  
že krojovaným se hody povedly, až na tu zá-
věrečnou neplánovanou diskotéku, která ře-
čeno terminologií Slovácko sa súdí „nadělala 
po dědině dost zlej krve“. Alespoň je neustále 
co zlepšovat.
A co nás čeká v následujících měsících? Ví-
tězem soutěže na opravu vozovky a mostů 
státní silnice 421/II Terezín – Velké Pavlo-
vice, kterou vypsala Správa a údržba silnic 
JMK, je firma STRABAG a.s., Praha. Po-
dle posledních informací by měly být práce 
zahájeny v  měsíci září. V  našem městě by 
se jednalo o úsek ulice Brněnská (od vete-
rinární ordinace) až po křižovatku ulic Br-
něnská a Sokolská, výstavbu kruhového ob-
jezdu na křižovatce ulic Brněnská, Dlouhá,  
Za Dvorem. Tyto práce by měly být dokon-
čeny do 8. 12. 2017. Celá stavba je rozdělena  
do několika etap, s termínem dokončení sr-
pen 2018. V  rámci těchto etap se ve městě 
vybuduje chodník (ulice Brněnská, Hlavní 
– před firmou Vinium a.s., Hodonínská), 
odstavné stání, veřejné osvětlení, osvětle-
ní přechodů a okružní křižovatky. Celková 
cena všech stavebních prací pro město je 
5.263.000 Kč s DPH.
V  měsíci červenci se uskutečnila dvě výbě-
rová řízení. Výběrové řízení na akci „Domov 
seniorů V. Pavlovice II“ na ulici Bří Mrštíků. 
Jedná se o výstavbu čtyř bytů 1+kk a čtyř bytů 
2+kk, garáže a skladu. Výstavba začne v mě-

síci září a bude ukončena v říjnu 2018. Zho-
tovitelem stavby je firma STAVBY VANTO 
s.r.o., Kunovice. Celková cena za provedení 
díla je 12.565.911 Kč s DPH. Na tuto akci 
byla získána dotace z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj „Podporované byty pro rok 2017“  
ve výši 2.400.000 Kč. Koncem letošního 
roku je opět možnost podat u Ministerstva 
pro místní rozvoj žádost na podporu výstav-
by na rok 2018 na tuto akci. Této možnos- 
ti využijeme.
Výběrové řízení na akci „Velké Pavlovice  
– ul. U Zastávky, místní komunikace“ vy-
hrála firma STRABAG a.s., Praha. Celková 
cena za provedení díla je 3.870.629 Kč s DPH. 
Součástí projektu je i chodník od ulice Hlavní 
k mostku přes Trkmanku. Firma zahájí prá-
ce v termínu po 18. 9. 2017, na dokončení má  
40 dnů.
Firma VaK a.s. Břeclav v měsíci říjnu zahájí 
ve spolupráci s městem rekonstrukci vodovo-
du na ulici Sokolská a Dlouhá (po Bálkovu 
uličku). Jedná se o úsek, který byl letos již 
dvakrát překopán, proto děkuji obyvatelům 
těchto ulic za trpělivost.
Nepříjemná komplikace nastala při dokončo-
vání výstavby chodníku na Náměstí 9. květ-
na, před budovou prvního a druhého stupně 
základní školy. Při budování nových přecho-
dů pro chodce a napojení chodníku na ulici 
Dlouhou došlo k odkrytí elektrického kabelu 
firmy E.ON, který měl být uložen ve větší 
hloubce. Přeložku kabelu zajistí firma E.ON 
na své náklady, avšak z důvodu nedostatečné 
kapacity pracovníků až koncem měsíce září. 
Dokončení a napojení chodníku s  přecho-
dem pro chodce na ulici Hlavní komplikuje 
ze stejného důvodu tentokrát telefonní kabel 
firmy O2. Jeho přeložení zajistí firma také  
až v měsíci září.
Ve dnech 4. 8. až 6. 8. 2017 jsem na pozvání 
starosty navštívil družební městečko Eche-

non. Bylo připomenuto 25. výročí podepsá-
ní dohody o spolupráci a domluveno, že naše 
družba bude i nadále pokračovat, a je jen  
na nás jakou formu. Od našich francouz-
ských přátel mám předat srdečné pozdravy 
občanům Velkých Pavlovic. Více v  článku 
paní Mgr. Martiny Dobrucké na stránkách 
Velkopavlovického zpravodaje.
V těchto dnech zahájí pracovníci města pří-
pravy na Velkopavlovické vinobraní, které 
letos proběhne v  pozdějším termínu a to 
ve dnech 15. 9. – 16. 9. Je připraven bohatý 
dvoudenní program, na který si vás dovoluji 
co nejsrdečněji pozvat.
Jako každoročně před samotným vinobra-
-ním se pracovníci města pustí do úprav pol-
ních cest. 
Přeji všem školou povinným, především však 
prvňáčkům a studentům prvních ročníků 
gymnázia, úspěšný start v  novém školním 
roce a vám milí spoluobčané, přeji příjemný 
a pohodový podzim.

Jiří Otřel, 
starosta města Velké Pavlovice

SLOVO STAROSTY

Z RAdnice

Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem 5x a mimo jiné řešila následující problematiku:

Zabývala se:

•	plánovanou přístavbou škol, která by měla 
řešit rozšíření školní jídelny a kuchyně  
a vybudování dalšího nutného zázemí 
obou škol, záměrem přestavby budovy kina  
a návrhy na jeho budoucí využití (rozšíření 
škol, přemístění ZUŠ)

•	záruční opravou elektroinstalace v  bytech 
pro seniory, revizní zpráva ke kolaudaci 

bez závad, v periodické revizi závažné zá-
vady, záruka 5 let

•	textem a obsahem zpracovávaného strate-
gického plánu rozvoje města a výsledkem 
ankety občanů, největší zájem je o opravu 
kina, vybudování koupaliště a o staveb-
ní místa pro RD, vše bude zapracováno  
do dlouhodobého strategického plánu

•	činností zaměstnanců Služeb města – úklid 

města, údržba zeleně, rozebírání dlažby 
chodníků, spolupráce s  pracovníky VAK 
Břeclav a.s. při výměně vodovodního řadu 
na ul. Brněnská a při havárii vodovodu  
na ul. Trávníky, informací o špatném sta-
vu sekačky Viking, využíváním zameta- 
cího vozu

•	posouzením nevyhovujícího stavu plyno-
vých topidel WAF v knihovně a pořízením 
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nových topidel

•	zřízením přípravné třídy na ZŠ (nultá 
třída – pro děti je výhodou, je přípravou  
do 1. třídy, děti se dopoledne učí hrou, učí 
se samostatnosti, orientovat se), byl zjištěn 
zájem rodičů dětí, které mají odklad školní 
docházky, zájem rodičů pouze 3 z  10, pří-
pravná třída nebude zřizována, musí být 
min. 8 dětí

•	geoprůzkumem u rozhledny, podzemní 
voda je ve 120 m pod povrchem, vrtaná 
studna nebude realizována, bude osazena 
větší nádrž na vodu

•	přidělením dotace na akci Mobility III, 
jedná se o chodník od ul. U Zastávky  
až po restauraci U Ferdinanda, realizace 
v příštím roce

•	informací o výběrovém řízení na stavbu 
„421/II Velké Pavlovice, průtah“, nejvý-
hodnější nabídku předložila firma Stra-
bag, a.s., bude provádět stavbu pro SÚS  
i dílčí stavby pro město (chodníky, odstavné  
stání, veřejné osvětlení a osvětlení kruho-
vého objezdu)

•	projektovou dokumentací na změnu 
užívání prostor RD na ul. Brněnská 25  
na zdravotnické zařízení – nutno zajistit 
minimálně dvě parkovací místa na po-
zemku zdravotnického zařízení, například  
ve dvoře 

•	řešením parkování vozidel na chodníku  
a rušením nočního klidu, především tu-
risty, záležitost, byla projednána s  ma-
jiteli ubytování a s  vedením Penzionu 
André, návštěvníci jsou upozorňováni  
na dodržování nočního klidu a pravidla 
slušného chování 

•	vyjádřením k  přeložce v NN Křička, stále 
trvá požadavek na uložení NN do země, 
a to od ul. U Zastávky po prodejnu ZAF, 
popř. k  přeložení NN na sloupy, které 
však budou umístěny na pozemek města  
před RD Křičky 

•	dílčím přezkoumání hospodaření města 
Velké Pavlovice, nebyly zjištěny žádné chy-
by a nedostatky 

•	informací starosty o výsledku služební 
cesty do Echenonu ve Francii za účelem 
dohodnutí ukončení družby po 25 letech, 
vřelé přijetí starosty zástupci obce a obča-
ny Echenonu, návrh družbu neukončovat, 
pokračovat dál jakoukoli formou – družba 
mezi studenty nebo jednotlivými občany, 
návrh založit občanské sdružení – bude 
projednáno na zasedání ZMě

•	dohodou o vzájemné spolupráci mezi Měs-
tem Velké Pavlovice a společností Vinné 
sklepy Františka Lotrinského, a.s.

•	přípravou realizace opěrné zídky, chod-
níku a ostrůvku v  ul. Pod Břehy a rekon-
strukcí chodníku v  ul. Bezručova, který je 
ve špatném stavu 

•	dotazem občanů, zda nejvýhodnější cena 
10.926.879,13 je pro vybudování 4 bytů  

pro seniory, starosta sdělil, že tato cena 
je pro všech 8 bytů, 4 byty 2+kk a 4 byty 
1+kk, dotace je pouze na byty 4, možnost 
žádat o dotaci na další 4 byty

Rada města schválila: 
•	uzavření smlouvy mezi městem a Ing. Foj-

táchem na vypracování PD na stavbu „Ná-
stavba MŠ Velké Pavlovice“ 

•	pořízení map cyklotras Velkých Pavlovic  
a okolí, dle smlouvy mezi městem a Jm 
krajem o přidělené dotaci pro TIC, 2 bloky  
ve formátu A4

•	příspěvek na činnost spolku „Velkopavlo-
vické tradice, z.s.“ (obnovení tradic) ve výši 
20.000 Kč

•	smlouvu o dílo mezi městem a Ing. arch. 
Janem Tesařem na vypracování studie 
stavby „Přístavba Gymnázia a Základní 
školy ve Velkých Pavlovicích“

•	nákup ojetého traktoru Zetor 7711,  
od spol. PAPEI, a.s., (odhad 125 tis Kč  
bez DPH)

•	smlouvu o dílo mezi městem a Jiřím  
Třináctým, DiS., předmětem je vypraco-
vání PD a inženýrská činnost na stavbu 
„Velké Pavlovice – Trávníky, prodloužení 
vodovodu“

•	pojistnou smlouvu mezi městem a Ha-
sičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s 
pro povinné ručení i havarijní pojištění  
hasičského vozidla Tatra T 815-7 pořízené-
ho z dotace

•	smlouvu o poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jm kraje na podporu JSDH – pořízení věc-
ných prostředků požární ochrany ve výši 
130 tis. Kč

•	uzavření smluv o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene pro přeložky elektřiny 
v souvislosti se stavbou „V. Pavlovice, prů-
tah II/421“ 

•	uzavření podnájemní smlouvy na umístění 
stánku pro prodej ovoce a zeleniny 

•	zakoupení vozidla FABIA COMBI Ambi-
tion 1, dodavatel Agrotec, a.s., Hustope-
če, vozidlo pro rozvoz obědů seniorům  
dosluhuje 

•	předložení žádosti o dotaci a realizaci pro-
jektu „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“ 
příspěvkovou organizací města Ekocent-
rem Trkmanka

•	prodej zahradního traktoru Viking MT 
6127.0 ZL nejvyšší nabídce, nejnižší cena 
dle odhadu 15.000 Kč vč. DPH

•	spolupořádání „Dne seniorů“, který se 
bude konat dne 1. 10. 2017 v sokolovně, po-
řádá Klub důchodců pro všechny seniory 
z města

•	věcné dary do výše 6.000 Kč pro zástup-
ce družební francouzské obce Echenon,  
v souvislosti se schválenou zahraniční slu-
žební cestou starosty 

•	uzavření smlouvy o dílo mezi městem  

a spol. Strabag a.s. na provedení stavby 
„Velké Pavlovice – ul. U Zastávky, místní 
komunikace“

•	smlouvu mezi Městem Velké Pavlovice  
a STRABAG, a.s., Brno na zhotovení části 
díla akce „II/421 Terezín-Velké Pavlovice“, 
konkrétně chodníku, odstavného stání, 
veřejného osvětlení, osvětlení přechodů  
a okružní křižovatky, technická rekultivace 

•	uzavření smlouvy o dílo mezi městem  
a spol. Stavby VASTO, s.r.o., Panská 25, 
Kunovice na provedení stavebního díla 
„B.J. 4 PB – PČB Velké Pavlovice“

•	uzavření smlouvy s E.ON Distribuce a.s. 
na osazení elektroměru pro krátkodobý 
odběr elektriky při Velkopavlovických ho-
dech a při Vinobraní

•	smlouvu mezi městem a OK.Atelier s.r.o. 
na provedení technického dozoru „Oprava 
střechy tělocvičny ZŠ Velké Pavlovice“

•	smlouvu mezi městem a Ing. Zálešákem  
na autorský dozor a Ing. Schäfferem  
na technický dozor pro „Byty pro seniory“ 

•	smlouvu o dílo mezi městem a Atregia 
s.r.o. Šebrov na zpracování žádosti o dotaci 
na akci „Založení krajinných prvků v. k.ú. 
Velké Pavlovice II“

Rada města neschválila:
•	odkoupení částí pozemků parc.č. 1995/1, 

1995/13, k.ú. Velké Pavlovice, v  různých 
částech za sklepy na ulici Starohorská se 
záměrem využití pro parkování, bude pro-
jednáno ZMě

Zastupitelstvo města na svém XVII/2017 
zasedání, které se konalo v úterý 20. červ-
na mimo jiné projednalo a schválilo: 

Rozpočtové opatřením č. 6/2017, z  rozhod-
nutí starosty města 23.5.2017

hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Zvýšení příspěvku pro rok 2017 vlastním 
příspěvkovým organizacím: Mateřská škola  
o 218.676 Kč na částku 1.328.676 Kč, 
Základní škola o 504.528 Kč na částku 
3.646.628 Kč, Gymnázium Velké Pavlo-
vice o 470.490 Kč na částku 2.420.490 Kč  
a Ekocentrum Trkmanka o 1.263.212,58 Kč  
na částku 3.263.212,58 Kč

hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Rozpočtové opatření č. 7/2017, celkové pří-
jmy zvýšeny o 2.457,1 tis. Kč, celkové výdaje 
zvýšeny o 2.457,1 tis. Kč, celkové financová-
ní beze změn

hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0 

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

•	prodej pozemku parc.č. 4524/83 o výměře 
3.864 m² v  k.ú. Velké Pavlovice, dle geo-
metrického plánu č. 2175-78/2017 vypra-
covaného Ing. J. Hlávkou, společnosti Dře-
vostavmont Č Š s.r.o., Šafaříkova 25/2a, 
Hustopeče, za účelem vybudování výrob-
ního závodu, za cenu 450 Kč/m² plus DPH
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hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0

•	prodej pozemků parc.č. 4524/84 o výměře 
617 m², 4524/85 o výměře 3.399 m², 4524/86 
o výměře 350 m², vše v k.ú. Velké Pavlovice, 
dle geometrického plánu č. 2178-116/2017 
vypracovaného Ing. J. Hlávkou, společnosti 
STAPPA mix, spol. s.r.o., Heršpická 796/11, 
Brno, za účelem vybudování výrobního zá-
vodu, za cenu 450 Kč/m² plus DPH

hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0 

•	prodej pozemku parc.č. 1892/3 o výměře 
218 m² v  k.ú. Velké Pavlovice, dle geome-
trického plánu č. 2173-77/2017 vypraco-
vaného Ing. J. Hlávkou, z důvodu dořešení 
vlastnických vztahů k pozemku u rodinné-
ho domku, za cenu 250 Kč/m² plus DPH.

hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0 

•	Dodatek č. 1 ke Stanovám Svazku obcí 
Mikroregionu Hustopečsko, Dukelské  
nám 2/2, Hustopeče.

hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Některé dotazy a připomínky členů zastu-
pitelstva města a občanů města, které byly 
na zasedání uplatněny
Člen ZMě Ing. Pavel Procházka jménem 
finančního výboru doporučil zastupitelům 
města zhodnotit stav kuchyně v MŠ, která je 
ve špatném stavu a provést její rekonstrukci. 
Starosta informoval, že byla v MŠ prověrka 
KHS, která upozornila na nedostatky, tyto 
budou přes prázdniny odstraněny, v  letoš-
ním roce bude o prázdninách provedena 
druhá polovina opravy elektroinstalace 
(první část v  minulém roce), která je v  ce-
lém objektu v  havarijním stavu. Starosta 
dále informoval o plánované přístavbě jedné 
třídy MŠ pro dvouleté děti, která musí být 
do roku 2020 dokončena. Bude vystavěna 
v patře mezi dvěma stávajícími třídami, což 
umožňuje výhodné napojení na stávající 
rozvody sítí. Člen ZMě Ing. Stehlík, sdělil, 
že upozornění KHS na nedostatky kuchyně 
je varováním, s  rekonstrukcí by se nemělo 
otálet. Následovala diskuze o rekonstrukci 
kuchyně MŠ, v rozpočtu na rok 2018 budou 

na rekonstrukci vyčleněny finance.
Člen ZMě Ing. Pavel Procházka podal ná-
vrh vysadit na ul. Hlavní živý plot mezi sil-
nicí a chodníkem, jako je vysazen před RD 
Ing. Vladimíra Veverky. Starosta seznámil 
členy ZMě s  přípravou dotačního projektu 
Mobility III., který právě bude tento úsek 
řešit, doporučuje výsadbu řešit po výstavbě 
chodníku. Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík 
z důvodu bezpečnosti dětí živý plot nedopo-
ručuje.
Člen ZMě Jiří Hanzálek se zeptal, zda 
se osvědčil zametací vůz. Starosta sdělil,  
že ano, na voze došlo k opotřebení prostřed-
ního nametacího kartáče, který nemělo měs-
to skladem, nějakou dobu byl mimo provoz. 
Zametací vůz také není v  provozu, pokud  
p. Tihlář jezdí s autobusem. V současné době 
je ve Službách města nedostatek pracovníků 
s  využitelným průkazem, bude řešeno zvý-
šením kvalifikace.
Člen ZMě Mgr. Michal Rilák sdělil členům 
ZMě, že se konala schůzka kontrolního vý-
boru.
Členka ZMě Ing. Marie Šmídová se zepta-
la, v čem je problematické zřídit pro děti MŠ 
s odkladem ZŠ přípravnou třídu na ZŠ. Člen 
ZMě, ředitel ZŠ Mgr. Rilák odpověděl,  
že záležitost konzultoval s odborem školství  
Jm kraje, chybí zaměstnanci, program se 
řídí předškolním vzděláváním, nestačí ka-
pacita družiny pro odpolední pobyt dětí. 
Ing. Šmídová navrhla záležitost prošetřit  
a zjistit zájem rodičů. Následovala diskuze 
na téma zřízení přípravné třídy v ZŠ.
Člen ZMě Mgr. Michal Rilák se zeptal ředi-
tele Gymnázia na přijímací zkoušky. Ředitel 
Gymnázia PaedDr. Kropáč sdělil, že gym-
názium je naplněno. Dále ředitel Gymnázia 
informoval o podaných žádostech o dotaci  
a jejich realizaci.
Člen ZMě Ing. Jaroslav Benda se zeptal, jak 
pokračuje výkup pozemku pro nový hřbitov. 
Starosta sdělil, že Ing. Milan Kovařík slíbil 
dodat návrh smlouvy o smlouvě budoucí, za-

tím se neozval.
Člen ZMě Ing. Jaroslav Benda navrhl 
smlouvu o spolupráci mezi městem a Vin-
nými sklepy Františka Lotrinského (VSFL), 
jejíž návrh byl členům ZMě zaslán, upravit 
pro využití širší veřejnosti a rozšířit o spol-
ky (Modré Hory, Víno z  Velkých Pavlovice, 
TJ Slavoj, Ekocentrum Trkmanka) a na-
stavit pravidla společného užívání sklepa  
pod Ekocentrem Trkmanka s využíváním 
VSFL. Starosta vyzval členy ZMě, aby za-
slali své připomínky ke smlouvě o spoluprá-
ci, aby o nich mohlo být jednáno.
Člen ZMě Ing. Pavel Procházka se zeptal, 
čeho se týká projekt revitalizace zeleně  
ve městě. Místostarosta Petr Hasil odpo-
věděl, že se jedná o zeleň kolem rybníka  
na ul. Nádražní – nevyhovující stromy bu-
dou vykáceny, nové vysazeny.
P. Jaromír Hercog se zeptal, kdy se na Zel-
nicích bude dělat nový chodník a dále na-
vrhl vysadit v  ulici nějaké stromy. Starosta 
sdělil, že v  příštím roce se předpokládá  
na Zelnicích výměna vodovodního řadu, 
nový chodník bude zařazen do plánu akcí 
na příští rok po výměně vodovodu. Dále se 
p. Jaromír Hercog zeptal, jak bude vedení 
města řešit rychlou jízdu na Zelnicích, na-
vrhl označit ulici značkou „obytná zóna“. 
Místostarosta P. Hasil odpověděl, že by to 
sice dopravu zklidnilo, ale v  obytné zóně je 
možné parkovat pouze na parkovištích (zá-
kon o pozemních komunikacích), což v  této 
ulici není možné.
P. Oldřich Hotový z  ul. Zahradní se dotá-
zal na uzavírku silnice Brněnská při pláno-
vaném průtahu městem. Starosta sdělil,  
že celá stavba bude rozdělena na několik 
etap, na přesném harmonogramu se město  
a SÚS bude domlouvat, až bude znám doda-
vatel stavby. Následovala diskuze o prove-
dení uzavírky, umístění semaforů a dopravě  
při realizaci stavby.

Jitka Krátká, tajemnice  
Městského úřadu Velké Pavlovice

Člověk je tvor „drbavý“. Kdo říká, že jej drby 
nezajímají, lže. Pravda, pro někoho to není 
středobod vesmíru, ale přeci jenom, infor-
mace z okolí se hodí. Vyšší „level“ je potom 
shánění drbů. A nejvyšší? To je domýšlení, 
popř. úplné vymýšlení.
Z městského úřadu vychází jedna informace 
za druhou. Venku se ty zajímavé – hodící se, 
prodrbou, doplní a vrací oklikou zpět nebo 
si žijí dál svým životem, někdy i virtuálním.
Proto zodpovím na pár otázek, popř. popřu 
pár drbů, některé možná potvrdím. Budu lis-
tovat v elektronických vzkazech, budu vzpo-
mínat, na co se kdo v blízké době ptal, co kde 
bylo napsáno.

Na hody vyhrává několik kapel, kolik stojí? 
Kdo je platí? Co vlastně vůbec platí město? 
Nedělní kapela měla stát přes 60.000 Kč, 
není to moc?
Město platí nedělní dechovou hudbu (v roce 
2017 38.000 Kč), TJ Slavoj hradí náklady na 
pondělní a úterní hudbu. Kapelu na hodky 
platí rovněž TJ Slavoj. Zahrávání hodů je 
naopak zcela v režii krojované chasy. Město 
ještě hradí pořízení a dopravu máje, pozván-
ky pro občany a další drobnější potřeby či 
služby pro hladký průběh hodů. Pro úplnost 
– příjem ze vstupného TJ Slavoj, příjem z ob-
čerstvení TJ Slavoj, příjem ze zvaní občanů 
města – chasa, příjem ze sól - chasa. To jsou 

velmi stručné informace. Nezmiňuji třeba, 
že krojovaní (stárky) živí v neděli večer krky 
přespolních, a také se určitě něco vypije a sní 
i během srazu domácí chasy u stárek před 
slavnostními průvody. Stavění máje je také 
v režii chasy.

