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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsem napsal, že letošní
mírná zima předznamenává bezproblémový začátek naplánovaných investičních akcí.
Skutečnost je taková, že teprve koncem února
a začátkem března jsme si užili pořádné zimy
a děti si konečně zabruslily. Právě z tohoto důvodu byl i rozjezd investičních akcí ve městě
nakonec mírně opožděn.
Pokračují práce na výstavbě bytů pro seniory.
V lednu letošního roku byla podána žádost
na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci
na již rozestavěné byty. O přidělení dotace
ve výši 2.400.000 Kč rozhodlo ministerstvo
dne 26. března 2018. Dotace musí být vyčerpána do konce letošního roku. Na dílo v hodnotě 10.927.000 Kč bez DPH se tedy podařilo
sehnat celkem i s loňskou dotací 4.800.000 Kč.
Termín dokončení stavby je konec měsíce října
letošního roku. Stavbu realizuje firma Stavby
Vanto s.r.o., Kunovice.
Poslední dubnový týden začaly stavební práce na přístavbě jedné třídy na budově mateřské školky. Stavbu provádí Stavební firma

plus s.r.o., Hodonín, s vysoutěženou cenou
2.812.000 Kč bez DPH. Termín ukončení je
do 14. srpna 2018. Z tohoto důvodu bude letos
mateřská školka uzavřena již od 2. července
2018. Děkuji všem rodičům za pochopení,
touto rekonstrukcí se kapacita školky rozšíří
o dvacet dětí.
Pracovníci města dokončili opravu vodovodu
na ulici Tábor a nyní pokračují, ve spolupráci
se společností Vodovody a kanalizace a.s.
(VaK), na rekonstrukci vodovodu na ulici
Hlavní. Ukončení akce je plánováno v první
polovině měsíce května. Následovat bude rekonstrukce vodovodu na ulici Zelnice (úseku
od RD manželů Syrovátkových po konec Zelnic). Společnost VaK začne v květnu rekonstrukci vodovodu na ulici Ořechová od RD
pana Michny až po ulici Bezručova a vzhledem
k havárii vodovodu na ulici V údolí (propadnutí vozovky s chodníkem do sklepa) opraví vodovod v celém úseku této ulice. Začátek prací
v měsíci květnu a celá rekonstrukce je financována firmou VaK.
Firma STRABAG a.s., která provádí opravu krajské silnice v našem městě aktuali-

zovala a „poopravila“ harmonogram prací
na této akci. Uzavření ulice Brněnská ve směru
na Hustopeče (po konec obce) v celém úseku
od křižovatky ulic Vinařská a V sadech bude
provedeno až od 1. června 2018. Uzavřená silnice v úseku od sýpky přes křižovatku u restaurace Ferdinand až po vjezd do VINIA (brána
na výkup hroznů) bude průjezdná od 31. května 2018. Úsek před firmou VINIUM po křižovatku s ulicí Hodonínská by měl být opraven
do konce měsíce července. Ulice Hodonínská
i s mostem přes Trkmanku bude zprovozněna
do 31. května 2018. Od 1. června 2018 bude
uzavřena pro veškerou dopravu silnice do Bořetic. Oprava by měla být ukončena nejpozději do 31. srpna 2018. V souvislosti s touto akcí
prosím občany, kteří chtějí mít nejčerstvější
informace o dění na této stavbě a „zaručené
zprávy“ čerpají pouze z různých internetových
diskuzí ať kontaktují mne.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem příjemné
prožití následujících jarních dnů.
Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

Z radnice
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem 5× a mimo jiné řešila následující problematiku:
Zabývala se:
• projednala a vzala na vědomí rozpočtové
opatření č. 3/2018 provedené starostou města, celkové navýšení příjmů i výdajů o 315 tis.