Ve zpravodaji bylo zmíněno, že bude „Vel-
kopavlovický okrašlovací spolek“ spolu-
pracovat s městem. Věříte tomu?
Město doposud nikdo z Velkopavlovického 
okrašlovacího spolku s nabídkou spoluprá-
ce neoslovil. (Možná oslovuje, ale tajně, 
viz. níže.) Až osloví, bude se jí vedení měs-
ta zabývat. Jak bylo zmíněno v příspěvku 

Jak to Je?
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Souhrnné vyhodnocení
Pozn.: Souhrnné vyhodnocení je součástí ana-
lytické části programu rozvoje.

V  polovině června 2017 proběhlo dotazní-
kové šetření názorů obyvatel. Celkově se 

zapojilo 225 obyvatel. Někteří z nich neod-
pověděli na všechny otázky. Vyhodnocení 
každé otázky tedy vychází z počtu odpovědí 
na danou otázku.
Mezi respondenty bylo 41,8 % mužů a 58,2 % 

žen. Ve věku 15–29 let bylo 28,8 % osob,  
ve věku 30–49 let bylo 47,1 % osob, ve věku 
50–64 let 16,8 % a nad 65 let 7,2 %. V 60 % 
případů odpovídaly osoby žijící s  dítětem,  
ve 20 % šlo o osoby žijící s manželem/man-

PRoGRaM RoZVoJe MĚSta VeLkÉ PaVLoVICe  
Na oBDoBÍ 2018–2023  
Výsledky z dotazníkoVého šetření obyVatel

Město Velké Pavlovice disponuje několika 
místy, kde jsou uloženy kontejnery pro od-
kládání tříděného odpadu – skla, papíru, 
plastů. Přestože se zdají být tyto nádoby  
co do objemu běžně dostačující, není tomu 
tak v případě, že se někdo rozhodne udělat 
doma pořádek a naplní kontejner z poloviny 
sám. Dochází potom k situacím, kdy je jeden 
kontejner ve městě přeplněný a zbytek je po-
loprázdný.
Žádáme občany, aby pro odkládání většího 
množství odpadu využívali velkoobjemové 

kontejnery na Sběrném dvoře.
Připomínky: Zjistíte-li, že je kontejner na tří-
děný odpad plný, přesuňte se k dalšímu mís-
tu s kontejnery, a neodkládejte prosím odpad  
na zem vedle kontejneru. 
Neodkládejte ke kontejnerům ani jiný, větši-
nou komunální, odpad. K tomuto účelu má 
doma každý popelnici nebo může využít opět 
sběrný dvůr na ulici Tovární.

Petr Hasil

kaM S VĚtšÍM MNožStVÍM oDPaDu?

Kontejnery na odpad v ulici Pod Břehy,  
u cihelny.

ve zpravodaji, Velkopavlovický okrašlovací 
spolek pořádá „šlapky“ a měl být iniciá-
torem založení pamětního místa. Nechci 
být „štiplavý“, ale oskeruše u onoho místa 
byla vysazena 27. 5. 2015 pracovníky měs-
ta a věnovali ji manželé Kolouškovi, kteří  
do Velkých Pavlovic dlouhodobě stromky 
dodávali. (Spolek založen v roce 2016.) Ka-
meny na vyhlídku poskládal pan Marcián  
– opět ve spolupráci s pracovníky města  
a dřevěné posezení zrekonstruovali ve sto-
lařské dílně rovněž pracovníci města. Ini-
ciátorství tedy mohlo spočívat v tom, že se 
vedení spolku dohodlo s vedoucím služeb 
města. Pavel Procházka, Zdeněk Hicl, Jana 
Crháková s místopředsedou spolku Jendou 
Havránkem. To potom ano, ale o této spolu-
práci jsme neměli tucha. Nutno podotknout,  
že místo bylo vybráno dobře, to ano.

Pálí Vás vůbec problémy občanů? Malá 
kapacita školky, stavební pozemky, kou-
paliště.
Na rozšíření mateřské školy je zpracován 
projekt, probíhá vyjadřování dotčených 
orgánů. V případě, že bude vypsána výzva 
na dotace, bude město žádat. V případě,  
že výzva vypsána nebude, bude město finan-
covat dostavbu třídy z vlastních prostředků. 
Třída by měla být v provozu během podzimu 
příštího roku. Byla řešena i přípravná třída 
v základní škole na tento rok, ovšem rodiče 
dětí odpovídajících ročníků převážně nesou-
hlasili s umístěním dítěte. 

Město usiluje o stavební pozemky za ul. Za-
hradní. V současné době visí záměr na smě-
nu pozemků se Státním pozemkovým úřa-
dem. Jedná se o 17.000 m². 
O zbudování koupaliště se ve Velkých Pavlo-
vicích mluví asi od doby, kdy bylo zrušené. 
Zabodnu-li kružítko do středu města a na-
stavím si pomyslně 6 km, mám v dosahu dvě 
koupaliště klasická a jedno přírodní. Myslím 
si, že je to dostačující. Vedení města se zabý-
valo možností zbudování rekreačního rybní-
ku mezi Velkými Pavlovicemi a Trkmancem, 
ale náklady na zbudování jsou vysoké a bez 
dotačních prostředků.

Z jakého důvodu chcete ničit hřiště za kos-
telem? To máte tolik peněz, že chcete ru-
šit, co funguje?
V roce 2016 byla na webu města představe-
na studie revitalizace prostor za kostelem. 
V době, kdy byla studie zveřejněna, jsem 
měl převážně kladné ohlasy. Vše se jako 
by mávnutím proutku změnilo po diskuzi  
na sociální síti. Čtyřicítce diskutujícím se ne-
líbí zmenšení hřiště na míčové hry. Tato zále-
žitost byla řešena na posledním jednání rady 
města a bude projednána s projektantem. 
K druhé části otázky – osobně se nedomní-
vám, že by došlo k takové změně, že by ne-
šly provozovat míčové hry. Ostatní hry bude 
možné hrát mimo plochu. Včetně jízdy ma-
lých dětí na tříkolkách, koloběžkách a ma-
lých kolech.

Všiml jsem si, že městská policie používá 
nové vozidlo s nápisy MP. Není to zbytečný 
přepych? 
Bílá Škoda Fabia byla pořízena na podzim 
roku 2016. Nyní byly dokoupeny pouze mag-
netické nápisy „MĚSTSKÁ POLICIE“, což 
legislativa umožňuje. Vozidlo tedy slouží jak 
MP tak zaměstnancům městského úřadu. 
Rada města schválila pořízení nového 
osobního vozidla i v roce 2017. Mělo by být 
dodáno ke konci letošního roku náhradou  
za Škodu Felicia (rozvoz obědů).

Připadám si ve Velkých Pavlovicích jako 
v turistickém ráji, bohužel na úkor míst-
ních. Vadí mi především rušení nočního 
klidu.
Starosta města rozeslal majitelům ubytoven 
a penzionů upozornění, aby upozorňovali 
návštěvníky na dodržování nočního klidu. 
Dále plánujeme „apel“ přímo na turisty 
formou letáků s pravidly slušného chování, 
pravděpodobně umístíme do problémových 
míst i velkoformátovou ceduli.
V případě, že je rušen noční klid tak,  
že nemůže člověk zaspat, doporučujeme se 
obrátit na městskou policii popř. na policii 
státní a požádat ji o okamžité řešení, nikoliv  
na druhý den, kdy již mohou býti oni rušitelé 
dávno pryč z města. 

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice
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Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje zahájí 1. září 2017 práce na akci 
„Rekonstrukce silnice II/421 Terezín  
– Velké Pavlovice.”
Tato stavba je rozdělena na čtyři úseky a to: 
křižovatka silnic II/380 a II/421 v Terezíně 
– začátek obce Kobylí, konec obce Bořetice 
– Velké Pavlovice, Velké Pavlovice – prů-
tah, Velké Pavlovice – křižovatka se silni-
cí II/425 (Hustopeče – Břeclav). Celková 
doba výstavby je plánována od 1. září 2017  
do 31. srpna 2018.
Zhotovitelská firma Strabag, která bude  
pro SÚS JMK tuto stavbu provádět, zahá-
jí práce na dvou úsecích: Terezín – Kobylí 
(objekt po křižovatku Brumovice) a úsek 
Velké Pavlovice – průtah. Tento úsek, který 
občany V. Pavlovic nejvíce zajímá, začíná 
cca 20 m za RD manželů Zlochových a kon-
čí za mostem přes Trkmanku. Úsek bude  
z důvodu obslužnosti Velkých Pavlovic dále 
rozdělen na několik objektů. Jako první ob-
jekt bude rekonstruována část silnice II/421 
od křižovatky s ulicí Vinařská a v Sadech  
po křižovatku s ulicí Sokolská. Obě křižo-
vatky zůstanou průjezdné. V této části je za-
řazena i přestavba průsečné křižovatky ulic 
Brněnská × Dlouhá × Za Dvorem, na křižo-
vatku okružní.
V celém průtahu V. Pavlovicemi (mimo prv-
ních 250 m) bude provedena výměna celé 

konstrukce vozovky, budou osazeny nové 
obrubníky. Šířka silnice mezi obrubami 
bude 6,50 m. Na vjezdu do V. Pavlovic dojde 
ke zpomalení dopravy vložením zpomalo-
vacího, vyoseného ostrůvku, rovněž okruž-
ní křižovatka u Sýpky bude sloužit jako 
zpomalovací prvek na zklidnění dopravy.  
Na ulici Brněnská (vlevo mezi křižovat-
kami s ulicí V Sadech) bude zbudováno  
9 podélných parkovacích míst a dalších  
20 podélných parkovacích míst bude na ulici 
Hodonínská (oboustranně). Investorem od-
stavných stání je Město Velké Pavlovice.
Výstavba části úseku od ulice Vinařská  
po ulici Sokolskou bude prováděna za úpl-
né uzavírky a doba výstavby je plánována  
na 3 měsíce, tj. od 1. září do 30. listopa-
du 2017. Po dobu výstavby bude tranzitní 
doprava vedena ve směru od Hustopečí  
přes Horní Bojanovice do V. Pavlovic.  
Ve směru od Břeclavi přes Rakvice - Trkma-
nice do V. Pavlovic. Linková autobusová 
doprava a místní doprava bude vedena  
po objízdné trase ulicemi Vinařská – Za-
hradní – Za Dvorem. Po dobu objížďky bude 
v těchto ulicích zákaz parkování (stání)  
na vozovce. Obslužnost objektů Vinia a.s. 
(Ostrovec) bude zajištěna.
Po dobu výstavby na ulici Brněnská musí 
obyvatelé počítat s omezeným příjezdem  
ke svým domům (k parkování možno využít 

např. parkoviště u Zemědělského družstva).
O dalších objektech rekonstrukce a s tím 
spojených uzavírkách a objížďkách v prů-
tahu městem, které budou zahájeny na jaře 
příštího roku, budeme včas informovat.
Prosíme občany, kterých se tato stavba do-
tkne, aby byli trpěliví a shovívaví. Potíže 
to určitě vyvolá, ale ty budou trvat několik 
měsíců a opravená silnice bude sloužit mi-
nimálně 30 let, a určitě přispěje i ke zlepše-
ní životního prostředí na ulicích Brněnská  
a Hodonínská.
Pokud se vyskytne jakýkoliv problém nebo 
potřeba něco řešit ve vztahu k opravované-
mu úseku silnice nebo objízdné trase, může-
te se obrátit přímo na mě (tel.: 737 237 137).

ing. Ladislav Hádlík 
vedoucí oblasti Břeclav SÚS JMK;  

člen zastupitelstva  
Města Velké Pavlovice

RekoNStRukCe SILNICe II/421  
terezín – Velké PaVloVice

želkou bez dětí, v  15 % o osoby z  vícegene-
rační domácnosti. Přes 3/4 odpovědí po-
cházelo od rodáků a osob, které se do města 
přistěhovaly v dětství spolu s rodiči, 16 % od 
osob, které se přistěhovaly v dospělosti před 
více než pěti lety. Novějších přistěhovalců se 
zapojilo 12.
81 % respondentů se ve městě žije dobře. 
Pouze 2 % uvedlo, že se jim zde žije spíše 
špatně. 

Obyvatelé komplexně hodnotili prostředí 
a služby ve městě. Jednotlivá témata znám-
kovali na stupnici 1–5 jako ve škole. Nejlé-
pe hodnoceny (nejnižší průměrná známka) 
jsou dostupnost a fungování ZŠ, nakládání  
s odpady, celkový vzhled města a bezpeč-
nost. Nejhůře jsou hodnoceny pracovní  
příležitosti a možnosti pro výstavbu rodin-
ných domů.

Občanům ve městě nejvíce chybí koupaliště, 
možnosti nakupování ( jak větší supermar-
kety, tak specializované obchody s  ovocem  
a zeleninou, galanterie) a místo pro setkává-
ní v  centru, např. náměstí. Častěji byl zmi-
ňován nedostatek stavebních míst. Kritizují 
také omezené možnosti pro volnočasové 

aktivity (kino, sportovní centrum, hřiště), 
nedostatek parkovacích míst a nedostatek 
zastávek MHD. Ze služeb zazněla chybějící 
pečovatelská služba pro seniory a nedosta-
tečná dostupnost zdravotní péče, vč. zubaře. 
K  získávání informací využívají občané ze-
jména webové stránky města a zpravodaj. 
V případě jiných způsobů získávání informa-
cí byl uveden Facebook a dotázání se jiných 
obyvatel města. Některým občanům chybí 
zasílání zpráv e-mailem či SMS a uvítali  
by také založení oficiální facebookové strán-
ky města.

67 % respondentů považuje mezilidské vzta-
hy ve městě za dobré. Za špatné je označilo 
6 % osob. 
Klíčovou otázkou pro budoucnost města je, 
jak by se město mělo početně rozvíjet. Dle  
37 % respondentů by se mělo město postup-
ně rozrůstat ze současných 3133 obyvatel na 
přibližně 3500 obyvatel. 27 % respondentů 
by podporovalo ještě větší růst, zatímco  
25 % obyvatel upřednostňuje, aby město zů-
stalo stejně velké.

V  případě budoucích investic by téměř po-
lovina respondentů uvítala podporu bytové 

výstavby. Výrazná je i podpora dobudování  
a rekonstrukce místních komunikací a zlep-
šování vzhledu města. Zajištění nových par-
kovacích míst je na 4. místě. 
Přehled konkrétních odpovědí respondentů 
na následující témata (viz níže) naleznete  
na webových stránkách města Velké Pav-
lovice v  aktualitách a také v  odkaze INFO-
SERVIS PRO OBČANY (cesta www.velke-
-pavlovice.cz – Městský úřad – Infoservis 
pro občany).

Témata:

1. CO KONKRÉTNĚ VÁM VE MĚSTĚ NEJ-
VÍCE CHYBÍ?

2. NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE

3. VAŠE DALŠÍ NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY, 
KOMENTÁŘE

Zpracoval:  
GaReP, spol. s r.o., 3. 7. 2017
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Z činnOSTi SLužeB MěSTA

Bálkova ulička  
v novém kabátě

Tzv. Bálkova ulička byla dlouhé týdny jedním 
velkým staveništěm. Nejprve byl rozkopán 
chodník, do kterého byly uloženy kabely NN 
a kabely veřejného osvětlení. Dlažba byla 
částečně položena zpět s tím, že pracovníci 
služeb města později položí zámkovou dlažbu  
i nové obrubníky. 
Vedení města se však zavázalo Vodovodům 
a kanalizacím Břeclav, a.s. že rozebere po-
vrchy komunikací (i chodníků) a uvede je 
do původního stavu po výměně vodovodu  
v ul. Hlavní před budovou Vinia, v ul. Sokol-
ská a v ul. Brněnská (provizorně se do úplné-
ho zhutnění výkopu pokládá zámková dlažba, 
aby se zabránilo prašnosti a vytahování drtě 
z výkopů.). Navíc se stále dodělávají stavební 
práce v ul. Trávníky. Z tohoto důvodu, byla 
na rekonstrukci chodníku v Bálkové uličce 
vybrána firma STRABAG s nejvýhodnější ce-
novou nabídkou.
V Bálkově uličce bylo v druhé polovině června 
odstraněno společností RGV, a.s. nadzemní 
vedení NN a poté Petrem Havelkou nainsta-
lována svítidla veřejného osvětlení. Následně 
byla ještě upravena část chodníku u ul. Dlou-
há, kde byl odstraněn jeden z betonových 
sloupů. V místě má firma MONTGAS, a.s. 
také provádět výměnu plynového potrubí.

Firma STRABAG, a.s. provedla také práce  
u kostela, kde vznikla zcela nová zastávka pro 
autobusy a parkoviště. Oproti původnímu 
návrhu na zrušení parkoviště před Hospo-
dářskými potřebami bylo rozhodnuto o jeho 
zachování. Pouze bude zatravňovací dlažba 
vyměněna za dlažbu zámkovou. Parkoviště 
bude o pár desítek centimetrů rozšířeno a pro-
dlouženo.

Město pořídilo novou  
traktorovou sekačku na trávu
Rada města Velké Pavlovice rozhodla o poří-
zení nové traktorové sekačky na trávu za úče-
lem celosezónního sečení travnatých ploch  
ve městě o celkové rozloze přibližně 40.000 
m².
Kritéria pro dodavatele byla dána následují-
cí: Nejvyšší cena 450 tis. Kč bez DPH, termín 
dodání od objednání 15 dní, dieselový mo-
tor, sběr padaného listí, sběr posečené trávy  
do koše, pokos trávy bez sběru do koše, po-
silovač řízení, záběr sečení min. 1200 mm, 
signalizace naplnění koše, počítadlo moto-
hodin, pohon žacího ústrojí hřídelí, ovládání 
řízení volantem, možnost vysypávat sběrný 
koš z výšky až 1900 mm, objem sběrného  
koše minimálně 630 litrů. Traktorová seka- 
čka je osazena v přední části závažím a to  
z důvodu eliminace převážení sekačky při vy-
sýpání sběrného koše v mírném svahu.
Ze tří nabídek vybrala rada města jako nej-
výhodnější nabídku místní firmy Grontech 
Agro. Traktorová sekačka Kubota G23HD 
splnila veškerá kritéria a v současné době je již 
v provozu.

dláždění komunikace v ulici 
Sokolská 
Koncem června položili pracovníci stavební 
skupiny služeb města dlažbu na části komu-
nikace v ulici Sokolská, kde proběhla výměna 
vodovodu. Provizorně se do úplného zhutnění 
výkopu položila zámková dlažba, aby se za-
bránilo prašnosti a vytahování drtě z výkopů.

Jezírko v lesoparku prošlo 
důkladnou očistou
V roce 2016 bylo jezírko v lesoparku vyčerpá-
no a bohužel bylo zjištěno, že je na dně velké 
množství kalu, se kterým si ani kalová čerpa-
dla neporadila. Byla tak dopuštěna zpět voda  
z Trkmanky. Důkladné vyčištění bylo naplá-
nováno na léto letošního roku. 
Abychom nedopadli jak před rokem, byla pře-
dem domluvena technika, která si poradí ne-
jen s kalem, ale i s napadaným listím a jinými 
většími kusy pevných částic. 
Nejprve bylo jezírko z větší části odčerpáno 
plovoucím čerpadlem, které užívají míst-
ní hasiči. V lesoparku se vsáklo do trávy asi  
100 m3 vody a dalších 100 m3 bylo přečerpáno 
do Trkmanky. 

Poté odčerpali pracovníci Vodovodů a kanali-
zací Břeclav, a.s. 50 m3 kalů s vozidlem, které 
saje vodu i s pevnými částicemi do průměru 
sací hubice. V průběhu sání, byl kal ředěn vo-
dou z hasičské cisterny.
Odčerpávání kalů byli přítomni i pracovníci 
služeb města, na které zbylo i konečné vy-
čištění jezírka, protože s  dvoucentimetrovou 
tenkou vrstvou kalu si nejlépe poradí lopaty, 
kbelíky a lidské ruce. Jezírko bylo napuštěno 
v následujících dnech.

Práce na akci Mobility ii.  
ve městě pokračují 
Na začátku letních prázdnin byl rozebrán 
chodník ze zámkové dlažby u základní školy, 
který byl položen pouze provizorně z důvo-
du výměny vodovodního řádu. Po rozebrání 
byla provedena instalace nového uzemnění 
(hromosvodu) na škole a pracovníci firmy 
Stavby Rufa s.r.o. mohli započít s pokládkou 
nové dlažby. Pracovníci Služeb města Velké 

Dokončovací práce na novém chodníku 
v Bálkově uličce.

Zbrusu nová velkokapacitní sekačka Kubo-
ta G23HD již brázdí městské trávníky.

S čištěním jezírka v relaxačním parku u vla-
kové zastávky pomohla speciální technika 
i místní hasiči. Upozorňujeme důrazně, 
že ani po důkladném vyčištění neslouží 
jezírko ke koupání!
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Pavlovice ve spolupráci s firmou Stavoč pro-
vedli ještě dva protlaky a usadili „chráničku“  
pod komunikaci pro případnou další potřebu.

Výměna elektro-rozvodů  
v mateřské škole
V roce 2016 se uskutečnila ve dvou třídách 
Mateřské školy Velké Pavlovice výměna elek-
trických rozvodů. Na rok 2017 byla napláno-
vána výměna el. rozvodů ve zbývajících dvou 
třídách a ve společenské místnosti. Kdy jindy 
se pustit do podobných prací než o letních 
prázdninách? Elektrikářskou práci provedli 
kvalifikovaní pracovníci a zednické práce, 
včetně úklidu po nich, pracovníci služeb měs-
ta popř. brigádníci.

Rekonstrukce odstavné plochy 
v ulici Hlavní
Pracovníci služeb města provedli opravu 
odstavné plochy v ulici Hlavní u rodinného 
domu č. 126. Povrch odstavné plochy byl po 
léta inertní a při větších deštích docházelo ke 
splavování. Navíc nebylo možné určit způsob 

parkování vozidel. Dodatečně budou namalo-
vány bílé čáry, aby se vozidel na plochu vešlo 
co nejvíce. (Podobně tomu bude u zdravotní-
ho střediska.) K vydláždění byla použita stará 
dlažba z chodníku od základní školy.

V ulici Brněnská byla  
dokončena výměna  
vodovodního řadu
V  závěru července 2017 Firma Stavoč z Hor-
ních Bojanovic ukončila pro VaK Břeclav, a.s. 
výměnu vodovodního řadu v ulici Brněnská. 
Oprava vodovodního řadu byla oproti jiným 
ulicím velmi náročná, a to s ohledem na pro-
voz v ulici Brněnská, dále na nutnost vytažení 
starého vedení (v jiných ulicích je staré vedení 
ponecháno v zemi) a zajištění dočasného zá-
sobování přípojek k rodinným domům ven-
kovním vedením.

Město se zavázalo, že uvede prostranství  
a chodníky do původního stavu. V ul. Brněn-
ská byla položena zpět dlažba 30 × 30 cm  
a na rok 2018 se plánuje pokládka zámko-
vé dlažby v rámci akce Mobility III., tedy 
za přispění dotačních prostředků. Ostatně  
v roce 2018 by měla být dokončena komplet-
ní rekonstrukce ulice Brněnská v rámci akce 
„Průtah městem v rámci akce II/421 Terezín-
-Velké Pavlovice“. Město bude ze svého roz-

počtu na této akci hradit chodníky, odstavná 
stání, veřejné osvětlení, osvětlení přechodů 
a okružní křižovatky. Cena za dílo bez DPH 
4.350.447,04 Kč. Dodavatel stavby je firma 
STRABAG.

Z Trkmanky k Trkmance 
aneb Azyl rybičkám  
a leknínům
Po náročném červencovém vyčištění jezírka v 
relaxačním parku u Trkmanky zde našly svůj 
nový domov rybičky, které sem byly přemís-
těny z nedalekého jezírka, jež se nachází v za-
hradě Ekocentra Trkmanka. Odtud byly také 
přesazeny přenádherné a atraktivní lekníny. 
Přemístění rybiček a leknínů do lesoparku se 
uskutečnilo z důvodu údržby jezírka.

ulice Hlavní celá ze "zámkové"
Ulici Hlavní lemují téměř dva kilometry chod-
níků ze zámkové dlažby. U jediného stavení, 
před domem č. 114, byla doposud v délce 20 
metrů dlažba 30x30cm, navíc byl z obou stran 
chodníku při navazování na zámkovou dlažbu 
schodek.
V pondělí, dne 31. července 2017, byla oprava 
chodníku započata pracovníky služeb města 
a byla dohodnuta za úplatu i úprava vjezdu a 
vchodu do domu.

Karolína Bártová  
& Věra Procingerová

Budování nového chodníku před budova-
mi škol v rámci programu Mobility II.

Mateřská školka jak ji neznáte – po nájez-
du elektrikářů.

Nová parkovací plocha na ulici Hlavní, 
před domem č. 126.

Položení chodníkové dlažby na rohu ulic 
Brněnská – Za Dvorem.

Jezírko v relaxačním parčíku brázdí noví 
obyvatelé, oranžové rybky z ekocentra.

Posledních pár metrů chodníku na ulici 
Hlavní se dočkalo nové dlažby, nyní je celý 
ze „zámkové“.
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TeLeGRAficKY

Pohár za třetí místo  
zůstal doma 
(18. 6. 2017)
Letošních tradičních červnových střeleb  
na loveckém kole O pohár města Velké Pav-
lovice se zúčastnilo 28 střelců. Do finálového 
rozstřelu postoupilo šest střelců s nejvyš-
ším počtem bodů. Pohár a první místo zís-
kal Lubomír Chylík, který nastřílel 76 bodů, 
druhé místo si vystřílel Aleš Foral se 74 body  
a třetí skončil místní střelec Radek Zaviačič  
se 73 body. Ceny vítězům předal předseda My-
slivecké jednoty Velké Pavlovice Ing. Jaroslav 
Benda Ph.D..

čtyři zlaté z Prešova  
pro velkopavlovické vinaře
(20. 6. 2017)
Na mezinárodní soutěži vín Muvina Prešov 
hodnotila 25členná komise celkem 404 vzor-
ků vín z 11 zemí světa. Udělila při tom 7 vel-
kých zlatých medailí a 115 zlatých medailí. 
Moravští a čeští vinaři si z Muviny Prešov od-
vážejí 4 tituly Šampiona, 4 velké zlaté medaile 
a 44 zlatých medailí. 
Čtyři zlaté medaile získala velkopavlovic-
ká vinařství. Dvě Vinařství Baloun za Ryz-
link rýnský pozdní sběr 2014 a Ryzlink 
vlašský pozdní sběr 2016, jednu Vinařství  
Mikulica za Chardonnay výběr z hroznů 2016 
a jednu Pavlovín spol. s.r.o. za Rulandské  
šedé pozdní sběr 2016.

Odlétáme do školy! Raketou!
(20. 6. 2017)
Předškoláci, tedy děti, které na konci letošní-
ho školního roku opustily místní mateřskou 
školku, to aby mohly už za dva prázdnino-
vé letní měsíce usednout do školních lavic,  
se představily široké veřejnosti prostřednic-
tvím tabla. Protentokrát si zvolily téma přímo 
kosmické. Rozhodly se odlétnout do školy 
rychlostí nadpozemskou – raketovou a nalo-
dily se tímto účelem do kosmického korábu. 
Tablo bylo možné zhlédnout ve výkladu ob-
chůdku s květinami v budově prodejny COOP 
na ulici Hlavní.
Malým prvňáčkům přejeme, aby se jim  
ve škole vždy líbilo a aby se jejich notýsek 
brzy zaplnil samými pochvalnými razítky  
a jedničkami!

Z domova hasičů  
byl stržen břečťan 
(21. 6. 2017)
Ve středu dne 21. června 2017 si v pravé pole-
dne udělali hasiči brigádu. Původně měli pra-
covat pouze uvnitř hasičské zbrojnice a také 
chtěli vyčistit okapy domova hasičů a hasičské 
zbrojnice. Při čištění okapů domova hasičů,  
ze strany od hřbitova, bývá pravidelně zastři-

žen i břečťan pnoucí se po zdi až na střešní 
krytinu. Při stříhání bylo zjištěno, že bude 
lepší radikálnější řešení, protože při pravi-
delném stříhání se břečťan pod okapem velmi 
rozkošatil a pnoucí stonky zmohutněly. Proto 
byla část rostlin odtržena a motorovou pi-
lou odstraněna. Zda se zeď nechá břečťanem 
opět porůst, nebo zda bude úplně odstraněn  
a opravena omítka, ukáže čas.

Kanalizační vpusti  
už nebudou zlobit řidiče 
(28. 6. 2017)
Nejstarší pevný povrch komunikace ve Vel-
kých Pavlovicích občas potřebuje také údrž-
bu. Kanálové vpusti v křižovatce ul. Hlavní 
a Bálkovy uličky byly usazeny do roviny  
a firma STRABAG porovnala i žulové kost-
ky. Při vjezdu do opravené "Bálkovy uličky"  
už nebudou rázy na nápravy vozidel tak silné  
a jízda bude pohodlnější.

Řidiči pozor! Změna  
dopravního značení u ZŠ 

(29. 6. 2017)
Upozorňujeme řidiče i všechny ostatní účast-
níky dopravního provozu na změnu doprav-
ního značení u kostela a ZŠ. Situace – mapka 
nového dopravního značení viz obrázek níže.

Nejúspěšnější střelci – zleva bronzový 
Radek Zaviačič, zlatý Lubomír Chylík  
a stříbrný Aleš Foral.

Rychlostí vesmírnou,  
nejlíp po Mléčné dráze !

Odstranění břečťanového porostu  
z domova hasičů.

Upravená dlážděná vozovka na křižovatce 
ulic Hlavní a Bálkova ulička.

Situace – nové dopravní značení u budovy 
ZŠ a kostela.
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nová velkokapacitní cAS 
dorazila 

(29. 6. 2017)
Dne 29. června 2017 přebrali zástupci města 
Velké Pavlovice a SDH Velké Pavlovice novou 
velkokapacitní CAS. Toto vozidlo CAS posílí 
technologické vybavení JSDH na území Měs-
ta Velké Pavlovice pro řešení mimořádných 
událostí v důsledku sucha, které má dopad 
na vznik lesních požárů, omezení zásobová-
ní vodou. Nově pořízená CAS umožní zásahy  
při požárech v hůře dostupných terénech, do-
voz vody při velkých požárech, nouzové záso-
bování pitnou vodou do vesnic bez vody, mož-
nost pokrytí většího počtu zásahů. Projekt 
přispěje ke snížení negativních jevů mimořád-
ných událostí vyvolaných obdobím sucha, ke 
zvýšení kvality a rychlosti záchranných prací.

Volba stárků – HOdY 2017
(1. 7. 2017)
První prázdninovou sobotu 1. července 2017 
si mezi sebou velkopavlovická chasa zvolila 
stárky a sklepníky, následně si pak hoši vybra-
li k sobě dívky, tedy stárky a sklepnice, které 
je budou o letošních hodech doprovázet v čele 
slavnostního průvodu. 

Pro HODY roku 2017 byly zvoleny  
tyto páry:
Stárci a stárky
Martin Svozil – Nikola Kynická
Radek Možný – Kateřina Kocmanová
Filip Cvan – Iva Jilková
Oldřich Vymazal – Štěpánka Veverková 

Sklepníci a sklepnice
Antonín Střítecký – Renata Popovská
Lukáš Hájek – Terezie Hiclová
Filip Češek – Sabina Hovězáková
Daniel Herzán – Michaela Pecháčková 

Kárníci 
Ondřej Sláma, Matyáš Fůkal 

Čestný kárník
Josef Dubina 

Velkopavlovické hody roku 2017 se uskuteč-
nily v mimořádně brzkém termínu, od neděle 
13. do úterý 15. srpna. Teprve až hodky pře-
kročily svým termínem svátek Nanebevzetí 
Panny Marie – 16. srpna, jemuž je zasvěcen 
náš kostel a po kterém se běžně hody koná-
vají. Hody roku následujícího můžete opět 
očekávat v  běžném termínu, tedy od neděle  
19. do úterý 21. srpna 2018. Již nyní Vás na 
ně zveme a doufáme, že se vydaří stejně jako  
ty letošní!

Zahrávky hodů odstartovaly 
přípravy na KROJOVAnÉ 
HOdY 

(15. 7. 2017)

V sobotu 15. července 2017 uspořádala Vel-
kopavlovická chasa tradiční Zahrávky hodů, 
které se konají každoročně vždy čtyři týdny 
před samotnými Krojovanými hody. Zahráv-
kami tak byla zahájena dlouhá šňůra hodov-
ních zábav roku 2017. Kromě taneční zábavy 
s dechovou kapelou Zlaťulka proběhla i ofici-
ální volba stárků a stárek.

Kdousov ožil, opět po roce do-
razili velkopavlovičtí táborníci 

(18. 7. 2017)
Stejně jako v  dlouhé řadě let minulých uspo-
řádala i letos Ing. Lenka Bukovská, za vydat-
né pomoci osvědčeného a kvalitního týmu 
instruktorů a dobrovolníků, hned dva turnu-
sy letních dětských táborů v  malebné klidné 
vesničce Kdousov nacházející se na půli cesty 
mezi Moravskými Budějovicemi a Dačice-
mi. První týdenní turnus byl laděn na pirát-
skou notu, druhý pak na Indiánskou. Tábory  
a vlastně už celé prázdniny jsou za námi, a tak 
zbývá jediné, těšit se na Kdousov roku 2018!

Velkopavlovičtí vinaři se  
neztratí ani v San franciscu
(3. 8. 2017)
Z nejprestižnější americké soutěže vín San 
Francisco International Wine Competition si 
velkopavlovičtí vinaři přivezli 2 zlaté a tři stří-
brné medaile. Nejúspěšnější bylo Vinařství 
Mikulica, které získalo 2 zlaté a jednu stříbr-

Nová autobusová zastávka u kostela na 
ulici Dlouhá.

Velkopavlovické hody roku 2017

Nová technologická posila SDH Velké 
Pavlovice – vozidlo CAS.

Nemají to stárci jednoduché, zkuste se 
napít z koštovačky hlavou dolů!
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nou medaili. Vinařství V & M Zborovský a La-
cina winery mají po jedné stříbrné.

Výsledky velkopavlovických vinařů:
Vinařství Mikulica * Pálava 2016 * zlatá
Vinařství Mikulica * Pálava, výběr z  hroznů 
2016 * zlatá
Vinařství V & M Zborovský * Veltlínské Zele-
né, pozdní sběr 2016 * stříbrná
Vinařství Mikulica * Sauvignon Blanc 2016  
* stříbrná
Lacina winery * Apricot wine 2016 * stříbrná

V červenci i v srpnu padaly 
teplotní rekordy 
(3. 8. 2017)
Meteostanice Velké Pavlovice Šlechtitelská 
stanice zaznamenala ve čtvrtek 20. července 
2017 v 15.45 hod. teplotu 35.6° C, tedy nový 
rekord. Stejně jako teplota je extrémní i sráž-
kový deficit (bohužel dlouhodobý). Za prvních 
dvacet červnových dnů spadlo jen 17,16 mm 
srážek, přičemž dlouhodobý červnový průměr 
srážek pro jižní Moravu činí 75 mm.
Další teplotní superrekord na sebe nene-
chal dlouho čekat. Padl 3. srpna 2017, kdy 
meteostanice zaznamenala ve 14.30 hod.  
teplotu 38,4 °C.

Rybníček u ekocentra  
nevydržel v pořádku  
ani jeden den
(4. 8. 2017)
Rybníček v parčíku u Ekocentra Trkmanka 
musel být z důvodu opakovaného vandalismu 
vyčištěn. Pro zajímavost, co například ob-
sahoval: informační tabule, dlažební kostky  

a odpadky... Práce to nebyla lehká a příjemná, 
ale výsledek stál za to. 
Bohužel tato krása vydržela pouze jeden den. 
Děkujeme dětem – vandalům z blízkého okolí 
Ekocentra Trkmanka a jejich rodičům za to, 
že si váží práce a zájmu jiných lidí. V rybníčku 
již druhý den po vyčistění byla vhozena infor-
mační tabule z parčíku :-(.

Karolína Bártová  
& Věra Procingerová

Táborníci z Kdousova roku 2017.

Milí spoluobčané,
ráda bych vám spolu s  panem starostou 
Jiřím Otřelem předala srdečné pozdravy  
od přátel z našeho družebního města Eche-
nonu ve Francii. První srpnový víkend jsme 
navštívili jejich obec, abychom si společně 
připomněli 25. výročí od podepsání slibu  
o vzájemné družbě a přátelství našich obcí. 
Někteří z  vás jste se v  minulých letech dru-
žebních pobytů zúčastnili, a tak si dokážete 
představit, s  jakou vřelostí a pohostinností 
nás naši přátelé uvítali. Starosta Echenonu 
pan Dominique Lonn, předseda družebního 
komité Gilles Flageolet a rodiny, které se v mi-
nulých letech družebních návštěv účastnily, 
upřímně vyjádřili své přání a touhu nadále 
rozvíjet vztahy s občany naší obce a opět ob-
novit výměnné pobyty rodin. Bylo až dojem-
né vidět, jak jim na tom záleží, jak moc si váží 
společně prožitých okamžiků a navázaných 
přátelských vztahů. 
Starostové obou družebních obcí, pan Jiří 
Otřel a pan Dominique Lonn si na závěr naší 
návštěvy podali ruce a vyjádřili rozhodnutí 
v  rozvíjení přátelských a družebních vzta-
hů našich obcí pokračovat. Domluvili se,  
že pro budoucí spolupráci bude třeba u obou 
stran hledat další zájemce zejména z okruhu 
mladých rodin, kteří by měli touhu se družeb-
ních pobytů účastnit.

Dovolte mi, abych citovala úvodní slova 
předsedy komité pro naši družbu, pana Gilla 
Flageoleta, která pronesl na radnici v Echeno-
nu při našem příjezdu dne 6. 8. 2017.

„Vážený pane starosto Velkých Pavlovic, paní 
Dobrucká, pane starosto Echenonu, vážená 
městská rado, co by předseda komité pro druž-
bu Echenonu a jménem všech členů komité  

NáVštĚVa fRaNCouZSkÉho DRužeBNÍho MĚSta echenon

Naši drazí francouzští přátelé vyjádřili přání, aby naše vzájemná družba pokračovala.
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Hned tři velkopavlovičtí výrobci potravin, Pe-
kařství Jitka Pláteníková s.r.o., Pekařství Petr 
Křivka a Vinařství Ing. Pavel Lacina, se při-
hlásili do 8. ročníku soutěže o prestižní znač-
ku „Regionální potravina Jihomoravského 
kraje“, kde svou účast korunovali v komplet-
ním složení významným úspěchem. 
Hodnocení soutěžních výrobků odbornou 
komisí se uskutečnilo v Brně dne 27. června 
2017. Přihlášené výrobky, které bez úhony 
prošly hustým sítem a řádně splnily náročná 
kvalitativní a soutěžní kritéria, získaly prá-
vo užívat ochrannou registrovanou známku 
„Chuť jižní Moravy 2017“.

Potok Trkmanka protékající naším městeč-
kem má nového a neobvyklého obyvatele. 
Kromě hmyzu, drobných rybek, žab a kachen 
si jejího pomalého a teplého toku užívá i po-
měrně velký exemplář užovky obojkové. 
Přiložený snímek se podařilo zachytit panu 
Janu Procingerovi, kterému tímto za zaslání 
fotografie velmi děkujeme!

užovka obojková
Užovka obojková je náš nejběžnější had, ko-
lem štíhlého a dlouhého těla má 19 řad šupin. 
Hlavu mají mírně odlišenou podle pohlaví. 
Samice ji mají širší, zploštělejší a zřetelnější 
krk. Samci ji mají méně odlišitelnou od krku 
a protáhlejší. Dosahuje délky 100–120 cm. 
Největší exempláře v jižních oblastech však 
dosahují až dvoumetrové délky. Rekord je  
205 centimetrů. Dožívají se až 10 let. Nejstar-
ší jedinec se však dožil 23 let.
Barvu má různou, obvykle tmavě zelenou 
nebo hnědou, s charakteristickými žlutými 

Zúčastněné velkopavlovické potravinářské 
firmy a jejich oceněné výrobky:

PEKAŘSTVÍ JITKA PLÁTENÍKOVÁ s.r.o. 
(kategorie I. Pekařské výrobky)
•	Pšeničnožitný chléb
•	Cereální rohlík Grunt
•	Koláč s náplní meruňkovou a tvarohovou
•	Závin s makovou náplní
•	Tyčinky solené
PEKAŘSTVÍ PETR KŘIVKA  
(kategorie I. Pekařské výrobky)
•	Hodovní koláček s tvarohovou náplní
•	Chia chléb

nebo oranžovými, černě a bíle lemovanými 
půlměsíčitými skvrnami za hlavou. Některým 
jedincům půlměsíčky za hlavou chybí. Existu-
jí i exempláře šedé či černé, břicho mají však 
všechny užovky světlejší.
Tento had se široce vyskytuje v nížinách 
kontinentální Evropy, od jižní Skandinávie  
po jižní Itálii, na Britských ostrovech s vý-
jimkou Irska. Obývá i severozápadní Afriku 
a jihozápadní Asii. Její počty však v mnohých 
oblastech prudce klesají.
Živí se obojživelníky a rybami, ale příležitost-
ně i savci (drobnými hlodavci), ještěrkami  
a hmyzem.
Užovka obojková je ve srovnání s ostatními 
hady neobyčejně rychlá, dokáže vyvinout 
rychlost až 6,7 kilometrů za hodinu. Protože 
nemá jedový aparát, na obranu produkuje 
pouze zapáchající tekutinu z kloaky, nebo 
předstírá smrt. Někdy předstírá také útok,  
ale neotvírá při něm čelisti.

Věra Procingerová

V trkmance žijí užoVky

VeLkoPaVLoVICkÉ PečIVo a MeRuňkoVÉ VÍNo 
chutnají Po jižní moraVě

Užovka a její nový domov, v korytě potoka 
Trkmanka.

pro družbu a jménem hostitelských rodin jsem 
velmi rád, že Vás mohu uvítat v naší obci, aby-
chom společně oslavili 25. výročí od započetí 
družby našich obcí.

Jsme velmi rádi, že Vás dnes zde vidíme,  
ale zároveň nás velice mrzí, že zde nejsou naši 
přátelé a rodiny z  Velkých Pavlovic, tak aby-
chom i společně s nimi mohli oslavit 25. výročí 
našeho přátelství. Chtěl bych s vděčností připo-
menout ty, kteří stáli na počátku naší družby,  
a jejichž zásluhou se každé z  našich násled-
ných setkání stalo momentem sdílení a sblížení 
se. Každé výročí představuje nějaký symbol.  
25. výročí je symbolem trvání a úspěchu.

Družba, to je především setkání dvou lidí, dvou 
měst, dvou populací, dvou historií, dvou kultur 

a také dvou zvyklostí. Tato družba je postavena 
na základě velkého přátelství mezi námi.

Můžeme cítit hrdost nad tím, že tato družba 
přispěla k posílení Evropy a to na základě mezi-

lidských vztahů. Toto všechno se stalo díky všem 
těm, kteří se různými způsoby zasloužili o naše 
vzájemná setkání v  minulých letech. Hloubka 
našich vztahů se zrodila z oboustranné potřeby 
přátelství, a to i navzdory jazykové a kulturní 
bariéře. Přeji si, aby toto 25. výročí nebylo za-
končením naší družby, ale naopak, aby přineslo 
nový elán pro obnovení a rozvíjení našich přátel-
ských vztahů.

Družba vždy vede ke sblížení se a otevřenosti 
mezi lidmi, a v tomto duchu bychom chtěli rozví-
jet také naše družební vztahy s vámi.“

Mgr. Martina dobrucká

Náklonost nám byla vyjádřena  
tou nejsladší cestou!

VINAŘSTVÍ Ing. PAVEL LACINA  
(kategorie XII. Alkoholické nápoje  
– kromě vína)
•	Marhulové Sladké
•	Marhulové Originál

Všem oceněným posíláme upřímné gratulace!

Karolína Bártová
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místě ve Velkých Pavlovicích, které se na-
cházelo ve výrobní hale Šlechtitelské stanice 
vinařské, a.s.. Všem zaregistrovaným putu-
jícím, vybaveným razítkovacím průkazem  
a nezbytnou koštovačkou, bylo kromě otisku 
soutěžního razítka nabídnuto také víno z pro-
dukce této proslulé vinařské firmy. Nalévala 
se letní svěží alternativa zde vyšlechtěné od-
růdy André, konkrétně Frizzante Rosé 2016 
– jemné perlivé víno doplněné odrůdou Ca-
bernet Moravia.
Účastníci Krajem André byli naším růžovým 
vzorečkem nadšeni, nešetřili chválou, mnozí 
se vyjádřili, že na zastávce ve Velkých Pavlo-
vicích máme nejlepší víno na celé trase a hojně 
se zajímali, kde je možné vína ze Šlechtitelky 
zakoupit. Poradili jsme jim vinotéku na Vinař-
ském Penzionu André a své doporučení jsme 
rozšířili o tip navštívit zde také rozárium, číta-
jící na šest stovek právě nyní úchvatně kvetou-
cích keřů růží padesáti odrůd, pestrobarevné 
palety barev a nekonečné plejády omamných 
vůní. Nejeden nadšenec se neváhal o pár desí-
tek metrů vrátit a prověřit si naše doporučení 
na vlastní kůži.
Letošní Expedice Krajem André byla uspořá-
dána již podvanácté a jako vždy si její organi-
zaci vzal na bedra Mikroregion Hustopečsko. 
Přestože má akce za dlouhou dobu své úspěš-

né existence silnou základnu aktivních příz-
nivců, vždy se snaží organizační tým nalákat 
další, nové. Roku 2017 se mu to určitě poda-
řilo díky hodnotným cenám soutěže, která  
již tradičně expedici provází. Každý účastník, 
který získal do svého razítkovacího průkazu 
nejméně sedm z devíti možných razítek, byl 
zařazen do slosování o poukazy na nákup zbo-
ží v prodejnách s cyklistickým zbožím. První 
vylosovaný šťastlivec se může radovat z šeku 
s cifrou sedm tisíc korun! To už stojí za to,  
co říkáte?

Karolína Bártová

Po dvanácté do tuctu a se žhnoucím sluncem 
nad hlavou projela poslední červnovou sobo-
tu roku 2017 Hustopečskem, Velké Pavlovi-
ce nevyjímaje, Expedice Krajem André, a to  
i navzdory pekelně horkému počasí. Ostatně, 
tropické teploty jsou pro tuto akci již určitým 
folklórem a nepsaným pravidlem. Za celou 
dvanáctiletou historii ji vskutku jen zřídkakdy 
doprovázelo zatažené nebe nebo dokonce deš-
ťové kapky.
V parném počasí přijde vhod svěží netradiční 
občerstvení. Nejlépe tekuté, dobře vychlaze-
né a jsme-li na jižní Moravě, rozhodně vinné! 
Přesně tak tomu bylo na třetím razítkovacím Vzhůru vstříc zážitkům, na kole, krajinou 

proslulé odrůdy André.