Kč, financování zůstává
• zabývala se možností zpevnit polní cestu
z ul. Pod Břehy, parc.č. 251, k.ú. Velké Pavlovice směrem ke zkratce na Bořetice
• vzala na vědomí informaci ředitelky EkoT
o jednání na SFŽP v Praze o podmínkách
provozování EkoT, o termínech udržitelnosti nemovitého i movitého majetku, návrh na vytvoření 5-ti členné komise při E.T.
a možnosti získání dotací z MAS
• vzala na vědomí informace ředitele ZŠ o provozu školy
• zabývala se obsazením volných ordinací
v objektu ZS novými lékaři (pediatr a zubní
lékař) a případnou opravu těchto ordinací,
vše bude předmětem dalších jednání
• vzala na vědomí informace o celkovém objemu zaplacených místních poplatků za svoz
TKO a poplatků za psy za rok 2018
• vzala na vědomí vjezd vozidel a parkování

na taneční ploše u sokolovny po dobu rekonstrukce silnice II/421
• vzala na vědomí nesouhlas komise s rozhodnutím RMě neregistrovat dotaci na Krajinné
prvky, etapa II., ale trvá na svém rozhodnutí
etapu II. nerealizovat v r. 2018 a doporučuje
zajistit dohled pracovníka Stanislava Práta
nad výsadbou v I. etapě krajinných prvků
• návrhem zkontrolovat, zda je již zakoupen
nový dataprojektor na EkoT jako náhrada
za odcizený
• v souvislosti s provedením konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace Mateřské
školy Velké Pavlovice, V Sadech 48, příspěvková organizace –
1) jmenovala konkurzní komisi ve složení:
• Jiří Otřel, člen určený zřizovatelem – předseda
• Ing. Ladislav Hádlík, člen určený zřizovatelem
• Mgr. Růžena Jonášová, člen určený ředitelem krajského úřadu
• Mgr. Jitka Kocábová, odborník v oblasti

státní správy ve školství, organizace a řízení
• Božena Procházková, pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
• Bc. Magda Kuchařová, školní inspektor České školní inspekce
Rada města schválila:
• uzavření smlouvy o dílo č. 05756/2017 mezi
městem a spol. VHS Břeclav s.r.o. na provedení stavebních prací akce "Velké Pavlovice
– Mobility – III. etapa"
• uzavření smlouvy o dílo mezi městem
a Ing. Antonínem Schäfferem na provedení
stavebního dozoru investiční dotační akce
"Velké Pavlovice – Mobility – III. etapa"
• opětovné vyhlášení výzvy veřejné zakázky "Vstupní brána na hřbitov a rotundy
– II. část (statické zajištění, oprava omítek)"
• vyřazení starých židlí z majetku sokolovny
– židle 320 ks a čalouněná židle 49 ks a vyřazení opotřebovaného a nepoužitelného movitého majetku příspěvkové organizace ZŠ
• finanční dar jednotlivým členům okrskové volební komise při volbě prezidenta ČR
ve dnech 12.–13. 1. 2018 a 26.–27. 1.2018,
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každému ve výši 1.000 Kč
• uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem
a spol. VAK Břeclav a.s. na realizaci oprav
vodovodního řadu v ulicích Tábor, Dlouhá
a Hlavní
• na doporučení hodnotící komise veřejné zakázky "Vstupní brána na hřbitov a rotundy
– část I (tesařské konstrukce a krytina)"
nejvýhodnější nabídku a uzavření smlouvy
o dílo: Břetislav Kocián, tesař památkář; Kojatice 63, 675 32 Třebelovice, IČ: 68594224
• na doporučení hodnotící komise veřejné
zakázky na zpracovatele PD na akci "Velké
Pavlovice: Biocentrum Záblatská" přidělení
zakázky uchazeči a uzavření smlouvy o dílo
- ATELIER FONTES s.r.o., Křídlovická 19,
Brno za cenu 741 000 Kč bez DPH
• výjimku: VZMR "Statické zajištění a oprava
omítek vstupní brány na hřbitov a rotund"