Expedice Krajem André bez skleničky 
lahodného André na občerstvenou? Nemy-
slitelné..., tak tedy „na zdraví“!

Ekocentrum Trkmanka ve spolupráci s Měs-
tem Velké Pavlovice v sobotu 1. července již 
po čtvrté přivítalo návštěvníky na gastrono-
mické akci Velkopavlovické meruňkobraní. 
Jak již sám název napovídá gastronomie byla 
namířena na pochutiny vyrobené z meruněk 
nebo s meruňkami.
Již druhým rokem úrodě meruněk nepřeje po-
časí, a tak bylo složitější vypořádat se s přípra-
vou této akce. Díky místnímu sadaři, dlouho-
dobého spolupracovníku s ekocentrem, panu 
Janu Krejčiříkovi byly všechny výrobky vyro-
beny z místních meruněk. Bohužel s prodejem 
čerstvých meruněk to nebylo dle našich před-
stav a zejména poptávku našich návštěvníků 
jsme nebyli schopni uspokojit. Také počasí  
při přípravě areálu bylo opravdu aprílové.
I přes všechnu nepřízeň se akce vydařila a ná-
dvoří nejvíce provoněly kotle s vepřovým gulá-
šem na meruňkách, kterému svůj um věnovali 

ani Vrtochy Počasí neohrozily zdárný Průběh akce 
VeLkoPaVLoVICkÉ MeRuňkoBRaNÍ 2017

Charlieho andílci. Po prvním kotli se jen zaprá-
šilo a na druhý byla opět velká fronta. Základní 
škola nám ve školní kuchyni uvařila vynikající 
kynuté knedlíky s meruňkami, paní Šmídová 
nadělala bramborové přesňáky s domácí me-
ruňkovou marmeládou, pekařství Pešák – pan 
Křivka napekl koláčky s meruňkovou marme-
ládou a kostky z listového těsta s pudinkem  
a meruňkou, zdravá výživa U Eruwen připra-
vila ochutnávku RAW meruňkového potěšení, 
pracovnice ekocentra po celou dobu trvání 
akce připravovaly specialitku – smažené me-
ruňky v těstíčku. I když meruňkových dobrot 
bylo připraveno obrovské množství, vše ne-
čekaně rychle zmizelo z pultů, posledním do-
stupným sortimentem zůstaly čerstvě připra-
vované smažené meruňky.
V průběhu akce bylo pro návštěvníky při-
praveno několik aktivit. V  Letohrádku bylo 
možné navštívit tvořivou dílničku, kde si děti 

Slečna Sabča dekoruje pořádnou čepicí 
cukru jednu z nejvyhledávanějších a sou-
časně nejpracnějších specialit – bramboro-
vé přesňáky s meruňkovou marmeládou. 
Mňam!

Z nAŠicH AKcÍ

Víno, troPy, chutě, Vůně i šek na sedm tisíc… 
takoVá byla exPeDICe kRaJeM aNDRÉ 2017
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mohli návštěvníci akce zdarma nechat pro-
hlédnout pigmentová znamínka a vyšetřit 
zrak. Fronty byly téměř tak velké, jako na me-
ruňkové dobroty.
Komorní jarmark nabídl čerstvé lisované 
šťávy, zeleninové výrobky, zdravou výživu,  
různé druhy koření, výrobky ze dřeva a skle-
něné vitráže.
Velkopavlovické meruňkobraní roku 2017 
je úspěšně za námi. Velké poděkování patří 
všem, kteří se přičinili a přiložili ruku k dílu, 
všem, kteří přišli a svou přítomností nás pod-
pořili.
Již nyní se můžete těšit na příští půlkula-
tý pátý ročník a snad se umoudří i příroda  
a dopřeje nám konečně vysněnou velkou úro-
du meruněk.

Bc. Zita dvořáková, MSc

Po roční přestávce se pod rozhlednou Slu-
nečná v sobotu 29. července 2017 opět konal 
country večer, který pořádali Přátelé count-
ry a městská knihovna. Termín kolem svaté 
Anny, který pro country akce v našem městě 
původně zvolila kapela Colorado, se opravdu 
hodí, protože je to doba mezi Zahrávkami  
a Velkopavlovickými hody a také doba, kdy 
ve městě pobývá velké množství turistů.
Nejenom country melodie, jako vždy úžasně, 
hrála pro návštěvníky kapela Amulet z Mo-
ravské Nové Vsi. Pro milovníky country patří 

kapela k těm nejoblíbenějším. Pro hosty, kte-
ří se na country scéně běžně nepohybují, pak 
byla velmi příjemným překvapením, když 
pro ně hrála i známé taneční melodie, aby si 
na své přišel každý z návštěvníků.
Vzhledem k předchozímu poněkud zachmu-
řenému počasí se organizátoři radovali  
z krásného sobotního dne, který se vyčasil 
jako na objednávku. Ani pravidelní návštěv-
níci rozhledny nejsou lhostejní ke chvílím, 
kdy slunce zapadá za Pálavou a nad Bořeti-
cemi v té chvíli vychází měsíc. Kvůli roman-

CouNtRy VečeR PoD RoZhLeDNou se PoVedl
tickému večeru k nám rádi jezdí i členové 
spřátelených country tanečních skupin.  
Z největší dálky letos přijeli country taneční-
ci až z Prachatic.
Pořadatelé velice děkují za podporu městu 
Velké Pavlovice, neboť provozní záležitosti 
takovéto akce také určitě nejsou zadarmo. 
Stejně tak děkujeme všem majitelům uby-
tování, kteří nám pomohli s propagací akce 
mezi turisty.

Mgr. dana Růžičková

Letní Country večer ve Velkých Pavlovicích už patří pod Slunečnou. Zalíbení v něm si našli jak místní, tak i návštěvníci města.

Meruňkové klání, tedy soutěž v pojídání 
čerstvých sladkých meruněk. Nevyhráli 
jste? Snad příště! Nezbývá než řádně 
potrénovat.

s rodiči vyráběly krásné lapače snů dle své 
představivosti. Proběhla soutěž v pojídání 
syrových meruněk. Do soutěže pro dospělé  
se zapojilo šest statných mužů, loňské prven-
ství obhájil pan Němec, ale letos to bylo, jak 
sám uznal tak tak… měl totiž zdatné soupeře. 
Dětem chyběla odvaha, ale nakonec se přihlá-
sili čtyři malí junáci a zdatně spolykali šest  
půlek syrových meruněk s minimálním časo-
vým odstupem.
Za kulturní program patří poděkování  
ZUŠ Velké Pavlovice, především panu uči-
teli Mgr. Zbyňku Bílkovi a jeho studentkám  
s flétničkami a panu Jaroslavu Buchtovi s har-
monikou a tradičními folklorními písničkami  
z našeho regionu.
Meruňky zrají na sluníčku, my chodíme  
po sluníčku a tak byl letošní ročník zaměřený  
i na vliv sluníčka na naše zdraví. Díky spolu-
práci s Oborovou zdravotní pojišťovnou si 
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Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice chys-
tá novou výstavu protkanou historií. Aby 
mohla vzniknout, žádá tímto o aktivní spolu-
práci obyvatele města.
Jeden cíl výstavy je prostřednictvím fotografií 
ukázat, jak dřív vypadala práce na poli, vinici 
nebo ve sklepě. „Uvítáme i rodinné snímky  
ze křtin, svateb i místních slavností, jako jsou 
ostatky nebo hody,“ uvedla ředitelka ekocent-
ra Zita Dvořáková.

Dál stojí o půjčení starého nářadí, původních 
součástí krojů a dobového nádobí. „Všechny 
originály vrátíme nepoškozené zpět majite-
lům. Přivítáme i dobrovolníky, kteří mají zá-
jem s námi výstavu připravit,“ vzkazuje paní 
Dvořáková.

Aneta Beránková

PřINeSte StaRÉ fotky a NáDoBÍ Po BaBIčCe,  
žádá ekocentrum

Dovednosti, znalosti, zážitky  
i zábavu pro amatérské fotografy, 
kteří již tradičně reprezentovali 
Fotoklub při Záhorském osvěto-
vém středisku v Senici a skupi-
nu velkopavlovických fotografů, 
kteří se veřejnosti pravidelně 
představují už od roku 2010.
Letos podruhé nás slovenští přá-
telé pozvali do vesničky Rozbehy 
u Jablonice a podělili se s námi  
o prostředky ze svého projektu 
i o péči vynikající lektorky, kte-
rou byla letos dr. Petra Cepková  
z Bratislavy. V malebném prostře-
dí Malých Karpat, pod romantic-
kou zříceninou hradu Korlátko, 
jsme strávili čtyři opravdu plně 
využité aktivní dny od čtvrtka  
6. do neděle 9. července 2017.
Tématem plenéru, tedy pracovní-
ho pobytu v přírodě, byl tentokrát 
„Subjektivní portrét“. Ačkoliv 
mezi účastníky projektu nebyl 
žádný profesionální fotograf, byla 
lektorka opravdu přísná a každý 
fotograf si opravdu musel vymy-
slet svou vlastní představu i kon-
cepci, jak k vytvoření portrétu 
modelky či modelu přistoupí. Úkol, který si 
snad zpočátku ani fotografové nedokázali 
představit, nakonec všichni zvládli s velkým 
mistrovstvím. Fotky, které si z plenéru při-
vezli, určitě patří k těm nejlepším.
Organizátoři plenéru připravili i krátký vý-
let do míst, které běžný návštěvník Záhorí 
obvykle nenavštíví. Výšlap k bývalému kláš-
teru Katarínka, který parta nadšených ama-
térských stavbařů vlastními silami opravu-
je tak, aby alespoň zůstal zakonzervován 

současný stav. K přátelskému setkání patří  
i večerní oheň, špekáčky a možná i sklenička 
dobrého vína.
Fotografie, kterými plenér představujeme, 
jsou pouze dokumentační, tak jak se Lud-
mila Podešvová, Jana Vondrová, Oldřich 
Hradský a Ivan Podešva nafotili při práci  
a odpočinku navzájem (zmíněné fotografie 
naleznete na webu města Velké Pavlovice  
– www.velke-pavlovice.cz v aktualitě a ve fo-
togalerii zde dne 14. 7. 2017). 

Záměrně nezveřejňujeme žádnou výsled-
nou ukázku, jaké fotografie naši autoři  
pod vedením lektorky vytvořili. Necháváme  
si je jako velké překvapení pro ty, kteří se 
přijdou podívat na výstavu fotografií při-
pravovanou do Velkých Pavlovic na podzim. 
Vernisáž výstavy se bude konat ve čtvrtek 
19. října 2017.

Mgr. dana Růžičková

co skrýVal Plenér RoZBehy 2017

KuLTuRA

Vyfotografovat krásný snímek rozhodně není jen tak…
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kaM DáL V kaRIÉře? udělejte PrVní krok za Vysněným cílem

PRAKTicKÉ RAdY PRO KAždÉHO

Tímto veršem básníka Jana Skácela nazvala 
svou výstavu skupina amatérských fotogra-
fů z Kobylí, Rakvic, Valtic a Brna. Jmenovitě  
svá díla představili Eva Horáčková, Lucie  
Nováková, Petra Piharová, Tomáš Kleiber, 
 Jakub Křivánek a Vladislav Koubek.
Výstavu představili velkopavlovické veřej-
nosti na vernisáži v pátek, 30. června 2017  
v podvečer ve výstavním sále Radnice. Ač-
koliv by se mohlo zdát, že jednotné společné 
téma zimních motivů a zimní krajiny bylo 
v  začínajícím horkém létě tak trošku mimo 
čas, byly fotografie, převážně černobílé, pří-
jemným uměleckým doplňkem pro kulturu  
letní prázdninové sezóny.
Organizátorem aktivity se stala Měst-
ská knihovna Velké Pavlovice a ta výstavu  
připravila až do 15. srpna 2017 tak, aby  
ji mohli navštívit všichni, kteří zavítali  
v létě do našeho města. 
Ty, kteří si udělali v pátek čas a přišli se  
na výstavu podívat, nadchlo také kulturní vy-
stoupení, které si pro vernisáž připravila sku-
pina „Z hnízda rej“. Jenom doufáme, že jsme  
tuto skupinu neslyšeli naposledy. Kombi-
nace vizuálního zážitku z výstavy fotografií  
a hudebního zážitku z vystoupení skupiny 
byla naprosto kouzelná.

Mgr. dana Růžičková

Vzpomínáte na to, čím vším jste chtěli být jako 
malé děti, náctiletí? Komu z vás se podaři-
lo dávný sen proměnit ve skutečnost? Téma 
profese se chtě nechtě v našem životě objevuje  
už od mateřské školy. Jak ale vybrat tu správ-
nou? Kdy uvažovat, že je na čase brát tyto 
úvahy zcela vážně? Možná dříve, než si vůbec 
dokážete představit. Skvělým pomocníkem 
může být kariérový poradce – odborník, který 
dobře pracuje s dětmi, dospívajícími i dospě-
lými napříč profesemi či vzděláváním. Je do-
stupný úplně pro každého.

Volba povolání
Služby, které pomáhají najít smysl profesního 
směrování, již čtvrtým rokem poskytuje Cen-
trum vzdělávání všem (CVV). Je odborníkem 
v rámci individuálních i skupinových aktivit 
a prezentuje se také na veřejných akcích typu 
veletrhy pracovních příležitostí.
„Můžete nás navštívit na čtyřech pobočkách 
v Jihomoravském kraji (Brno, Hodonín, Bos-
kovice a Znojmo). Lidem v odlehlých částech 

regionu se chceme přiblížit pomocí online 
služeb. Těší nás rostoucí zájem o skupinové 
programy, například Re:START pro rodiče  
na/po rodičovské dovolené. Kariérové po-
radenství chceme podpořit především na 
základních, středních a vyšších odborných 
školách,“ popsala současnou strategii vedou-
cí centra CVV Hana Rozprýmová. Velký krok 
dopředu v této oblasti činí právě Jihomorav-
ský kraj. Jako jediný v ČR zajišťuje dostupnost 
kariérového poradenství v takovém rozsahu.
„Dlouhodobě pracujeme s  jednotlivci a jsme 
navázáni i na další instituce. Spolupracujeme 
s HR odborníky v oblasti kariéry i se školami. 
Poskytujeme maximálně až 10 konzultací, 
zpravidla ale zájemci využijí v  průměru dvě 
až tři,“ upřesnila Miluše Těthalová, kariéro-
vá poradkyně, která má na starosti pobočku 
v Hodoníně.
Konzultace probíhají zdarma v diskrétním 
prostředí. Jen za loňský rok jich poradci CVV 
absolvovali více než 500. „Na pohovor jsem 
šla s daleko větším sebevědomím. Cítila jsem 

se příjemně a sebejistě a hlavně jsem vědě-
la, že to je práce, kterou skutečně hledám,“ 
prozradila Martina, absolventka vysoké ško-
ly. Služeb CVV využila v době, kdy hledala 
pracovní uplatnění. Během několika setkání 
odcházela s jasnou vizí, co chce v životě sku-
tečně dělat. Zjistěte více informací o kariéro-
vém poradenství na www.vzdelavanivsem.cz,  
nebo se rovnou objednejte na konzultaci:

Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno, Boskovice
milotova@vzdelavanivsem.cz, 
+420 702 157 701

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz, 
+420 702 165 343

Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz, 
+420 727 969 592

ChVÍLe, která Půlí krajinu

Velkopavlovické horké léto ochladili svými přenádhernými zimními snímky amatérští  
fotografové. Děkujeme!
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Nejprve se zorientovat v terénu a hurá do oranžových nočních sklípků!

Z VinnÉHO SKLÍPKu

Sobota 1. července byla ve Velkých Pavlovi-
cích doslova nabitá akcemi. Vybrat si mohli 
jak ti sportovně založení, tak i milovníci jídla 
a vína. Po cyklovýletu po vinařských tratích  
a Meruňkobraní otevřeli v podvečer své sklepy 
i velkopavlovičtí vinaři ze spolku Víno z Vel-
kých Pavlovic a s nimi i Šlechtitelská stanice 
a VINIUM a.s..
Nadšenců pro víno se nakonec sešlo víc  
než dost, a tak bylo ve sklepech pěkně vese-
lo. Příjemný večer byl zakončen o půlnoci 
krásným stylovým ohňostrojem u Městského  
úřadu Velké Pavlovice.

Věra Procingerová

NočNÍ oteVřeNÉ SkLePy lákají stále Více miloVníků Vína

Pátek s datem 23. června 2017 byl pro děti 
navštěvující zdejší základní školu úplně po-
sledním pátkem školního roku 2016/2017. Jak V blízké době proběhnou na velkopavlovické 

faře dvě zajímavé události – v neděli 10. září 
2017 se uskuteční RODINNÉ ODPOLED-
NE SE ZÁBAVOU PRO CELOU RODINU. 
Srdečně zváni jsou úplně všichni, bez rozdílu 
tělesné výšku i věku! Bohatý program odstar-
tuje ve tři hodiny odpoledne a potrvá až do de-
váté hodiny večerní.
Od pondělí 2. října 2017 začne v  prostorách 
fary fungovat dětská skupina ve stylu italské 
pedagožky Marie Montessori. Spolek RA-
DOSTNÁ RODINA otevře na faře soukro-
mé zařízení pro 12 předškoláků ve věku 3 až  
6 let. Více informací poskytnou vedoucí Lucie 
Bártová z Kobylí a Stanislava Stávková s Evou 
Tománkovou z  Němčiček (tel.: 739 478  846; 
e-mail: eva.tomankova@centrum.cz). Tímto 
projektem se pomůže doplnit malá kapacita 
mateřských škol a zajistí rodičům péči o děti. 
Hřiště na farním dvoře zůstane nadále přes 
den volně přístupné, a naopak budeme rozši-
řovat i přístupnost zahrady.

Kněz Marek Slatinský

se říká, děti to měly v  onen okamžik „už jen 
za pár“, známky byly dávno uzavřené, na vy-
svědčeních pomalu zasychala tiskařská bar-
va, školní povinnosti utekly na ocásku, byly 
najednou tatam…
A tak nastal ten pravý čas se na dlouhé měsíce 
se školou rozloučit. Školáci se při této příleži-
tosti sešli na farním dvoře u táboráku, opekli 
si špekáčky, povyprávěli si, zařádili, pomalu a 
nesměle si začali užívat nadcházející prázdni-
novou atmosféru.
Posezení za farou však nebylo pouze o pojídá-
ní křupavých voňavých laskominek, ale pře-
devším o sportu. Pan farář a jeho pomocníci si 
připravili pro všechny malé účastníky skvělý 
program plný pohybu na čerstvém vzduchu. 
Využili k tomu herní prvky nedávno nově ote-
vřeného hřiště, kde si odvážní závodníci vy-
zkoušeli překážkový běh plný ať už tradičních 
či specifických disciplín.
Všechny děti zvládly závod na jedničku a pro-
sty jindy běžných školních povinností se vý-
tečně pobavily. Škoda jen, že nyní, kdy si čtete 
tento příspěvek, jsou již neodvratně pryč… 

Karolína Bártová

Z fARnOSTi

DĚtI DaLy škoLe aDIÉ, na farním dVorku NoVĚ oPRaVeNá 
faRa ožíVá a zVe!

Táborák na faře voněl po prázdninách.
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Třikrát se o letošním červnu vydali velkopav-
lovičtí mladí hasiči na soutěž a třikrát si při-
vezli zaslouženou zlatou medaili. Což je skóre 
nečekané, obdivuhodní, prostě báječné! Děc-
ka, blahopřejeme!
První ze zmíněných soutěží se konala v sobo-
tu 17. června 2017 v  Sedleci. Velkopavlovičtí 
mladí hasiči zde s časem 19,40s vybojovali zla-
té medaile za první místo. Těsně druhé skon-
čili Bořetice s časem 19,70s.
Druhý závod se konal hned den na to, v nedě-
li 18. června 2017 v  Šitbořicích. Soutěžilo se 
ve štafetě CTIF a v požárním útoku. Náš tým 
plynule navázal na sobotní úspěšnou vlnu  
a po vítězství ve štafetě i v útoku bral opět zlaté 
medaile za první místo.
Třetí a současně poslední závod před letní-
mi prázdninami na sebe nenechal čekat ani 
týden. Konal se v  sobotu 24. června 2017 
v Bulharech. Mise to byla opět náramná! Mla-
dí hasiči totiž zkompletovali zlatý hattrick  
a připsali si tak třetí vítězství za sebou. Navíc 
obhájili první místo z loňské sezóny a opět si 
tak odvezli putovní pohár. 

V neděli 25. června 2017 se na myslivně  
ve Velkých Pavlovicích konal již tradiční dět-
ský den s názvem Po stopách pytláka Floriá-
na. Myslivci se touto nenásilnou a veskrze pří-
jemnou formou snaží děti seznámit s přírodou  
kolem nás.
Pro děti byly připraveny rozmanité úkoly. Ně-
které byly stejné jako v předchozích letech, 
jiné byly nové. Děti poznávaly nejznáměj-
ší rostliny a zvířata, určovaly, které stopy,  
ke kterému zvířeti patří, poučily se o tom, jak 
spočítáme stáří stromu, hmatem poznávaly 
nejrůznější předměty, a nakonec si vyzkouše-
ly hod šiškou na cíl – tedy na pytláka Floriána  
a střelbu z kuše. Celá akce byla připravena tak, 
aby byla zajímavá pro děti již od tří let.
Za odměnu za splněné úkoly pak dostaly 
drobné dárečky a za vydatné pomoci rodičů si  
na ohništi opekly vynikající špekáčky.  
V horkém odpoledni si všichni pochutnávali  
na melounech, špekáčcích a také na meruň-
kách, které daroval Jan Krejčiřík. Pečivo  
ke špekáčkům darovalo Pekařství Jitka Pláte-
níková, kterému tímto Myslivci děkují.

Věra Procingerová

ZLatý hattRICk mladých hasičů!

děti si ProVěřily sVé ZNaLoStI PřÍRoDy

SPOLKY A KOnÍčKY

Vymodlené vítězství! Potřetí v řadě jsme zlatí!

Děti se vydaly po stopách pytláka Floriána, cestu jim zkřížila řada zajímavých úkolů.

Závěrečnou soutěží v sezóně bude zářijo-
vá soutěž ve Vlasaticích. Ale už teď se jedná  
o rekordní sezónu, ve které naši mladí hasiči 
získali celkem tři zlaté medaile a tři stříbrné 

medaile z požárních útoků, a k tomu předtím 
získali ještě dvě stříbra a jeden bronz z uzlo-
vacích štafet. 

Michal Procinger
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4. část * Léta 1997 - 2006
Rok 1997
•	v daném roce si město připomínalo řadu vý-

znamných výročí: 
•	30 let od povýšení Velkých Pavlovic  

na město
•	40 let od založení ZO Českého svazu  

chovatelů
•	95 let od vzniku šlechtitelské stanice
•	100 let od zahájení provozu železniční 

dráhy Zaječí – Hodonín
•	130 let od založení čtenářského spolku
•	745 let od první písemné zprávy  

o Velkých Pavlovicích
•	počátkem roku rozhodlo Zastupitelstvo 

města, že veškeré platby související s  pro-
vozem a údržbou MŠ budou hrazeny z  roz-
počtu města. Rodiče tedy na úhradu nein-
vestičních nákladů (drobné opravy a údržba, 
úhrady energii apod.) nebudou přispívat, 
ale byl vyhláškou zaveden příspěvek rodičů 
na děti navštěvující MŠ, ze kterého se hradí 
strava, vybavení MŠ a aktivity dětí

•	na rok 1997 mělo město naplánován vy-
rovnaný rozpočet ve výši 30 milionů, nej-
významnější akcí bylo dokončení bytového 
domu na ul. B. Němcové, prováděly se sta-
vební práce na rekonstrukci vstupu do ZŠ, 
ve 2. pololetí pak dílčí opravy a údržba so-
kolovny

50. VýRočÍ jmenoVání Velkých PaVloVic městem
•	město odkoupilo do svého vlastnictví po-

zemky pod areálem střelnice na Floriánku, 
naopak převedlo pozemky pod ubytovnou  
a šatnami TJ Slavoj do vlastnictví této orga-
nizace

•	v prvním čísle zpravodaje popsal Mgr. Bar-
tál skvěle výsledky III. ročníku Memoriálu V. 
Trsťana:

•	„Nečekané finále – Suchému řádku vy-
šla taktika – Sadová s  výbornou obranou  
– o vítězství rozhodly pokutové kopy – loň-
ský obhájce titulu Dream team až čtvr-
tý – třetí místo pro mladíky z  mužstva  
Fernet Kings“

•	od prosince 1996 do konce ledna 1997 se 
poprvé bruslilo na provizorním kluzišti vy-
budovaném na hřišti za kostelem

•	úkoly pro kopanou na rok 1997: „A“ muž-
stvo TJ Slavoj bojovalo o postup do divize 
v župním přeboru, „B“ mužstvo bylo nováč-
kem v I.B třídě. V jarní sezóně „A“ družstvo 
ani jednou neprohrálo a vítězství ve skupině 
mu uniklo pouze o 1 bod, díky různým pohy-
bům v tabulce nakonec „A“ mužstvo kopané 
do divize postoupilo 

•	na jaře se konala XXI. oblastní výstava vín, 
na výstavě se představilo 377 vystavovatelů, 
oceněná vína byla ze 3 velkých vinařských 
firem a pouze od 1 soukromého vinaře, pana 
Josefa Práta z Růžové ulice. Současně pořá-

dala firma Agrico Den zemědělské techniky
•	v březnu zemřel významný velkopavlovický 

občan, plukovník letectva v. v. Josef Pavelka
•	na 30. ročníku Valtických vinných trhů 

v  květnu bylo poprvé v  historii této vý-
znamné vinařské akce oceněno víno z  Vel-
kých Pavlovic, byl to Moravský muškát a. s.  
Vinium

•	od května 1997 se skupina lékařů ze s. r. o. 
Zdravotní středisko a město stávají majiteli 
budovy na ulici Hlavní, ve které mají lékaři 
své praxe

•	od 1. 7. začal platit nový zákon o pěstitelském 
pálení ovoce na destilát: tvrdší postihování 
tzv. černého pálení, na druhé straně zvýšení 
povoleného množství lihu na domácnost

•	v červenci napršelo nejvíce srážek od r. 1934, 
bylo to 221,5 mm, rok byl celkově bohatý  
na vodní srážky

•	koncem července a v  průběhu srpna se ko-
nala humanitární sbírka pro občany míst 
postižených ničivými záplavami počátkem 
července, do sbírky organizované městem 
přispěli občané částkou 284.250 korun, fi-
nanční prostředky z  největší části putovaly 
do Kravař na Opavsku. Sbírku organizovala 
i místní farnost, pomáhaly i firmy – JmDZ, 
ZD, ZAF, Autodoprava Bureš. Další materi-
ální pomoc (potraviny, deky, hygienické po-
třeby atd.) v  hodnotě kolem 200.000 korun 

OHLÉdnuTÍ ZA MinuLOSTÍ

Dalo by se vlastně říci, že senioři mají „prázd-
niny“ nějak tak pořád… tak tedy lehce po-
opravujeme titulek - „K létu nerozlučně patří 
grilovačka“. Její libá vůně se za zvuku vyhrá-
vající harmoniky linula tetelícím vzduchem 
poslední červnovou středu od velkopavlovic- 
ké myslivny…
V nebývale hojném počtu se tam sešli členové 
velkopavlovického Klubu důchodců, aby si ne-
jen pogrilovali, ale hlavně aby pobyli pospolu, 
povyprávěli si a také, aby se ženy předvedly se 
svými vlastnoručně napečenými moučníky  
a muži je vychválili až do nebes!
Parné letní odpoledne s teplotami vysoko  
nad třicet stupňů nebylo posezení u žhnoucí-
ho grilu příliš nakloněno, a tak senioři velmi 
rádi přijali nabídku velkopavlovických mysliv-
ců využít vnitřních prostor myslivny, kde byl 
příjemný chládek. Tímto senioři našim mys-
livcům ještě jednou zpětně děkují!
Odpoledne se neslo na pohodové vlně, všichni 
se dobře bavili, odpočívali, ochutnávali slané 

k Prázdninám nerozlučně Patří GRILoVačka…

i sladké dobrůtky, zpívali, tančili… Jen hlavní 
mistr kuchař - vrchní grilovač pan Schnirch 
měl neustále plné ruce práce. Jeho vždy ob-
zvláště vypečené masíčko totiž nezná konku-

rence! Také jemu patří velké poděkování, ne-
jen za práci, ale letos v tomto pekelném vedru 
za sebeobětování, a to v pravém slova smyslu!

Karolína Bártová

Skvělá letní zábava s písničkou a harmonikou.
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byla odevzdána do charitativního skladu  
ve Veselí n. Mor.

•	protože se na jaře pro nezájem občanů neu-
skutečnil dlouho plánovaný zájezd do dru-
žebního Echenonu, odjela do Francie v srp-
nu alespoň delegace města, kterou tvořili 
starosta a 3 členové Zastupitelstva města

•	od 1. září byl definitivně uzavřen noční klub 
Atlanta Club, nebyl v provozu ani rok, město 
zahájilo práce na údržbě a drobných opra-
vách sokolovny

•	v rámci svého výročí připravila ZO Českého 
svazu chovatelů v listopadu Okresní soutěž-
ní všeobecnou výstavu, přišlo 365 platících 
návštěvníků

•	a. s. Moravská Agra měla v  roce 1997 cel-
kem 125 zaměstnanců (v roce 1993 to bylo 
300 pracovníků), na minimum byla omeze-
na živočišná výroba a společnost se oriento-
vala na rostlinnou výrobu, obchod a služby. 
V  tomto roce převzala Agra aktivity firmy  
TS servis s. r. o.

•	první rok působilo ve Velkých Pavlovicích 
samostatné Sdružení zdravotně postižených 
občanů

•	nejstarší občankou města byla Božena Rei-
chmanová z ulice Bří. Mrštíků, které bylo 94 
let, ve městě žilo 3 113 obyvatel

•	25. prosince byla po generální údržbě vnitř-
ních prostor znovu otevřena sokolovna,  
a to prvním Vánočním koncertem, na kte-
rém účinkoval dechový orchestr „Templáři“ 
z  Čejkovic, jehož dirigentem a uměleckým 
vedoucím byl František Marek, učitel velko-
pavlovické ZUŠ

•	významným sportem ve městě byla v té době 
házená, družstvo mužů bylo v  roce 1997 
úspěšné v oblastním přeboru. Družstvo do-
rostenek házenkářského oddílu ukončilo 
povinně činnost koncem  r. 1996 z  důvodu 
věkové hranice pro dorost, ačkoliv děvčata 
tehdy hrála 2. moravskou ligu. Také doros-
tenci překročili v sezóně 1996/1997 věkovou 
hranici a přešli do mužské kategorie. Vytvo-
řila se i 2 družstva mladších žáků a žákyň, 
obě družstva však měla pouze po 9 členech

•	město provedlo rozsáhlou rekonstrukci bý-
valé kuchyně Zemědělského družstva u hři-
ště za kostelem na objekt pro sportovní účely 
házenkářů (šatny pro hráče, sprchy, klubov-
na, nové topení). Kompletně rekonstruova-
ná sociální zařízení byla otevřena i pro veřej-
nost, upraveny byly také okolní prostory

Rok 1998
•	finanční prostředky získané ze sbírky 

pod Vánočním stromem ve výši téměř  
20.000 korun rozdělilo město mezi Dětskou 
SOS vesničku v Brně – Medlánkách a mezi 
fond mezinárodní organizace Unicef

•	až koncem června proběhla kolaudace by-
tového domu na ulici B. Němcové, tím byla 
akce za 14 mil. ukončena, prohlídky před 
předáním bytů se zúčastnil i tehdejší senátor 
Jiří Pavlov

•	město přijalo vyhlášku o nakládání s komu-
nálním a stavebním odpadem, každý občan 
musí prokázat, jak likviduje tento odpad,  
ve zpravodaji bylo popsáno, že nejhorší situ-
ace s černými skládkami je v přírodě směrem 
na Bedříšku a Bojanovsku, podél cesty mezi 
Novosadami a Starými horami, na pozem-
cích Za dvorem. Městská policie řešila v roce 
1997 celkem 15 černých skládek, v 1. polole-
tí 1998 už to bylo 20 takovýchto skládek

•	členové následnické organizace společnosti 
Katolický dům, která vybudovala budovu 
kina, požadovali vyřešení majetkoprávních 
vztahů k této budově

•	Rada města rozhodla o demolici staveb, 
které byly v havarijním stavu (na ulici Stará, 
Pod školou, B. Němcové a Hlavní)

•	začaly přípravné práce na budování ČOV, 
město mělo příslib dotace od Fondu život-
ního prostředí ve výši 22 mil. korun, celkové 
náklady byly vyčísleny ve výši 52 mil. ko-
run, zastupitelé města museli rozhodnout, 
zda si město vezme půjčku ve výši 30 mil.,  
což významně ovlivní další investiční akce 
do budoucnosti. Přesto bylo vybudování 
ČOV odsouhlaseno, jednalo se o zatím nej-
větší investiční akci, kterou mělo město v no-
vých poměrech zahájit

•	předčasné volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR se konaly v  červnu, účast  
ve Velkých Pavlovicích činila 77,18 %, zví-
tězila ČSSD (27,781 %), druhá byla ODS 
(24,63 %), třetí KDU-ČSL (14,18 %)

•	v  listopadu se pak konaly volby do Zastupi-
telstva města, zastupitelstvem byli následně 
zvoleni Ing. Martin Bálka starostou města  
a Ing. Pavel Procházka místostarostou  
města

•	v  červnu se konal slavnostní vzpomínkový 
večer při příležitosti 50. výročí úmrtí Aloise 
Václava Horňanského, řídícího učitele, vý-
znamného občana Velkých Pavlovic, odbor-
níka, který se významně zasloužil o obnovu 
moravského vinařství a ovocnářství, propa-
gátora nového způsobu hospodaření

•	v září si ZŠ připomínala 45 let od doby, kdy 
na školu nastoupil učitel tělocviku Alois Svo-
boda, připomínalo se, že v letech 1963-1967 
přivedl v  lehké atletice své žáky k  vynikají-
cím výsledkům v  národních i celostátních 
soutěžích, vytvořil s  nimi řadu školních 
rekordů, které nebyly překonány do června 
1998, kdy Alois Svoboda zemřel

•	uklidnila se situace kolem přípravy velko-
pavlovických hodů, ačkoliv ještě měsíc před 
jejich termínem nebylo jasné, zda se vůbec 
budou konat, zda se najdou zájemci o účast 
v  krojích, kdo bude organizátorem hodů. 
Duší celé přípravy se pak stal Petr Jilka,  
za město se nejvíce podílel Josef Dostoupil, 
vysokou laťku nastavili organizátoři i tím, že 
sjednali pro každý den jinou dechovou hud-
bu. Pomáhali i rodiče, spoluorganizátorem 
se stala TJ Slavoj

•	v  novém školním roce 1998/1999 nabíze-

la ZŠ společně s  DDM dětem 14 kroužků  
pro využití volného času (od jazykových, vý-
tvarných, sportovních, přes rybářský a stře-
lecký, až po taneční či zdravotní)

•	při gymnáziu začal působit klub Amavet  
– otevřené sdružení dětí, mládeže a do-
spělých – činnost je zaměřena na rozvíjení 
schopností talentovaných dětí v oblasti vědy, 
techniky a ekologie, metodickými poradci 
klubu se stali Ing. Šmídová a Ing. Tesař

•	v  říjnu se konaly oslavy 80. výročí založení 
ČSR, program zajišťovala ZUŠ

•	 jako zemětřesení byla charakterizována si-
tuace ve fotbalovém oddílu TJ Slavoj na jaře 
roku 1998, „A“ družstvo (druhý celek diviz-
ní soutěže skupiny D, překvapení soutěže) 
se ocitl bez hlavního sponzora, nebylo jasno, 
kdo nastoupí v  základním kádru družstva, 
byly problémy s financováním

•	na podzim však již našla TJ Slavoj sponzory 
pro kopanou a hrálo celkem 5 mužstev

•	házenou hrály v  sezóně 1998/1999 celkem  
3 družstva (ženy, muži, mladší žáci)

•	ve městě se s  úspěchem hrál i stolní tenis  
a košíková, v okresním přeboru stolního te-
nisu byli velkopavlovičtí čtvrtí a v okresním 
přeboru v basketbalu byli muži pátí 

•	nejstarší občankou města byla Ludmila 
Komosná z ulice Zelnice, které bylo 94 let,  
ve městě žilo 3 119 obyvatel

•	pokud se týká počasí, byl tento rok hodno-
cen jako velmi teplý a z hlediska srážek jako 
nadprůměrný, nejvíce přitom pršelo v  září  
a říjnu, pro vinaře to byl rok poměrně dobrý, 
naopak pro ovocnáře (zejména pro pěstitele 
meruněk) nepříznivý

•	k  velkopavlovickým hráčům sálové kopané 
se na V. ročníku Memoriálu V. Trsťana při-
dalo poprvé i mužstvo Sokola Němčičky

Rok 1999
•	v  daném roce hospodařilo město s  rozpoč-

tem 27 mil. korun, hlavní investiční akcí 
byly rekonstrukce kanalizace a komunikace  
na ulici Úvoz, včetně nových chodníků,  
a komunikace na ulicích Tovární a Za dvo-
rem, dále rekonstrukce budovy městské-
ho úřadu a rekonstrukce školní kuchyně  
a jídelny

•	ačkoliv byly provedeny všechny přípravné 
práce pro výstavbu ČOV, která byla také 
hlavním úkolem pro současné volební ob-
dobí, rozhodl ministr životního prostředí 
o zamítnutí žádosti města Velké Pavlovice  
o finanční podporu, díky tomuto rozhodnutí 
bylo budování čističky odloženo

•	byla provedena oprava pomníku padlých 
z 1. světové války a při příležitosti 55. výro-
čí ukončení 2. světové války byla na pomník 
doplněna jména obětí 2. světové války

•	bylo zahájeno budování 2 tenisových kur-
tů s  antukovým povrchem, předpokládaná 
výše nákladů 800 tisíc korun

•	od 1. března se stalo Gymnázium Velké Pav-
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lovice příspěvkovou organizací s právní sub-
jektivitou, od nového školního roku byli při-
jímáni studenti pouze do osmiletého studia

•	v dubnu se konal v kinosále charitativní kon-
cert na pomoc Kosovu, účinkující byli ne-
jenom z  Velkých Pavlovic, ale také z  Kobylí  
a Vrbice, vybralo se téměř 10 tisíc korun

•	mateřská škola oslavila 20 let od otevření 
nové budovy, v  červnu připravila slavnost 
pro velkopavlovickou veřejnost, současně se 
v létě prováděly nutné opravy fasády, teraso-
vých dlažeb a bazénu

•	v  červenci si město připomínalo odhalením 
pamětní desky 100. výročí narození vý-
znamného velkopavlovického rodáka Fran-
tiška Štambachera

•	v  nedělním průvodu na Velkopavlovické 
hody šlo 8 párů stárků, 20 párů chasníků 
s  děvčaty a 50 dětí ve velkopavlovických  
krojích

•	byla zahájena rekonstrukce rodinného domu 
na ulici Hlavní pro základní uměleckou ško-
lu, dokončení nových prostor se předpoklá-
dalo k 1. 9. 2000

•	při zahájení nového školního roku si ZUŠ 
připomínala 50. výročí svého založení, ško-
lu založil Karel Franc, který byl také prvním 
ředitelem

•	v  jarní sezóně bojovala obě družstva vel-
kopavlovických fotbalistů o záchranu  
a o udržení ve vysokých soutěžích, nakonec 
byl tento rok pro fotbal černým rokem: „A“ 
mužstvo sestoupilo po jarní sezóně z divize  
a „B“ mužstvo z krajské soutěže

•	Telecom uvedl ve městě do provozu novou 
digitální telefonní ústřednu, bylo na ni pře-
pojeno 1 000 účastnických stanic

•	v  listopadu se zahrádkáři zúčastnili zahra-
niční výměny zkušeností organizované  
Ing. Pazderkou z Mikulova, navštívili dolno-
rakouské vinaře a Znojemsko

•	nejstarší občankou města byla v  daném 
roce paní Karolína Vrabcová, bylo jí 95 let,  
ve městě žilo 3 132 obyvatel

•	celé město slavilo na silvestra příchod no-
vého tisíciletí, ovšem správné datum bylo  
ve skutečnosti až o rok později

Rok 2000
•	město mělo na daný rok vyrovnaný rozpočet 

ve výši 31.700 tisíc korun
•	byl zahájen výkup pozemků pro budování 

inženýrských sítí v  lokalitě Padělky, bylo 
také vypsáno výběrové řízení na dodavatele 
těchto IS

•	byla zahájena příprava na přístavbu budovy 
gymnázia: administrativní, hospodářská 
a reprezentační část, plánované náklady  
5 mil. korun

•	byla provedena 2. část rekonstrukce Náměs-
tí 9. května, bylo vydlážděno náměstí, vybu-
dovány nové chodníky, dokončeny estetické 
úpravy náměstí: vybudována kašna, osaze-
ny lavičky a vlajkové stožáry

•	byla připravena projektová dokumentace  
na opravu sokolovny, kina a vstupu do ZŠ, 
tyto akce byly odloženy, neboť oproti plánu 
byly příjmy města nižší o 3 mil. korun

•	město vstoupilo do sdružení obcí Mikroregi-
on Hustopečsko

•	v  listopadu se konaly volby do Senátu,  
ve Velkých Pavlovicích zvítězil Ing. Vladi-
mír Schovánek, který se také potom stal 
senátorem za okres Břeclav, ve volbách  
do krajských zastupitelstev hlasovalo ve městě  
36 % voličů, zvítězila Čtyřkoalice (34 %), 
před KSČM (21 %) a ODS (18 %)

•	v  listopadu vstoupil v  platnost nový Zákon 
o obcích, změnil se název řídících orgánů 
města na Radu města a Zastupitelstvo měs-
ta, byly zrušeny dřívější komise

•	probíhala náročná a zdlouhavá jednání  
o poskytnutí potřebných dotací na výstavbu 
ČOV, dalším termínem zahájení prací byl 
tedy rok 2001

•	poznávací zájezd do Francie připravilo  
na přelomu dubna a května gymnázium  
ve spolupráci s městem pro členy klubu 
Amavet jako odměnu za úspěšnou práci 
v  klubu, na trasu Paříž – Poitiers – La Ro-
chelle jelo 38 žáků a studentů a 6 dospělých

•	v  září se konaly oslavy 110. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů, na slavnos-
tech byli dekorováni zasloužilí hasiči města  
a vyznamenání obdrželo i město Velké Pav-
lovice, k  1. lednu měl místní sbor 33 členů  
a v tomto roce byla ve městě zřízena zásaho-
vá jednotka JPO II. která měla 15 členů

•	v  říjnu byl v  městské knihovně zprovozněn 
pro veřejnost internet, který v té době zažíval 
neuvěřitelný rozmach, bezdrátový internet 
byl zaveden také do všech škol a na městský 
úřad, začalo se připravovat otevření turistic-
kého informačního centra, které pak začalo 
svou činnost se začátkem letních prázdnin 
roku 2001

•	v dubnu byl ve městě založen tenisový oddíl, 
prozatím byla jeho hlavním úkolem vlastní 
výstavba kurtů, včetně zajištění jejího finan-
cování, a dále řízení provozu tenisových kur-
tů, při svém založení měl oddíl 29 členů, byl 
otevřen pro všechny zájemce. Vlastní spor-
tovní činnost zahájil v srpnu

•	basketbalový oddíl TJ Slavoj v  sezóně 
1999/2000 postoupil do finálové skupiny 
okresního přeboru

•	TJ Slavoj byla pověřena uspořádáním kva-
lifikačního utkání Mistrovství Evropy 
hráčů do 18 let mezi Českou republikou  
a Moldávií, Češi vyhráli 5:0 a dále postoupi-
li. Z  velkopavlovického oddílu kopané byli 
v daném roce nejúspěšnější starší žáci

•	teplota přímo ve městě se na šlechtitelské 
stanici měří od roku 1926, rok 2000 byl 
nejteplejším rokem od začátku měření, 
nejteplejším měsícem byl srpen, napršelo  
481,9 mm srážek, tedy méně, než je dlou-
holetý průměr, ale na druhou stranu bylo 

zaznamenáno neuvěřitelných 306 dnů slu-
nečního svitu

•	nejstarší občankou města byla paní Karolína 
Vrabcová, které bylo 96 let

Rok 2001
•	počátkem roku 2001 nemělo město žádné 

úvěry a rovněž nebylo zadluženo, byl schvá-
len vyrovnaný rozpočet 31,5 mil. korun

•	hlavník úkolem pro město stále zůstávalo 
vybudování ČOV s  rozpočtem 44 mil. ko-
run, Zastupitelstvo města tedy schválilo 
záměr úvěru ve výši 12 mil. korun, s prvními 
pracemi se začalo v listopadu stavbou meli-
oračního příkopu a stavbou kanalizačního 
přivaděče

•	počátkem prázdnin byla zahájena přístavba 
budovy gymnázia ve výši 8.300 tis. korun

•	v  daném roce disponovalo město celkem  
12 bytovými a 1 rodinným domem, mělo cel-
kem 83 bytů

•	byly dokončovány investiční akce z  roku 
2000: fasáda hasičské zbrojnice a fasáda 
ZUŠ a dále rekonstrukce vnitřních prostor 
městské knihovny pro TIC, rekonstrukce 
chodníku na ulici Hlavní

•	město získalo dotaci z programu Péče o kra-
jinu na výsadbu zeleně v  lokalitě Příčníky  
ve výši 316 tisíc korun, 500 stromů  
a 3.000 ks trvalých dřevin bylo vysazeno  
na podzim, celkové náklady na akci byly  
460 tisíc korun

•	byla prováděna oprava hřbitovní zdi, město 
jednalo také o dalších úpravách celého hřbi-
tova, nutně bylo třeba přistoupit ke srovná-
vání jednotlivých řad kvůli naprostému ne-
dostatku místa

•	30. ledna se připomínalo 130. výročí naroze-
ní humoristického spisovatele, faráře Josefa 
Blažka, rodáka z  Velkých Pavlovic, který 
používal pseudonym Pavlovický, psal člán-
ky, povídky i romány, překládal z  italštiny, 
tiskem vyšlo jeho 27 knih a 5 divadelních her

•	na únor připravila základní umělecká ško-
la a město koncert Wallingerova kvarteta  
a klavíristky Renaty Ardaševové, výstavní 
sál městského úřadu byl zaplněn do posled-
ního místečka