– bude rozdělena na a) statické zajištění
a b) opravu omítek. Bude řešena za podmínek uvedených v čl. II, bodu 2. 3. směrnice
č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek
„malého rozsahu“ z důvodu zjednodušení
a urychlení administrace potenciálním zhotovitelům. Nabídnuté cenové nabídky budou
porovnány s rozpočtem stavby, který obsahuje projektová dokumentace, o zhotoviteli
rozhodne a smlouvu schválí rada města
• oplocení pozemků parc. č. 5005, 5006, 4986,
4983, k.ú. Velké Pavlovice, které má od města pronajato Vinařství Vajbar, Rakvice s tím,
že pozemky budou oploceny tak, aby byla
umožněna migrace zvěře a oplocení bude
povoleno na dobu dočasnou do 31. 12. 2022
• fakturační částku za dopravu autobusem
v majetku města pro cizí: 26 Kč/km, pokud
bude cesta nad 100 km, bude fakturováno
24 Kč/km, vše bez DPH. Čekací doba se
fakturuje 100 Kč/hod., bez DPH, ceny platí
od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019
• provedení prořezávky náletových dřevin
spolkem Myslivců na pozemcích města
• bezplatné poskytnutí autobusu do Brna
– Bohunic a zpět 29. 3. 2018 pro učitele
a občany města za účelem dobrovolného odběru krve
• okružní cyklistickou trasu pořádanou firmou AGROTEC "Kolo pro život", jejíž část
vede po polních cestách v katastru města
• uzavření smlouvy mezi městem a NEXTPLAN s.r.o., Ing. Jaroslav Fojtách, Břeclav
na provedení technického a investorského
dozoru Nástavba MŠ Velké Pavlovice
• uzavření smlouvy mezi městem a Ing. Petrem Mahovským, Břeclav na provedení
technického dozoru na stavbě II/421 Velké
Pavlovice, průtah, a to v rozsahu objektů financovaných městem
• uzavření smlouvy o dílo mezi městem
a Spolkem vojenské historie Valtice, z.s.,
na provedení archivního a historického
výzkumu fotografických a písemných materiálů o účasti rodáků města v ČS legiích
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1914 – 1920 a jejich knižní zpracování
• služební cestu starosty města ve dnech
27.–28. 3. 2018, účast na konferenci turistické oblasti Podkletí v souvislosti s prezentací
DSO Modré Hory a poskytnutí věcných darů
pro zúčastněné starosty
• jmenování členů výběrové komise pro dotační akci „Chodník Brněnská – Mobility IV.“,
členové: Jiří Otřel, Petr Hasil, Ing. Ladislav
Hádlík, náhradník Roman Pláteník
• nákup vysoušeče zdiva
• úhradu členského příspěvku pro Svaz měst
a obcí ČR ve výši 10.639,40 Kč na rok 2018
• výsadbu vinice na pozemcích parc. č. 6547
a 6548, k.ú. Velké Pavlovice a vykácení 4 ks
starých stromů meruněk
• náklady na pořádání akce III. ročníku Běhu
O Velkopavlovickou meruňku, úhradu občerstvení účastníků a věcné dary pro nejlépe
umístěné účastníky
• kalendář kulturních akcí pro rok 2018
• nabídku firmy KOS CONSULT Přerov na statické zajištění brány hřbitova za 139.067 Kč
bez DPH a Ing. Dalibora Klusáčka jako
stavební dozor při opravě střechy rotund
a statiky brány hřbitova za cenu 15 tis. Kč
bez DPH
• nabídku na vypracování PD pro osvětlení
výstavního sálu na radnici za cenu 17.700 Kč
bez DPH
• uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na financování akce "Velké Pavlovice – Mobility
– III. etapa"
• uzavření Smlouvy o dílo mezi městem a spol.
Impregnace Soběslav s.r.o. na provedení tlakové impregnace smrkové kulatiny na opravu nosné konstrukce rozhledny Slunečná
Rada města neschválila:
• pořádání Rallye mezi vinohrady pro rok 2018
• přechodné ubytování na pozemku parc.