•	od 1. února byl při ZŠ ustaven Školní klub, 
který nabízel činnost 18 kroužků a víkendo-
vé i odpolední akce sportovní i kulturní

•	k  1. březnu se v České republice provádělo 
sčítání lidu, domů a bytů: ve Velkých Pavlo-
vicích žilo k tomuto dni 3 117 obyvatel, pra-
cující obyvatelstvo představovalo 1 316 lidí, 
žilo zde 17 cizinců, ve městě stálo 956 domů 
a 1 166 bytů

•	v  květnu si město připomínalo 30. výročí 
úmrtí svého významného občana, učitele  
a kronikáře Josefa Zezuláka, ve Velkých 
Pavlovicích působil celkem 33 let

•	a. s. Hantály zahájila výstavbu II. etapy 
skládky TKO, předpokládané náklady byly 
31.850 tisíc korun, skládka vybudovaná 
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v  roce 1994 v  I. etapě, byla v  roce 2001 již 
zcela naplněna

•	TJ Slavoj pořádala v  dubnu konferenci  
k vyhodnocení činnosti uplynulého roku, 
předsedou TJ byl Ing. Ladislav Blata, půso-
bily zde 4 oddíly: kopané, košíkové, tenisu  
a stolního tenisu, roční příspěvky města 
sloužily k  údržbě hracích ploch a k  dovy-
bavení sportovními potřebami, klub čekaly 
velmi náročné úkoly při dobudování areálu: 
sociální zařízení pro veřejnost, chybějící šat-
ny pro tenis i společenská místnost, nutné 
investice do interiéru ubytovny, diváci by si 
přáli zastřešené tribuny

•	v  srpnu byla na radnici zahájena výstava 
akvarelů velkopavlovické rodačky Růženy 
Krčmařové, které zachycují především ta-
neční a hudecké motivy, lidové kroje. Malíř-
ka vystavovala své práce od poloviny 80. let  
a za tu dobu její dílo obdivovali návštěvníci 
na 50 výstavách

•	v  srpnu cestovala delegace občanů Velkých 
Pavlovic již po čtvrté do francouzského 
družebního města Echenonu, francouzští 
hostitelé připravili bohatý program od ná-
vštěvy solivaru, jeskyní, zábavního parku, 
až po cestu do hlavního města Burgundska, 
Dijonu

•	 již rok působil ve městě florbalový klub Gla-
diator, (hraje prý do roztrhání triček a zlá-
mání hokejek), v daném roce začal tým uva-
žovat o přihlášce do oficiální Jihomoravské 
soutěže divize jih, což bylo však podmíněno 
tím, že gladiátoři najdou sponzory

•	byly zahájeny přípravy k vydání knihy „Měs-
to Velké Pavlovice“, jejíž vydání bylo pláno-
váno k  750. výročí města, mnoho historic-
kých materiálů a fotografií poskytli i občané

•	důkazem obliby svatoštěpánského Memori-
álu Vladislava Trsťana v sálové kopané bylo 
to, že se do 8. ročníku přihlásilo 16 mužstev, 
také z Němčiček a Staroviček

•	v říjnu si město připomínalo 10 let od úmrtí 
významného rodáka a občana Velkých Pav-
lovic, učitele a ředitele Františka Laciny, 
který v rodném městě působil jako pedagog 
téměř nepřetržitě 50 let, ředitelem ZŠ byl od 
roku 1968, od r. 1970 vynikajícím kroniká-
řem, po válce i několik období místopřed-
sedou MNV, předsedou SPOZ, nositelem 
vyznamenání „Vzorný učitel“

•	nejstaršími občankami města byly paní Ště-
pánka Bálková a Ludmila Komosná, oslavily 
94. narozeniny, ve městě žilo 3.119 obyvatel

Rok 2002
•	během celého roku byla hlavním úkolem 

města i jeho dodavatele výstavba ČOV, jejíž 
dokončení bylo plánováno na březen 2003, 
město hradilo 30 % celkových nákladů, plán 
na rok 2002 činil 33,5 mil. korun, nejslo-
žitější stavební částí ČOV byla biologická  
čistírna

•	dalším velkým úkolem bylo dokončit výkup 
pozemků v trati Padělky pro vybudování in-

ženýrských sítí (na výstavbu přeložek vyso-
kého napětí muselo město vynaložit 3,5 mil. 
korun, další 1 mil. korun byl plánován na vy-
budování kanalizace a komunikací

•	město pokračovalo v  opravách a rekon-
strukcích chodníků, vybudován byl chodník  
na ulici Nová

•	výstavbu sportovního areálu pro obě velko-
pavlovické školy vysoutěžil ve výběrovém 
řízení dodavatel Unibau Kroměříž, stavba 
probíhala podle harmonogramu, koncem 
roku zbývalo položit umělý povrch atletické 
dráhy, který vyžadoval teplotu jarních měsí-
ců, počítalo se s ustavením správce a s využi-
tím areálu také pro širokou veřejnost

•	v  dubnu uvedlo město do provozu oficiální 
internetové stránky pod dnes již neomylně 
známou adresou

•	v  červnu probíhaly ve městě oslavy  
750. výročí od první písemné zmínky o Vel-
kých Pavlovicích, do oslav se zapojily všech-
ny instituce, školy a spolky s  neuvěřitelně 
bohatým a hodnotným programem: páteční 
program začal setkáním občanů, pokračoval 
kulturním programem, který připravila zá-
kladní umělecká škola, až po country večer 
se skupinou Colorado. V  rámci sobotních 
oslav na radnici byla podepsána smlouva  
o partnerství a spolupráci s  městem Seni-
ca, na návštěvu města přijel tehdejší před-
seda Parlamentu ČR Václav Klaus a další 
oficiální hosté, dopoledne proběhlo setkání 
rodáků, konal se krojovaný průvod městem 
s  dechovou hudbou Lácaranka, odpoled-
ne hrála všem milovníkům folklóru k  tanci 
ještě i dechová hudba Moravanka, bohatý 
program byl připraven i v  areálu TJ Slavoj: 
konalo se fotbalové utkání „A“ mužstva a ve-
čer pak koncert rockových kapel, vyvrchole-
ním večera byl slavnostní ohňostroj s  hud-
bou. Milovníkům vína byly určeny exkurze  
do a. s. Vinium, přehlídka a degustace vín, 
hrála cimbálová muzika Guráš, pro návštěv-
níky byly otevřeny budovy všech škol, vý-
stava pohlednic v městské knihovně a TIC. 
Nedělní dopolední program začínal opět 
v  areálu Slavoje, ve fotbale bojovalo i druž-
stvo velkopavlovických žen, vynikající vy-
stoupení nacvičily mažoretky ze ZŠ a gym-
názia, sklidily zasloužené ovace, pro děti 
byl v areálu současně připraven Dětský den, 
v  nedělním slavnostním průvodu vyhrávala 
dechovka Seničanka do kroku mažoretkám 
z Velkých Pavlovic a Senice, na moderní po-
jetí průvodu navázala při odpoledních osla-
vách za sokolovnou vystoupení moderních 
tanečních skupin z Brna a ze Senice, podve-
černí rockový koncert však překazilo počasí, 
prudký déšť zahnal přítomné domů

•	hitem oslav byly tradiční hodové koláče, peklo 
je 22 velkopavlovických žen (a ještě řada po-
mocnic), celá akce trvala 7,5 hodiny a výsled-
kem bylo 12.000 kusů sladkého pečiva

•	den otevřených dveří připravil v rámci oslav 
i SDH, jako bonbónek vystavoval vzácný 

muzejní kousek - koňskou stříkačku, dosud 
v  perfektním stavu a plně funkční, příkrý 
rozpor oproti běžné realitě, kdy současné zá-
sahové vozy přepravily v roce 2002 ve svých 
cisternách při požárech celkem 120 tisíc li-
trů vody

•	v červnu se konaly volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR, ve Velkých Pavlovi-
cích se zúčastnilo 62 % oprávněných voličů, 
zvítězila ČSSD s 27 %, na druhém místě byla 
ODS s 24 % a na třetím KSČM s 22 % hlasů

•	město uspořádalo povodňovou sbírku  
'pro oběti záplav, které v  srpnu postihly 
západní území České republiky, finanč-
ní prostředky ve výši 329.100 korun byly  
na základě rozhodnutí Zastupitelstva města 
poukázány na konto šumavské obce Strun-
kovice nad Blanicí, částku tvořily dary obča-
nů, dar z rozpočtu města a dar města Senica

•	v listopadu se konaly volby do Zastupitelstva 
města, které mělo 17 členů, ve volbách zví-
tězila KDU-ČSL (33 %), druhá v pořadí byla 
ODS (23 %), třetí SNK (17 %, nezávislí kan-
didáti), následně byl starostou města zvolen 
Ing. Martin Bálka, místostarostou Ing. Pavel 
Procházka

•	v  tomto roce se poprvé konaly na gymná-
ziu maturity, 77 % maturantů se dostalo 
na vysoké a vyšší školy, ve školním roce 
2002/2003 začala na gymnáziu výuka také 
ve čtyřletém studijním programu (dosud os-
mileté a šestileté studium)

•	krásný hudební zážitek prožili v  říjnu ná-
vštěvníci, kteří přišli do kostela Nanebevzetí 
Panny Marie na koncert gymnaziálního sou-
boru Scholastici musici z Brna, koncert du-
chovní hudby byl umocněn prostředím zcela 
zaplněného kostela i vnímavým publikem

•	od 1. října se stala městská knihovna orga-
nizační složkou města a byla zaregistrována 
na MK ČR, ke stejnému datu získala právní 
subjektivitu mateřská škola, která se stala 
příspěvkovou organizací města

•	slavnostní křest knihy „Město Velké Pavlo-
vice“ proběhl v listopadu, autorský kolektiv 
vedl dr. Emil Kordiovský, ředitel Okresního 
archivu v Mikulově, kniha byla vydána v po-
čtu 2 190 výtisků

•	společně s městem připravila ZUŠ v prosin-
ci, těsně před Vánocemi, slavnostní Koncert 
pod vánočním stromem, účinkovaly Dětský 
pěvecký sbor, Komorní pěvecký sbor a žes-
ťový soubor Pálava 

•	významná sportovní akce se konala na fot-
balovém trávníku stadionu TJ Slavoj v  srp-
nu, kdy se zde uskutečnil charitativní zápas 
mezi mužstvy „Hvězdy NHL“ a „1. FC Ra-
diožurnál“, záštitu nad akcí měl Patrik Eli-
áš, zápas skončil výsledkem 4:0 pro Hvěz-
dy NHL, výtěžek akce byl věnován obecně 
prospěšné společnosti, která se věnuje boji  
proti rakovině

•	první zpravodaj města vyšel před 30 lety  
– v září 1972
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Rok 2003
•	ke dni 1. ledna skončila činnost okresních 

úřadů, agendu převzaly obce s  rozšířenou 
působností a kraje, pro Velké Pavlovice je 
to město Hustopeče a Jihomoravský krajský 
úřad v Brně

•	hlavní investiční akcí byla stále výstavba 
ČOV, se zkušebním zahájením provozu se 
počítalo v dubnu 2003

•	dokončovací práce probíhaly také na spor-
tovním areálu za školami, stejně tak se do-
končovaly komunikace a inženýrské sítě  
na ulici Zelnice, akce měly zpoždění díky sil-
ným mrazům

•	rozpočet na rok 2003 byl schválen ve výši 
43.197 tis. korun, velké starosti mělo město 
s  přeúvěrováním investiční akce ČOV díky 
uzavření pobočky UNION banky a. s. 

•	největší nově zahájenou investiční akcí bylo 
vybudování centra volného času a rekon-
strukce budovy kina, opravy a přístavby  
na ZŠ, ze státního rozpočtu bylo plánováno 
10 mil. korun, celkové náklady přesahovaly 
22 mil. korun

•	stavební úpravy na budově ZŠ byly zahájeny 
v srpnu, výběrové řízení vyhrála firma Miku-
lica Velké Pavlovice

•	v dubnu proběhla přesně podle plánu kolau-
dace ČOV, provozovatelem se stalo samot-
né město, následovala 12 měsíční zkušební 
doba, na ČOV byly dány do provozu takové 
technologie, že vyžaduje pouze dozorovací 
činnost

•	současně byl zkolaudován sportovní areál 
obou velkopavlovických škol

•	město se podílelo také na náročné rekon-
strukci kostela, pokračovaly práce na loka-
litě Padělky, v  rozpočtu města na daný rok 
bylo naplánováno 9 mil. korun

•	město se podílelo na projektu a. s. VaK Břec-
lav s  názvem „ISPA – Čistá Dyje“, účast 
v projektu umožnila městu získat prostřed-
ky EU na dokončení a rozšíření kanalizace 
na ulicích Hodonínská, Tovární a Trávníky

•	v prosinci 2002 to bylo 10 let, kdy ve městě 
působila městská policie, desetiletou čin-
nost hodnotil velitel Peter Hasil

•	v roce 2003 si město připomínalo 10. výro-
čí podepsání smlouvy o partnerství s  fran-
couzským městečkem Echenon

•	v lednu připravila ZUŠ Velké Pavlovice další 
z řady koncertů vážné hudby, tentokrát účin-
koval Břeclavský komorní orchestr

•	v únoru uspořádal DDM netradiční výstavu 
prací modelářů, kterou si nakonec přijelo 
prohlédnout více než 10 dalších škol z okolí 
a více než 500 návštěvníků z řad veřejnosti, 
letní nabídku táborů pro děti v  daném roce 
DDM rozšířil na 6 míst

•	v  březnu se konala každoroční výstava vín 
organizačně zajišťovaná ČZS, již však neby-
la uspořádána výstava zemědělské techniky

•	významnou kulturní akcí ve městě byl v břez-

nu koncert tří škol, na kterém se představili 
žáci a učitelé ZUŠ Velké Pavlovice, studenti 
Gymnázia P. Křížkovského z Brna a studen-
ti a profesoři Hudební fakulty University of 
North Texas z Dentonu v USA

•	v  dubnu zemřel velkopavlovický farář  
P. Antonín Střelec (působil ve městě  
19 let), novým farářem byl ustaven P. Jan Pi-
ler, ovšem již od srpna byl administrátorem 
farnosti jmenován P. Petr Papoušek

•	město uzavřelo smlouvu se Svazem inte-
grované produkce hroznů a vína v  Brně  
o poskytování informací o aktuálním nebez-
pečí houbových chorob a výskytu škůdců, 
zprávy jsou od května do října zveřejňovány 
na webových stránkách města dodnes a jsou 
k dispozici všem pěstitelům vína

•	TJ Slavoj organizovala v květnu jednu z nej-
rozsáhlejších a organizačně nejnáročnějších 
akcí v  dějinách klubu: 10. ročník žákovské-
ho turnaje Kouba Cup, ve kterém se utkaly 
krajské výběry žáků z celé České republiky, 
bojovalo více než 600 chlapců

•	v červnu se konalo referendum o vstupu ČR 
do EU, ve městě pro vstup hlasovalo 70 % zú-
častněných voličů

•	od října 2002 působí ve městě Dámský klub, 
který nahradil ZO ČSŽ, kromě vlastních ak-
tivit se hned v  prvním roce mohl pochlubit 
spoluprací s městem, ZŠ, TJ Slavoj i SDH

•	po osmi letech byla v září obnovena tradice 
Velkopavlovického vinobraní, scénku „Za-
rážení hory“ viděli návštěvníci v podání her-
ců Divadla Boleradice

•	město jednalo s  úředníky Jihomoravské-
ho kraje o krajském záměru optimalizace 
středních škol, kdy bylo navrhováno slou-
čení Gymnázia Velké Pavlovice a Gymnázia 
Hustopeče

•	v  říjnu zemřel František Marek, dlouholetý 
učitel ZUŠ, který velkou část života věnoval 
výchově mladých hudebníků, vedl také chrá-
mový sbor

•	v  listopadu vysadilo město přes 150 vzrost-
lých stromů (duby, lípy, topoly, vrby), sou-
časně připravuje k výsadbě 15 kusů oskeruší

•	v  polovině listopadu navštívil město teh-
dejší prezident ČR Václav Klaus s  manžel-
kou, kromě oficiálních představitelů města 
se setkali i se studenty gymnázia, kulturní 
program zajistila ZUŠ, vystupoval dětský 
pěvecký sbor Sluníčko a cimbálová muzika 
Falešnica 

•	v prosinci dokončila a. s. Hantály nákladem 
14 mil. korun I. etapu výstavby svého správ-
ního střediska v lokalitě Na Špitálku

•	ve městě žilo 3  082 obyvatel, nejstarší ob-
čankou města byla paní Ludmila Komosná, 
narozená v roce 1907

Rok 2004
•	v  únoru schválilo Zastupitelstvo města 

převzetí zřizovatelské funkce města vůči 
gymnáziu, tím zabránilo sloučení školy 

v rámci optimalizace s Gymnáziem v Husto-
pečích, město se stalo zřizovatelem gymnázia  
od 1. července

•	vedení města zajistilo dle dohody s krajským 
úřadem, že do roku 2006 mělo gymnázium 
kompletní šestileté i čtyřleté studium

•	v lednu byla zahájena I. etapa odstraňování 
přerostlého topolového lesíka u zastávky 
ČD, současně začaly práce na projektu vy-
budování a výsadby parku

•	investiční prioritou pro rok 2004 byla vý-
stavba inženýrských sítí v  lokalitě Padělky 
jako příprava stavebních míst pro 90 rodin-
ných domů, akce byla dokončena v listopadu

•	více než 600 tisíc korun si vyžádala havárie 
vodovodního řadu na ulici Tovární, do dal-
šího roku muselo město počítat s  nutností 
vybudovat nový přívod elektřiny, veřejné 
osvětlení a přípojku ke kanalizačnímu řadu 
města v  této lokalitě, stejně tak chodník  
na ulici Nádražní

•	v  březnu navštívil město tehdejší předseda 
KDU-ČSL Miroslav Kalousek, představitelé 
města s ním hovořili především o problema-
tice gymnázia

•	o zavedení nové tradice se pokusili v březnu 
organizátoři oblastní výstavy vín „Vinum 
2004“, nominační oblastní výstava velko-
pavlovické podoblasti se skládala nejenom 
z  degustace a ocenění přihlášených vín,  
ale také z  řady odborných přednášek ur-
čených vinařům i veřejnosti, zlaté medai-
le získali Jan Michna, Miroslav Mikulica  
a Ing. Pavel Lacina

•	TJ Slavoj získala ze státních prostředků do-
taci na rozsáhlou rekonstrukci fotbalových 
šaten, díky prostředkům města na další prá-
ce na travnatém a na budování tréninkového 
fotbalového hřiště

•	ZUŠ Velké Pavlovice dosáhla významného 
úspěchu, když do Národní soutěže ZUŠ vy-
slala dva své soubory, žesťový kvintet Aly-
jazz získal 1. místo v celostátním kole ve Vy-
sokém Mýtě, flétnový soubor Cácory získal 
2. místo v okresním kole v Břeclavi 

•	na základě projektu „Plenér – Workshop“ 
byl z prostředků EU, programu Phare, fon-
du přeshraniční spolupráce, hrazen společ-
ný pobyt studentů z Velkých Pavlovic, Seni-
ce a rakouského Dürnkrutu na výtvarném 
workshopu v Piesočné na Slovensku v květ-
nu. Studenti pracovali za pomoci profesi-
onálních výtvarníků, práce z  projektu byly 
představeny formou výstavy ve všech třech 
státech, vernisáž ve Velkých Pavlovicích se 
uskutečnila v prosinci

•	v červnu proběhly v ČR volby do Evropského 
parlamentu, ve městě se zúčastnilo 665 voli-
čů (27 %), zvítězila ODS

•	v  červnu se uskutečnil v  kostele benefiční 
koncert smíšeného pěveckého sboru Cor-
dia z  Telče, koncert byl poděkováním všem 
sponzorům a dárcům, kteří finančně přispě-
li na přístavbu kostela
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•	Velkopavlovické vinobraní 2004 se konalo 
počátkem září, významně se podílela i a. s. 
Vinium, lákadlem pro návštěvníky byl kon-
cert skupiny Čechomor a vystoupení Jožky 
Černého

•	pro školní rok 2004/2005 nabídl DDM dě-
tem ve městě neuvěřitelných 31 kroužků 
s  každotýdenním programem a 3 klubové 
měsíční aktivity

•	významné sportovní aktivity hostil areál 
TJ Slavoj: v červenci se zde konal Memoriál 
Františka Harašty, turnaj nejlepších klubo-
vých družstev mladšího dorostu z  celé ČR, 
v září mezinárodní kvalifikační zápas hráčů 
do 17 let mezi ČR a Švédskem, v  říjnu kva-
lifikační zápas ME amatérů mezi ČR a Ho-
landskem

•	v nově otevřeném areálu za školou se v čer-
venci konal 2. ročník nohejbalového turnaje 
„Řízci Cup“, oproti roku 2003 si velkopav-
lovičtí Řízci polepšili, skončili tentokrát  
na 2. místě

•	ve školním roce 2004/2005 chodilo do MŠ 
86 dětí, školka měla 7 pedagogických pra-
covnic a 5 provozních zaměstnanců, folk-
lórní taneční soubor Sadováček měl 24 dětí 
a byl pravidelně vidět na kulturních akcích 
města tak, jak se to děje dodnes, stejně tak je 
to se souborem Baby Country

•	50 let působení ve Velkých Pavlovicích osla-
vil na podzim učitel ZUŠ Oldřich Jeřábek, 
na školu tedy nastoupil v  roce 1954, vy-
učoval hře na nejrůznější hudební nástroje 
– klavír, akordeon, housle, kytaru, trubku  
i jiné dechové nástroje

•	město si připomínalo 80. výročí narození  
a 20. výročí od úmrtí Ing. Jaroslava Švásty, 
velkopavlovického rodáka, pracovníka Vi-
nařského ústavu VŠZ v  Brně, celý život se 
věnoval propagaci vysokého a středního ve-
dení vinné révy

•	v listopadu se konaly volby do krajských za-
stupitelstev, účast ve Velkých Pavlovicích 
byla 30 %, ve městě, stejně jako v Jihomorav-
ském kraji, zvítězila KDU-ČSL, na druhém 
místě skončila ODS, na třetím pak KSČM

•	 již 10. výročí oslavil Memoriál Vladislava 
Trsťana, štěpánský turnaj v  sálové kopané, 
vítězem se stal Kepák Team, který zvítězil  
ve finále nad Suchým řádkem

Rok 2005
•	k  1. lednu mělo město 3  077 obyvatel, nej-

starší byla paní Ludmila Komosná, které 
bylo 98 let

•	částku vybranou pod Vánočním stromem  
ve výši 17.800,-- korun věnovalo město po-
prvé středisku Betlém Diakonie v  Klobou-
kách u Brna

•	novoroční koncert ve zcela zaplněném  kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie se konal v led-
nu, vystupovali Virtuosi di Mikulov společně 
se Zuzanou Lapčíkovou, výtěžek koncertu 
byl věnován na ozvučení kostela

•	byla zahájena realizace projektu a. s. VaK 
Břeclav „Čistá Dyje“, pro město to zname-
nalo z  prostředků EU 48 mil. korun v  le-
tech 2005-2009 na rekonstrukci kanalizace  
na ulicích Hlavní, Pod břehy a V údolí

•	práce v lokalitě Padělky pokračovaly vybu-
dováním obrubníků a 550 m živičné komu-
nikace

•	pracovníci služeb města dokončili výstavbu 
parkoviště u kostela, dalšími úkoly pro rok 
2005 bylo zahájení úprav v parku u zastávky 
ČD, rekonstrukce chodníku na ulici Nádraž-
ní, úprava autobusového nádraží

•	městu se podařilo dořešit vlastnické vztahy 
ke stávajícímu tzv. „zámeckému“ rybníku, 
díky směně pozemků mezi městem a Po-
zemkovým fondem ČR se rybník stal vlast-
nictvím města

•	v dubnu se ve městě konala nominační sou-
těžní výstava do Salonu vín ČR „Forum 
Moravium 2005“, kterou chtěli organizátoři 
navázat na „Vinum 2004“, hodnocená vína 
pocházela z Velkopavlovické vinařské oblas-
ti, do které je zahrnuto 75 jihomoravských 
obcí, šampionem soutěže se stal Ryzlink 
rýnský Rostislava Žďárského ze Zaječí

•	současně bylo založeno občanské sdru-
žení Forum Moravium, jehož úkolem je 
podpora a rozvoj vinařství a vinohradnic-
tví, spolupráce na projektu města „Vinař-
ská turistika Velkopavlovické podoblasti“  
a projektu „Centrum moravského vinař-
ství“; vniklo také sdružení Víno z  Velkých 
Pavlovic a poprvé bylo zásluhou sdružení 
v červenci zorganizováno Víno v oranžovém, 
poprvé byl realizován projekt na podporu vi-
nařské turistiky „Léto s vínem“, největší akcí 
roku byl v  září mezinárodní festival „Salon  
červených vín“

•	ve městě se konaly oslavy 60. výročí konce  
2. světové války, program zajistili posluchači 
a soubory ZUŠ, garantem oslav bylo město 
Velké Pavlovice

•	velmi dobrými výsledky v soutěžích se moh-
lo pochlubit gymnázium ve školním roce 
2004/2005: Lukáš Doležal získal 2. mís-
to v  krajském kole Zeměpisné olympiády, 
Anna Holásková získala 1. místo v celostát-
ní fotografické soutěži Příroda kolem nás, 
družstvo studentů oktávy a kvinty získalo  
1. místo v  mezinárodní soutěži středních 
škol v košíkové ve slovenské Senici

•	velkolepé odpoledne pro děti formou spor-
tovně kulturního programu s  názvem Ara-
bela show připravilo město ve spolupráci 
se všemi školami a organizacemi ve městě, 
účinkovali zde známí herci jako Pavel Tráv-
níček, Petr Vondráček, David Suchařípa, 
zpíval Bob Frídl, odpoledne bylo zakončeno 
fotbalovým zápasem mezi herci a velkopav-
lovickým výběrem

•	37 hostů z  Echenonu přijelo na pozvání 
města i soukromých hostitelů v srpnu, právě 
na Velkopavlovické hody, kromě všeho, co 
může nabídnout město, byla pro ně připra-

vena návštěva Znojma, Brna a Prahy a také 
pivovaru Černá hora

•	Velkopavlovické vinobraní počátkem září 
2005 mělo nadstandardní rozměry, bylo za-
hájeno výstavou výtvarných prací a fotogra-
fií a koncertem mužských pěveckých sborů 
v pátek večer, pokračovalo v sobotu vystou-
pením 7 dětských národopisných souborů, 
2 dětských dechových hudeb, představením 
divadla pro děti a vystoupením šermířské 
skupiny, program pro děti doplňovaly jez-
decký den a výstava vojenské techniky či 
jízdy kočárem, konal se Salon červených vín 
2005, otevřena pro veřejnost byla Vinařství 
Baloun, Vinařství Pavlovín i a. s. Vinium. 
Po tradičním průvodu městem a požehnání 
úrody následovala slavnost Zarážení hory, 
v  odpoledním a večerním programu účin-
kovaly 3 cimbálové muziky, 4 folklórní sou-
bory, žesťový kvartet, heligonkáři, dechová 
hudba, country kapela a v  areálu TJ Slavoj  
6 pop-rockových a folk-rockových kapel

•	tercie gymnázia se zapojila do charitativní-
ho projektu „Adopce na dálku“, vybrali si 
kenžského chlapce Reagana Otieno Abiga 
a poskytli pro něj finanční prostředky, které 
stačily na jeho školní vzdělání a pomůcky  
po celý rok

•	ve 2. čísle zpravodaje byly otištěny historické 
fotografie z návštěvy básníka Jaroslava Sei-
ferta (jediného českého nositele Nobelovy 
ceny za literaturu) ve Velkých Pavlovicích 
v roce 1944, fotografie městu poskytl velko-
pavlovický rodák Pavel Nesvadba z Kuřimi, 
současně zapůjčil i Seifertovu báseň, která 
by měla být pro město skutečným pokladem, 
neboť se jmenuje „Vzpomínka na Velké Pav-
lovice“

Rok 2006
•	vyrovnaný rozpočet na daný rok činil  

45.630 tis. korun, hlavní investiční akcí roku 
byla rozsáhlá rekonstrukce a modernizace 
ZŠ (výměna oken, zateplení včetně nové fa-
sády) v hodnotě 17 mil. korun, výběrové ří-
zení vyhrála firma Mikulica Velké Pavlovice

•	na nově zrekonstruovanou základní školu se 
po více než 60 letech vrátil nápis Masaryko-
va jubilejní obecná škola

•	byla dokončena rekonstrukce chodníku  
na ulici Nádražní s náklady 800 tis. korun

•	město vybudovalo nová parkovací místa  
u autobusového nádraží, současně zde vysa-
dilo zeleň a ozdobné kontejnery na květiny

•	město mělo v  lednu poprvé vlastní stánek  
na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
Brno, cílem je propagace města, podpora 
cestovního ruchu; v  polovině ledna byly 
spuštěny nové webové stránky s názvem Vel-
kopavlovicko v rámci realizovaného projek-
tu k rozvoji cestovního ruchu

•	v lokalitě Padělky proběhla náročná pozem-
ková reforma, která byla vytyčena v  terénu 
a byla předpokladem pro to, aby pozemky 
mohly být předány vlastníkům, k  dispozici 
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Snad každá půda historické památky skrývá 
nějaká tajemství. Ani velkopavlovický kostel 
Nanebevzetí Panny Marie není výjimkou. Sta-
čí mít to štěstí a vzácnou příležitost vystoupat 
do nejvyšších míst jeho věže, kde je umístěn 
hodinový stroj, zvony a spousta dřevěných 
krovů. Ty byly mnohokráte opravovány nebo 
zcela vyměněny a autoři těchto rekonstrukcí 
se v řadě případů nezapomněli podepsat.
Některá jména a letopočty jsou snadno čitel- 

taJeMStVÍ kRoVů VelkoPaVloVického kostela…

Malá ukázka zvěčněných letopočtů na dřevěných krovech velkopavlovického kostela. Další fotografie najdete na webu města Velké Pavlovice 
v aktualitě a fotogalerii ze dne 23. června 2017.

bylo přes 30 stavebních míst
•	 leden přinesl neobvykle studené počasí, na-

padalo na místní poměry nečekané množství 
sněhu, bylo ho tolik, že musel být odvážen 
ven z  města, vpádem studeného vzduchu 
klesly od 24. ledna teploty až na -200°C, stej-
né počasí pokračovalo i během února, velmi 
chladný byl i březen

•	v únoru se konala pod záštitou DDM mode-
lářská a sběratelská výstava, sběratelé vy-
stavovali staré pohlednice města, poštovní 
známky, bankovky a mince

•	v  březnu se konala výstava vín k  70. výročí 
založení vinařského družstva Vinopa, na její 
organizaci spolupracovalo také město, ČZS 
a spolek Víno z Velkých Pavlovic, hodnotilo 
se 380 vzorků těch nejlepších vín

•	v dubnu přijela do města na pozvání Jarosla-
va Pešáka rychlobruslařka Martina Sáblíko-
vá a její trenér Petr Novák, protože to bylo 
v  době, kdy ještě nebyla Martina Sáblíková 
olympijskou vítězkou, nebylo na besedě  
ve Viniu příliš mnoho účastníků, na rozdíl 
od její příští návštěvy

•	v květnu probíhala výsadba první 60 vzrost-
lých stromů v  parku u zastávky ČD, za-
městnancům služeb města pomáhalo více  
než 40 žáků ZŠ, I. etapa budování parku byla 
do konce roku dokončena, projekt pokračo-
val kácením druhé části topolového lesíku

•	v prvních červnových dnech se konaly volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  
ve Velkých Pavlovicích byla účast voličů  
69 %, na prvním místě skončila ODS,  

na druhém ČSSD, poslancem za obvod se 
stal Pavel Suchánek z ODS

•	společný projekt 5 obcí na zřízení nové cyk-
lostezky s názvem “Krajem André“ se před-
stavil veřejnosti 1. července, projekt pod-
pořil Vinařský fond ČR, každoroční jarní 
cykloturistická akce se koná dodnes

•	koncem června se přes město přehnala bou-
ře s  krupobitím, které zcela poškodilo me-
ruňky a vinice především v tratích Ostrovce, 
Staré hory, Novosády a Bedříšky, byla to nej-
horší bouře za několik desetiletí

•	koncem října se konaly volby do obecních 
zastupitelstev, účast voličů byla 56,2 %, 
zvítězila ODS, druhá byla KDU-ČSL, třetí 
SNK, Zastupitelstvo města následně zvolilo 
starostou Ing. Pavla Procházku a místosta-
rostou Ing. Zdeňka Karbera

•	současně se v říjnu konaly i volby do Senátu, 
poslancem za okres Břeclav se stal Ing. Jan 
Hajda z ČSSD

•	Gymnázium Velké Pavlovice slavilo v  říj-
nu 10. výročí svého vzniku, na kulturním 
programu se podíleli nejen studenti školy,  
ale také ZUŠ z partnerské Senice, přijeli také 
významní hosté, na programu se podílel  
i malíř Antonín Vojtek

•	TJ Slavoj měla v  daném roce 350 členů  
v 6 oddílech, sportu se ve městě věnují také 
závodníci v  rybolovné technice, závody se 
konají pravidelně jako Zimní halový pře-
bor i Jarní přebor MRS, sportovní kroužky  
pro mládež nabízí jak DDM, tak i Školní klub

•	Velkopavlovické vinobraní v  září mělo tak 
bohatý program, že předstihlo i ten z  roku 
2005, největšími hity byly koncerty Hra-
dišťanu a vystoupení folklórního souboru 
Lúčnica

•	spolek Víno v  Velkých Pavlovic, založený 
v  roce 2005, začal pravidelně propagovat 
vinařství i město na celostátních akcích, 
v  daném roce vinaři poprvé uspořádali lis-
topadové Svatomartinské otevřené sklepy, 
společně s ČZS, sdružením Forum Moravi-
um a městem Velké Pavlovice

•	v  říjnu zemřel vinař a šlechtitel Ing. Josef 
Veverka, v roce 1951 nastoupil do Šlechtitel-
ské stanice ve Velkých Pavlovicích, později 
působil v  Perné, jako první začal rozvíjet 
novošlechtění; do té doby také spadají prv-
ní práce na vyšlechtění odrůd Pálava a Au-
relius, ačkoliv odrůda Pálava byla zapsána  
až v  roce 1977 a odrůda Aurelius až v  roce 
1983, Josef Veverka byl nositelem státního 
vyznamenání Za vynikající práci, po odcho-
du do důchodu se vrátil do Velkých Pavlovic 
a znovu se aktivně zapojil do vinařských ak-
tivit ve městě i za jeho hranicemi

•	v polovině prosince se poprvé konal Vánoč-
ní jarmark u Radnice, hudební vystoupení 
místních souborů bylo doplněno výstavou 
výtvarných prací studentů Gymnázia Vel-
ké Pavlovice a ZUŠ v  Senici, které vznikly 
v rámci mezinárodního projektu Cesty

•	ve městě žilo 3 069 obyvatel

Zpracovala Mgr. dana Růžičková

né, některé nápisy však luštíme jen stěží,  
o skutečném znění jmen mistrů tesařů se mů-
žeme dnes jen dohadovat. Už se nikdy nedo-
víme, kdo a kdy tu pracoval, fantazie pracuje 
na plné obrátky a dává tak nekonečný prostor 
pro vznik různých pověstí, pohádek, a právě 
zmiňovaným tajemstvím…
Nedávno se do věže velkopavlovického koste-
la dostal i pan Oldřich Otáhal, náš „dvorní“ 
fotograf. A protože je velmi všímavý, nene-

chaly ho nápisy a letopočty zvěčněné na tam-
ních trámech v klidu. Jak už to u lovců mi-
mořádných snímků bývá, zvěčnil je. A nejen  
pro sebe, nýbrž pro všechny z nás. Proto se  
i my, obyčejní smrtelníci, nyní můžeme podí-
vat co je ukryto v těch nejzapovězenějších zá-
koutích naší nejstarší historické stavby.
Za vzácné fotografie panu Otáhalovi velmi dě-
kujeme!

Karolína Bártová
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Před začátkem prázdnin jsme netrpělivě če-
kali na vyhodnocení soutěže ve sběru papíru 
„Třídíme s Hantáláčkem“ pořádané akciovou 
společností Hantály. V  kategorii mateřských 
škol jsme se umístili na prvním místě s  cel-
kovým množstvím 147,06 kg nasbíraného 
papíru v přepočtu na jednoho žáka. Díky této 
aktivitě rodičů přibude dětem na zahradě MŠ 
koncem srpna nový prvek. 

Hlošina úzkolistá je slabě trnitý keř nebo 
strom s listy nejprve oboustranně stříbřitý-
mi, později jen ze spodní strany. Pro svou 
podobnost s olivovníkovým olistěním bývá 
označována jako česká oliva. Do Evropy byla 
karavanami dovezena v 16. století z Asie. 
Přirozený areál hlošiny úzkolisté zasahuje  
od středozemní oblasti přes Střední Asii  
až po Čínu a Himaláje. Dovezena byla i do Se-
verní a Jižní Ameriky.
Tato dřevina dorůstá do výšky 3 až 10 m a je 
v našich podmínkách opadavá. Listy a mladé 
větvičky jsou pokryty drobnými šupinami.
Kvete v  květnu a červnu drobnými žlutými 
kvítky, které intenzivně voní a je dobrou me-
donosnou a pylodárnou rostlinou. Hlošina úz-
kolistá patří mezi patnáct nejvyhledávanějších 
a nejvýnosnějších včelařských dřevin.
Na kopci Poštor za Penzionem André jsou 
krásné tři exempláře odhadem do 45 let stáří, 
zapěstované jako stromy a svým zabarvením  
i habitem zkrášlují tuto lokalitu.

K podzimu se z opylených květů tvoří světle 
zeleno-šedé peckovičky soudečkovitého tvaru 
s moučnou sladkou dužninou podobné olivám. 
Těmi se rozmnožuje, ale v zahradnické praxi 
se množí řízky nebo kořenovými výmladky.
Je to dřevina velice odolná nejen k suchu,  
ale i k nízkým teplotám a k imisím a je tole-
rantní k obsahu solí v půdě. Pro svou nená-
ročnost se hodí do měst, na výsypky a kolem 
cest. Tvoří velké rozkladité keře nebo stromy 
nápadné svým stříbřitým olistěním. Nemá 
problém v našich podmínkách růst a plodit, 

čeSká oLIVa – hlošina úzkolistá (elaeagnus angustifolia)
snáší výborně řez a je lehounce trnitá, takže 
je vhodná do ochranných živých plotů. Na za-
hradě ji oceníme zejména kvůli jedinečnému 
stříbřitému efektu listů Využítí nalezne spíš  
ve větším prostoru.
Setkat se s ní u nás můžeme podél vodních 
toků či v městských výsadbách. Často je také 
využívána k výsadbám kolem dálnic a do výsa-
deb mezi středová svodidla.
V lidovém léčitelství je celkem opomíjenou 
rostlinou. Působí jako prostředek uvolňující 
hleny. Plody jsou zdravé a výživné. Obsahují 
bílkoviny, glukózu, vitamín C a minerální lát-
ky. Lze z nich připravovat marmelády, kom-
poty či likéry. Dříve se ze sušených plodů při-
pravovala mouka a v sušené podobě se hodily 
na dlouhé cesty. Dřevo se používalo k výrobě 
hudebních nástrojů a nářadí.

ing. Vratislav nakvasil, Ph.d,  
Jan Havránek, Věra Procingerová,  

Mgr. dana RůžičkováPlody české olivy.

dění V MateřSkÉ škoLe

ŠKOLnÍ OKÉnKO

Léto ve školce? Pro dospělé moře práce.

Léto ve školce? Pro děti moře zábavy.

SPoRtoVNÍ oLyMPIáDa  
1. stuPně zš Velké PaVloVice
Dne 26. června 2017 se na školním sportovním 
stadionu sešli malí sportovci z 1. stupně základ-
ních škol Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky  
a Starovičky. 
Žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách: vytr-
valostní běh na 150 m nebo na 300 m, sprint  
na 50 m, skok daleký s rozběhem a hod míčkem. 
Všechny děti soutěžily s obrovským nasaze-
ním a těm nejlepším závodníkům předal ředitel 
školy Mgr. M. Rilák medaile. V jídelně základní 
školy bylo pro všechny účastníky olympiády při-
praveno také skvělé občerstvení (exotické ovo-
ce), což přišlo v takovém horkém počasí všem 
vhod. Sportovní dopoledne se tak i díky příjem-
nému počasí velmi vydařilo. 

Mgr. eva drienková

Pohyb, sport a soutěžení – vzácnost, která 
se pomalu vytrácí. Proto si ji musíme hýč-
kat a udělat vše pro její renesanci. Třeba 
pořádáním atraktivních olympiád  
pro naše nejmenší sportovní nadšence.

Zatímco si děti v  červenci užívaly sluníčka  
a koupání, prováděla firma pana Havelky 
v  pravé polovině budovy MŠ rekonstrukci 
elektřiny. Během prací a zejména po jejich 
ukončení měly paní uklízečky plné ruce prá-
ce. Nastalo jim období velkého a náročného 
úklidu jako je mytí oken, dveří, praní záclon, 
oblečků pro panenky a převleků pro děti, 

čištění molitanových lehátek, koberců a des-
infekce všech hraček. Za pomoci brigádníků 
a zaměstnanců Města Velké Pavlovice se vše 
zvládlo dřív než byla mateřská škola na tři srp-
nové týdny uzavřena. 

Jiřina Zigová,  
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice
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DeVáťáCI Se RoZLoučILI se základní školou
Dne 27. června 2017 proběhlo ve společen-
ském sále velkopavlovické radnice slavnostní 
loučení žáků devátého ročníku Základní školy 
Velké Pavlovice se školou. Čerství absolventi 
převzali z rukou ředitele školy Mgr. Michala 
Riláka a třídní učitelky Mgr. Jitky Šaňkové vy-
svědčení, poslední ze základní školy. V rámci 
slavnostního aktu přišel čerstvým absolven-
tům základního vzdělání poblahopřát i sta-
rosta města Jiří Otřel.
Poté nastal čas vyrazit vstříc vytouženým  
a zaslouženým prázdninám a po nich se roz-
prchnout do všech koutů světa za dalším vzdě-
láním, prací, dalším životem… 
Milí deváťáci, děkujeme Vám za zajímavých 
devět let a přejeme Vám pohodovou cestu ži-
votem, lemovanou štěstím a zdravím. Vězte, 
že ne vždy Vám bude svítit slunce, ale po kaž- 
dém dešti se vyjasní. Dělejte radost rodičům  
a čest škole. Mnoho štěstí!

Pedagogický sbor  
při Základní škole Velké Pavlovice

Další významná etapa života za námi, řada dalších se spoustou výzev před námi…  
Kéž všechny povedou k vytouženému cíli!

GyMNaZIáLNÍ škoLNÍ Rok 2016/2017 V číslech
Ve školním roce 2016/2017 docházelo do ško-
ly 257 žáků - do osmi tříd osmiletého studij-
ního oboru 191 žáků, do čtyř tříd čtyřletého 
studijního oboru 66 žáků. Studenti dojíždí 
z  34 okolních obcí. Průměrný počet žáků na 
třídu je 21. Do prvních ročníků (prima, 1.A) 

nastoupilo 50 žáků.
Druhé pololetí školního roku ukončili 
žáci: z  celkového počtu 257 žáků prospělo  
164 žáků, s vyznamenáním 91 žáků (tj. 35 % 
všech žáků školy), neprospěli dva žáci. V  os-
miletém studijním oboru z  celkového počtu 

191 žáků prospělo s vyznamenáním 83 žáků. 
Ve čtyřletém studijním oboru z celkového po-
čtu 66 žáků prospělo s vyznamenáním 8 žáků, 
prospělo 56 žáků, neprospěli dva žáci ze dvou 
předmětů. Z  tělesné výchovy bylo uvolněno 
ve druhém pololetí 17 žáků z důvodu zdravot- 

škoLNÍ Rok 2016/2017 V základní škole
Do školních lavic základní školy letos nastou-
pí 26 prvňáčků. Odešlo 30 žáků z deváté třídy, 
kteří ukončili úspěšně povinnou školní do-
cházku a získali tak základní vzdělání, dalších 
11 žáků z pátých tříd nastoupí na Gymnázium 
ve Velkých Pavlovicích, z nichž 7 jich bylo při-
jato na základě vykonání povinné státní při-
jímací zkoušky. Současně k nám ale nastoupí 
i několik nových žáků, a to především z okol-
ních obcí. Není se čemu divit, vždyť třetinu 
žáků naší školy tvoří žáci právě z těchto obcí. 
Žáci přichází opět z Bořetic, Kobylí, Rakvic, 
Němčiček, Velkých Pavlovic a ze Zaječí.
Do školy ve školním roce 2017/2018 nastoupí 
noví pedagogičtí pracovníci, a to nejen uči-
telé, ale i asistenti pedagoga. Mgr. Jiří Kříž  
s aprobaci český jazyk, občanská výchova, 
Mgr. Martina Hájková má aprobaci český ja-
zyk a dějepis. Po mateřské dovolené se vrací  
i Mgr. Vilemína Osičková a na mateřskou 
dovolenou naopak nastupuje Mgr. Darina 
Zborovská. Lenka Štefková a Mgr. Martina  
Handlová budou působit ve třídách jako asis-
tenti pedagoga.
Se školou se rozloučili Mgr. Ladislav Rich-

ter, který svou učitelskou dráhu začínal právě  
ve V. Pavlovicích, a Mgr. Jitka Šaňková, která 
na škole působila velmi dlouhá léta. Oběma 
patří za dlouholetou a nelehkou práci ve škol-
ství velké poděkování.

Jak se škola zejména o prázdninách na nový 
školní rok 2017/2018 připravovala?
Opět se pokračovalo v opravě topení. Na prv-
ním i druhém stupni základní školy to bylo 
vždy ve dvou třídách. Oprava topení stále  
ale není kompletní, a je tedy nezbytně nutné 
její pokračování i v následujících letech. Došlo 
také k výměně podlahy, která se propadala,  
v jedné třídě na 2. stupni ZŠ. Na základě zpra-
covaného projektu se na obou budovách ZŠ 
opravovaly kompletně i hromosvody. Bylo 
nutné opravit promáčknuté okapy a připravit 
na fasádě svody. Ve škole se také malovalo.
O jarních prázdninách se musela provést 
oprava jedné části vodovodního potrubí  
u velké tělocvičny, kde došlo k havarijní situa-
ci. Dále byla zahájena oprava střechy nad vel-
kou tělocvičnou, kterou realizuje zřizovatel  
ve spolupráci se základní školou. Oprava bude 
finančně náročnější, ale byla nutností, proto-

že stav tělocvičny ohrožoval bezpečnost nejen 
cvičících žáků a studentů, ale i cvičících ob-
čanů z řad veřejnosti. Sportovní hala tak do-
stane další pozitivní náboj vedle již nově zre-
konstruovaných šaten. V dalším roce by mělo 
dojít ještě i k opravě podlahy a topení v této 
sportovní hale, která by si to určitě zaslouži-
la. A to je jen malý výčet toho, co se podařilo  
ve škole o prázdninách realizovat a co školu 
čeká v dalších letech.
Na závěr bych chtěl poděkovat našemu zřizo-
vateli – Městu Velké Pavlovice za pomoc, kte-
rou nám při opravách školy i jejího okolí po-
skytuje. Základní škola je důležitým prvkem 
každé obce a bez této pomoci se neobejde.  
V minulých letech se bohužel na opravy tolik 
nemyslelo a nyní je to znát.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych popřál 
všem našim žákům hodně úspěchů ve školní 
práci a hodně hezkých chvil, které ve škole  
i mimo školu stráví. Mnoho úspěchů přeji rov-
něž všem pracovníkům školy, pedagogickým  
i nepedagogickým.

 Mgr. Michal Rilák,  
ředitel Základní školy Velké Pavlovice
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třetÍ RočNÍk škoLNÍ akaDeMIe GyMNaZIStů  
hýřil originalitou a VtiPem
Poslední dny školního roku se zpravidla 
vlečou jako žvýkačka nalepená pod lavicí  
už v dubnu. Studentům se nic nechce, letošní 
počasí atakuje třicetistupňové teploty uvnitř 
tříd i na chodbách a přiznejme si, že ani peda-
gogický sbor už nehýří bůhvíjakou energií. 
U nás na gymnáziu se s programem závěreč-
ného červnového týdne vyrovnáváme třetím 
rokem po svém – nacvičujeme na student-
skou akademii! A úsilí všech studentů, uči-
telů a často i rodičů bylo zúročeno ve středu  
28. června 2017 v sále sokolovny.
Třetí ročník akademie zahájil ředitel školy re-
kapitulací ročníků předchozích a přáním pří-
jemného podvečera. Program rozjela kapela 
Beze jména, složená ze studentů tercie, kvarty 
a 3. A. Tradiční nástrojové složení doplnil cim-
bál a všechny tři písně rozpohybovaly nožku 
nejednoho diváka.
Následovalo vystoupení primánů. Pod vedení 
paní učitelky Osičkové nacvičili hudební verzi 
pohádky O červené karkulce, známou z fil-
mu Tři bratři. Karkulku i babičku vysvobodil  
z vlkova břicha chrabrý myslivec a z vlka ne-
nažraného se stal zdomácnělý vlk hlídací. 
Kromě celotřídního čísla měla prima ještě jed-
no želízko v ohni – Nela Minárechová zahrála  
a zazpívala píseň s názvem Kapela od skupi- 
ny Chinaski.
Sekunda si připravila stínové divadlo,  
ve kterém originálně ztvárnila koloběh života. 
Stejné téma si pro svoje vystoupení vybrali  
i studenti tercie. Jejich „nekonečný příběh“ 
dokreslily ukázky známých písní slavným hi-
tem „Step by step“ počínaje a „Aj tak sme stá-
le frajeri“ konče. Řekla bych, že nejedno oko 
po těchto dvou vystoupeních na tak trochu 
vážnou notu nezůstalo suché.

Následující číslo v podání Lukáše Pejchla  
a Honzy Krejčiříka z kvarty naopak vyloudilo 
pobavený smích. Nesmrtelná scénka dvojice 
Kaiser – Lábus „Kubrt“ prostě nemůže zkla-
mat. Vyšší ročníky gymnázia reprezentovala 
pouze třeťačka Tereza Komínková, která se 
sparing partnerem předvedla poi show nazva-
nou „Fire vs LED“.
Zlatým hřebem do pomyslné rakve letošního 
školního roku byla tematická píseň „Červnová 
učitelka“ zpívaná improvizovaným učitelsko-
-studentským sborem.

Ještě musím složit poklonu skvělému mo-
derátorskému duu Bety Průdková a Ondřej 
Bajger. Lehkost, s jakou večerem provázeli, 
se jen tak nevidí ani u ostřílených moderátor-
ských bardů. Díky všem vystupujícím, pomá-
hajícím, organizujícím či jinak angažovaným  
za hodinku a čtvrt příjemné zábavy. A divá-
kům za prima atmosféru. Třeba zase za rok. 
Třeba vystupujících bude víc. Ale určitě zase 
všichni sklidí zasloužený potlesk.

Mgr. Jana Zavadilová

Notoricky známá scénka „Kubrt“ v excelentním podání hereckého dua Honza Krejčiřík  
& Lukáš Pejchl.

ní nezpůsobilosti.
Maturitní zkouškou ukončilo studium 18 stu-
dentů oktávy a 12 studentů třídy 4.A. Celkem 
37 nejpilnějším studentům z kvinty – oktávy, 
1.A – 4. A bylo přiznáno prospěchové stipen-
dium za vynikající prospěch. 
V  přijímacím řízení se pro školní rok 
2017/2018 postupovalo podle ustanovení 
nové vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., kte-
rou se stanoví podrobnosti jednotné přijíma-
cí zkoušky a přijímacího řízení ke vzdělávání  
ve střední škole. Do prvního ročníku studijní-
ho oboru 79-41-K/81 gymnázium, všeobecné 
osmileté studium, bylo přijato 29 uchazečů, 
kteří odevzdali stejný počet zápisových líst-
ků. Do prvního ročníku studijního oboru  
79-41-K/41 gymnázium, všeobecné čtyř-
leté studium, bylo přijato 30 uchazečů,  
ale odevzdáním zápisových lístků se zapsalo 
18 studentů. V celé ČR je počet žáků v prvních 
ročnících ve srovnání s minulým rokem nižší 

a tento stav nízké populace se nepříznivě pro-
mítá i do počtu žáků v naší škole.
Celostátního ověřování vědomostí v  rámci 
projektu Vektor IV od společnosti SCIO se 
zúčastnili žáci 4.A a oktávy z předmětů ČJ, M, 
Nj, OSP, dále proběhlo testování z anglického 
jazyka SCATE. Výsledky žáků jsou na úrovni 
odpovídající stejné věkové skupině v  rámci 
České republiky. ČŠI prováděla v  rámci „Vý-
běrového zjišťování výsledků žáků ve školním 
roce 2016/2017“, v  termínu  od 9. listopadu  
do 23. listopadu 2016  ověřování dosažené 
úrovně informační gramotnosti u žáků 3. roč-
níků SŠ (septima a 3.A) s dosaženým percenti-
lem našich žáků 70 % a v termínu od 9. května  
do 26. května 2017 ověřování dosažené úrov-
ně znalostí u žáků v  třídě kvarta. Ověřována 
byla dosažená úroveň žáků ze vzorku 900 zá-
kladních škol a odpovídajících ročníků vícele-
tého gymnázia. Průměrný dosažený percentil 
žáka naší školy byl z českého jazyka 78 %, ma-

tematiky 62 % a ve fyzice 61 %. 
Škola se tradičně zapojuje do naukových 
soutěží a olympiád v  rámci okresu, kraje  
a na celostátní úrovni. Žáci dosáhli v soutěžích 
řady úspěchů a vzorně reprezentovali školu  
i naše město. K  všestranným žákům v  letoš-
ním školním roce patřila Viola Krausová (ok-
táva), která se umístila na 1. místě celostátní-
ho kola olympiády v ruském jazyce. Ve stejné 
soutěži na 2.  místě skončila Taisya Voytenko 
(kvinta). V zeměpisné soutěže Eurorébus  
v krajském kole nás reprezentovalo družstvo 
žáků kvarty ve složení Štěpán Prokeš, Lukáš 
Pejchl a  Jana Zámečníková. Do celostátního 
kola dějepisné soutěže gymnázií v Chebu po-
stoupilo družstvo žáků školy ve složení Ondřej 
Sláma, Pavel Kosík a Vojtěch Antoš. Na výsle-
dek si však musíme počkat až do listopadu.

Paeddr. Vlastimil Kropáč,  
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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VeLkoPaVLoVIčtÍ GyMNaZIStÉ se zúčastnili 
mezinárodní sPortoVní olymPiády Ve sloVenské senici

DÍVčÍ fLÉtNoVý SouBoR Zuš 
hostoVal V kobylí

Ve středu 21. června 2017 se třiadvacet spor-
tovně nadaných studentů nižšího stupně více-
letého Gymnázia Velké Pavlovice zúčastnilo 
„Školskej športovej olympiády detí družených 
miest“ ve slovenské Senici.
Slavnostním zahájením těchto her mohla 
tato olympiáda téměř konkurovat olympiádě 
opravdové. Účast sportovců byla také meziná-
rodní, protože vedle domácích reprezentantů 
se do soutěže zapojili nejen studenti našeho 
českého gymnázia, ale i žáci z Trutnova a do-
konce i z polského Pultrusku.
Naše sportovní týmy bojovaly ve třech dis-
ciplínách. Obě družstva florbalistů (chlapců  
i děvčat) získala třetí místa, tedy bronzové me-
daile, futsalisté skončili čtvrtí. 

Krásné, známé a zpěvné melodie v podání ko-
morního flétnového souboru ZUŠ Velké Pav-
lovice pod vedením MgA. Zbyňka Bílka pod-
malovaly slavnostní akt pasování předškoláků 
na prvňáčky, které se uskutečnilo ve čtvrtek 
22. června 2017 v nedaleké obci Kobylí.
Slečny Klárka Pejchlová, Kačka Stehlíková, 
Eliška Bálková, Zuzka Bártová a Terezka 
Fůkalová zahrály dětem a všem přítomným 
snad ty nejkrásnější písničky převážně z čes-
kých filmových pohádek. Na výrazech pře-
devším dospělého doprovodu dětí, paní uči-
telek i samotného starosty obce Kobylí pana 
Mgr. Pavla Kotíka bylo zřejmé, že je vysoká 

Atletický trojboj zastupovala tříčlenná druž-
stva ve složení Štěpán Prokeš, Martin Grůza 
a Ondřej Popovský, Celestýna Sedláčková, 
Natálie Drbolová a Anna Procházková. Disci-
plíny byly u hochů i dívek stejné: běh na 60 m, 
skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Obě 
družstva se umístila na čtvrtém místě.
Všichni naši sportovci byli z olympiády nad-
šeni a odvezli si z tohoto sportovního stánku 
nezapomenutelné zážitky.
Kompletní výsledky „Školskej športovej 
olympiády detí družených miest“ v Senici jsou 
k  dispozici na webu města Velké Pavlovice 
(www.velke-pavlovice.cz) v  aktualitě ze dne 
26. června 2017.

Gymnázium Velké Pavlovice

úroveň vystupujících dívek mile překvapila  
a nešetřili potleskem. Děti se naopak projevily 
jako skvělí znalci televizních pohádek a více  
či méně hlasitě si pobrukovaly a zpívaly.
Další příležitost poslechnout si komorní flét-
nový soubor a zjistit tak, co vše a jak úžasně je 
možné na flétny zahrát, měli vyznavači dobré 
hudby jen pár dnů na to, na Velkopavlovickém 
meruňkobraní. Zde děvčata zahrála populár-
ní skladby světově proslulých filmových tr-
háků, jako je Titanic nebo Ledové království, 
či známé české písničky oblíbeného tvůrčího 
dua Svěrák – Uhlíř. 

Karolína Bártová

Atletky velkopavlovického gymnázia Anička 
Procházková a Natka Drbolová v akci.

Flétnistky Terka, Zuzka, Eliška,  
Kačka a Klárka zahrály novopečeným  
školáčkům v Kobylí.

O víkendu ve dnech 24. a 25. června 2017 se 
konalo, za účasti závodnice velkopavlovic-
kého Klubu sportovního rybářství Julie Šu-
lové, Národní kolo soutěže mladých rybářů 
Zlatá udice, které letos hostily slezské Šilhe-
řovice a jejich okolí.
Julča zúročila v předešlých ročnících nasbí-
rané zkušenosti a po 1. místu v rybářských 
znalostech, 3. místu v lovu ryb na plavanou  
a vítězství v rybolovné technice dosáhla 
skvělého úspěchu, když dokázala v konku-
renci děvčat z celé republiky zvítězit v celko-
vém pořadí. Poprvé v historii tak tuto soutěž 
ovládl závodník z Moravského rybářského 

svazu. Také družstvu výrazně pomohla  
k pěknému 4. místu. Potěšitelné navíc je,  
že bude moci v příštím roce toto vítězství 
obhajovat.
Ještě bych zmínil dva týdny starý úspěch 
na Mistrovství České republiky žáků, kde 
slečna Julie skončila 2. v pětiboji a k tomu 
přidala titul mistra republiky v disciplíně zá-
těž Arenberg a 2 stříbra v disciplínách zátěž 
skish a zátěž dálka.

ing. Jiří Šula,  
trenér a vedoucí výpravy MRS

JuLIe šuLoVá – nejlePší mladá rybářka rePubliky

SPORT

Zlatá Julie Šulová (uprostřed). K obrovské-
mu úspěchu slečně Julči blahopřejeme!
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Slavnostním ceremoniálem byl ve středu  
28. června 2017 ukončen čtyřdenní maraton 
her VIII. letní olympiády dětí a mládeže Čes-
ké republiky, které se konaly v Brně a jeho 
nejbližším okolí. Věřte nevěřte, také naše 
město, Velké Pavlovice, mělo na tomto pres-
tižním klání své zastoupení.
Mezi 3.623 účastníky se rozhodně neztra-
tila naše slibná plavecká naděje Lucie Var-
mužová, která sice tentokrát na vytoužené 
medailové pozice nedosáhla, ale rozhodně 
nezklamala a skvěle reprezentovala nejen 
svůj domovský Fakultní klub Brno, za který 
dlouhá léta plave, ale také naše město. Luc-
ko, jsi skvělá! Děkujeme!
Lucka soutěžila za tým Jihomoravského kra-
je, který s výrazným náskokem olympiádu 
vyhrál! Získal 509 bodů a tím porazil svého 
velkého rivala, tentokrát stříbrnou Prahu 
s 469 body. Třetí příčka patří Středočeské-
mu kraji s 392 body. Jihomoravští juniorští 

V sobotu 29. července 2017 proběhlo ve spo-
lupráci s Nadačním fondem Zdeňky Frý-
bertové a TJ Sport Němčičky v zastoupení 
paní Renaty Podešťové v Němčičkách Bene-
fiční fotbalové utkání na podporu sedmileté 
Anetky Suské z Němčiček.
Akci podpořili i osobnosti – Petr Švancara, 
Bidlo Radomír Řezanina – Robinsonův ost-
rov, Lukáš Vlček – herec a zpěvák Městského 
divadla Brno, Michal Komosný – Mistr světa  
a Mistr Floridy v Men's Physique. Akci mode-

sportovci získali 40 zlatých, 34 stříbrných  
a 44 bronzových medailí. Přitom před dvě-
ma lety na poslední letní olympiádě v Plzni 
skončil Jihomoravský kraj až na sedmém 
místě.
Více o VIII. letní olympiádě dětí a mládeže 
České republiky najdete na webové adrese 
http://odm.olympic.cz/.

Karolína Bártová

LuCIe PLaVaLa Za ZLatý JIhoMoRaVSký kRaJ, na olymPiádě!

fotbal PRo aNetku

Lucie Varmužová jak ji známe a vídáme 
nejraději, na stupních vítězů.

rovala Naďa Stern Jandová.
Co se týče doprovodného programu, nejen 
děti, ale i maminky si přišly na své, líčily je 
vizážistky. Děti si užily her, malování na ob-
ličej a nechyběla ani dětská tombola. Během 
poločasu zazpíval Lukáš Vlček a vystoupila 
lvíčata z Vagabund Gym Hodonín s ukázkou 
bojového sportu.
Ve fotbalovém utkání mezi sebou soupeřil do-
mácí tým Velké Pavlovice "C" a tým Charity jako 
hosté. Zvítězil tým Charity (12:12 – penalty).

Poté následoval večer s cimbálovou muzikou 
Kapric a tanečním Krúžkem. Během akce se  
na podporu Anetky vybíralo dobrovolné 
vstupné a vybraná částka činí 11.136 Kč.
Velké poděkování patří rozhodčímu Janu 
Kopřivovi a komentátorovi fotbalu Zbyňku 
Dvořákovi a všem, kteří se na této akci podí-
leli.

Zdeňka frýbertová

Účastníci fotbalové benefice na podporu malé Anetky Suské ze sousedních Němčiček.
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VESELé DýňOBRANí  
POD ROZHLEDNOu SLuNEČNá
Pátek 8. září 2017 od 16.00 hodin,  
tradiční akce bude doplněna ukázkou  
rytířských soubojů
* Pod rozhlednou Slunečná 
* www.velke-pavlovice.cz

KRAJEM VíNA

PuTOVáNí ZA BuRČáKEM  
PO MODRýCH HORáCH 
Sobota 9. září 2017, start v 9.00 hodin  
od rozhledny Slunečná
* www.modrehory.cz
* www.velke-pavlovice.cz 

VýSTAVA  
„SKRZ NAŠE KOŘENY AŽ NA TVRZ“
Pátek 15. září 2017 od 17.00 hodin výstava 
fotografií, dobových předmětů ze života 
našich předků

* Ekocentrum Trkmanka 
* www.ekocentrum-trkmanka.com
* www.velke-pavlovice.cz

VELKOPAVLOVICKé VINOBRANí 2017
Program: 

Pátek 15. září 2017; Areál sokolovny:
17.30 hod. – Otevření areálu
18.30 – 19.30 hod. – Roman Veverka  
– Modrý cimbál 
20.00 – 21.30 hod. – Petr Bende a band  
a Grajcar 
22.00 – 24.00 hod. – Kožuch 

Sobota 16. září 2017; Areál sokolovny:

10.30 hod. – Otevření areálu

11.00 – 12.30 hod. – Flash Band 

12.30 – 12.45 hod. – Sadováček  
– folklórní soubor při MŠ Velké Pavlovice 

12.45 – 13.00 hod. – Floriánek  
– folklórní soubor při Ekocentru Trkmanka

13.00 – 14.00 hod. – Žižkovjánek  
– folklórní soubor z Moravského Žižkova

14.00 – 15.30 hod. – Melody Gentlemen 

14.30 – 16.00 hod. – SLAVNOSTNÍ  
PRŮVOD KROJOVANÝCH MĚSTEM 

15.30 – 16.00 hod. – PRESÚZNÍ SBOR 
Velké Pavlovice s cimbálovou muzikou

16.00 – 17.30 hod. – ZARÁŽENÍ HORY  
– lidová scénka tradičního vinařského obřadu  
s vystoupením Hanáckoslováckého krúžku  
V. Pavlovice 

17.30 – 18.30 hod. – Verbíři 

18.30 – 20.00 hod. – Trnafčan 

20.00 – 24.00 hod. – Taneční zábava  
s dechovou hudbou Bílovčanka 

doprovodné akce: 
Ekocentrum Trkmanka 
15. září * 17.00 – 20.00 hod.  

16.září * 11.00 – 18.00 hod.

„Skrz naše kořeny až na tvrz“  
– výstava věnovaná životu  
ve Velkých Pavlovicích 

Vinařství Baloun 
16. září * 9.00 – 21.00 hod. 

Soutěžní výstava vín Velkopavlovické 
vinařské podoblasti 
Výstavu pořádá občanské sdružení  
Forum Moravium

Areál TJ Slavoj,  
Hodonínská ulice, 16. září  
* 18.00 – 22.00 hod.

Taneční zábava s velkopavlovickou  
country skupinou COLORADO

Vstupné: 
15. září: 150 Kč 
16. září: 200 Kč 
Dvoudenní: 300 Kč

Předplatné dvoudenní 200 Kč (Předprodej  
na TIC Velké Pavlovice od 1. srpna 2017)

NOC SOKOLOVEN 

Pátek 22. září 2017 od 20.00 hodin. 
Divadelní představení ochotnického souboru 
PODIVA – komedie „5 za jednu“

* Sokolovna Velké Pavlovice 
* Vstupné 70 Kč 
* www.velke-pavlovice.cz

 DěTI A PSí ŘEČ

Sobota 30. září 2017 (při nepřízni počasí  
7. října 2017), 16.00 – 19.00 hodin. 
Program – kynologie, chování dětí a psů, 
první pomoc.

* Areál Kynologického klubu u lesoparku 
* Vstupné: zdarma, občerstvení  
 pro děti zajištěno 
* www.ekocentrumtrkmanka.cz
* www.velke-pavlovice.cz

DEN SENIORŮ

Neděle 1. října 2017

* Sokolovna 
* www.velke-pavlovice.cz

PLENéR „ROZBEHY 2017“

Čtvrtek 19. října 2017 od 17.00 hodin,  
vystoupí slupina „V hnízdě rej“.  
Výstava potrvá do 30. listopadu 2017

* Výstavní sál Městského úřadu  
    Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

DRAKIáDA

22. října 2017 od 15.00 do 17.00 hodin,  
pouštění draků, pečené brambory v popelu

* Louka u rybníka 
* www.ekocentrumtrkmanka.cz
* www.velke-pavlovice.cz 

VZPOMíNKOVý KONCERT  
NA FRANTIŠKA MELICHARA  
A VILKu BuCHTOVOu

Sobota 21. října 2017 od 20.00 hodin,  
Sokolovna Velké Pavlovice
* Účinkuje Hanáckoslovácký krúžek  
    a BROLN s Lidkou Malhockou  
    a dalšími sólisty
* Vstupné 90 Kč (předprodej vstupenek  
    s místenkami na Ekocentru Trkmanka  
    od 2. 10. 2017; na místě před koncertem  
    bez místenek také 90 Kč)
* www.ekocentrumtrkmanka.cz
* www.velke-pavlovice.cz

SVATOHuBERTSKá MŠE SVATá
28. října 2017 od 18.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
* www.velke-pavlovice.cz

DEN OTEVŘENýCH DVEŘí  
NA GYMNáZIu
Středa 1. listopadu 2017
* Gymnázium Velké Pavlovice 
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

SVATOMARTINSKé  
OTEVŘENé SKLEPY
Sobota 11. listopadu 2017 od 11.00 hodin. 
Vstupné 990 Kč
* Vinné sklepy 
* www.vinozvelkychpavlovic.cz
* www.velke-pavlovice.cz

KALENDáRIuM  
– FARNOST VELKé PAVLOVICE

ORELSKý QuADRATLON  
S TáBORáKEM PRO DěTI
Neděle 10. září 2017, od 15.00 hodin
* Farní zahrada 

ŽEHNáNí OPRAVENýCH  
POLNíCH KŘíŽŮ
Neděle 17. září 2017, od 15.00 hodin

FATIMSKá NOC NA PŘIPOMENuTí 
VýROČí 100. LET OD ZJEVENí  
PANNY MARIE V PORTuGALSKu
Pátek 13. října 2017, od 18.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠE ZAKONČENá DuŠIČKOVOu  
POBOŽNOSTí NA HŘBITOVě 
Středa 1. listopadu 2017, v 18.30 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

KALENDáŘ AKCí, září, říjen, listopad 2017

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

 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 

Kadeřnice MONIKA KŘIVÁNKOVÁ
zve do KADEŘNICTVÍ na ulici Hlavní 3  

ve Velkých Pavlovicích

Běžná otevírací doba:
Pondělí a středa 8:00 – 15:30 hodin
Úterý a čtvrtek 10:00 – 18:00 hodin

Pátek dle telefonických objednávek;  
objednávky na tel.: 602 803 739

Moc se těším na Vaši návštěvu!
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Máte zájem o inzerci v příštím vydání  
Velkopavlovického zpravodaje?

V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová, tel.: 519 428 149, 777 736 413,  
e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz

* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 5/2017 – 11. října 2017 
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 5/2017 – 27. října 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!