č. 2186, k.ú. Velké Pavlovice, v ulici Trávníky
a Pod Starou Horou
Zastupitelstvo města na svém XXI/2018 zasedání dne 6. března mimo jiné projednalo
a schválilo:
• rozpočtové opatření č. 14/2017, provedené
Radou města dne 29. 12. 2017, beze změn
zůstaly celkové příjmy, celkové výdaje i celkové financování, změny byly provedeny
u výdajů v rámci paragrafů a to z důvodu
úpravy rozpočtu na konci roku, závaznými
ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů
s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém
součtu překročit o částku rozpočtové rezervy, celkové výdaje překročit nelze
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0,
• poskytnutí dotace pro rok 2018 pro TJ Slavoj
Velké Pavlovice, z.s. ve výši 450 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 9/2018
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0

• poskytnutí dotace pro rok 2018 pro Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický
klub Velké Pavlovice, ve výši 75 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 10/2018
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0
• poskytnutí dotace pro rok 2018 pro Klub
důchodců Velké Pavlovice, z.s. ve výši
70 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy
č. 11/2018
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0
• poskytnutí dotace pro rok 2018 pro Velkopavlovické tradice, z.s. Velké Pavlovice,
ve výši 35 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. 12/2018
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0
• rozpočtové opatření č. 1/2018, provedené
starostou města dne 30. 1. 2018, celkové
příjmy jsou navýšeny o 52,5 tis. Kč, celkové
výdaje jsou navýšeny o 52,5 tis. Kč a beze
změny zůstalo celkové financování, změny
byly provedeny u výdajů v rámci paragrafů
a to do výše rozpočtové rezervy, závaznými
ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů
s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém
součtu překročit o částku rozpočtové rezervy, celkové výdaje překročit nelze
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0
• vyřazení nemovitého majetku, který má
Základní škola ve výpůjčce a který škola již
v roce 2007 vyřadila, ale nedala na vědomí
zřizovateli. Jedná se o oplocení školy ve výši
3 991 Kč
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0
• rozpočtové opatření č. 2/2018, beze změn
zůstaly celkové příjmy, celkové výdaje i celkové financování, změny byly provedeny
u výdajů v rámci paragrafů, závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím,
že jednotlivé paragrafy lze v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy,
celkové výdaje překročit nelze
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0
• vydává podle § 6 odst. 5, písm.c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, stavební zákon, Změnu
č. 1 územního plánu Velké Pavlovice jako
opatření obecné povahy
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0
• úplné znění Zřizovací listiny Ekocentra
Trkmanka, příspěvková organizace, upravené dle platné legislativy
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0
• rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy
o převodu nemovité věci, pozemku parc.
č. 4524/83, k.ú. Velké Pavlovice, mezi městem a spol. Dřevostavmont Č&Š s.r.o., Šafaříkova 25/2a, Hustopeče, za cenu 450 Kč/m²
plus DPH, vlastní prodej pozemku byl odsouhlasen na zasedání ZMě dne 20. 6. 2017
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0
• odkoupení pozemků pod komunikacemi
a veřejným prostranstvím městem:
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parc. č. 1483/8 výměry 998 m², ulice a volná
plocha ul. Herbenova
parc. č. 1547/10 výměry 377 m², volná plocha vedle BD Bří Mrštíků 16
parc. č. 1547/18 výměry 2 m², volná plocha
za BD Bří Mrštíků 16
parc. č. 1547/19 výměry 4 m², volná plocha
za BD Bří Mrštíků 16
parc. č. 1547/24 výměry 220 m², volná plocha za BD Bří Mrštíků 10
celkem 1.638 m², za kupní cenu 100 Kč/m²
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0
• prodej pozemku parc. č. 1878/2, ostatní
plocha o výměře 2 m² v k.ú. Velké Pavlovice,
dle geometrického plánu č. 2153-291/2016,
za účelem dořešení vlastnictví pozemku
pod stavbou penzionu na ul. Starohorská,
za cenu 250 Kč/m² plus DPH
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0
• prodej pozemku parc. č. 2268/1, zahrada
o výměře 156 m² v k.ú. Velké Pavlovice,
za účelem dořešení vlastnictví pozemku zahrady za rodinným domem, za cenu
250 Kč/m² plus DP.
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0
• prodej pozemku parc. č. 2225/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m²
a parc. č. 2225/3, jiná plocha o výměře 76 m²
v k.ú. Velké Pavlovice, za účelem dořešení
vlastnictví pozemku pod garáží a pozemku
pod dvorkem u RD, za cenu 250 Kč/m²
plus DPH
hlasování pro 13, proti 0, zdržel se 0
Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů města, které byly
zasedání uplatněny:
• Ing. Jaroslav Benda seznámil členy ZMě
se zápisem z jednání Komise zemědělské
a ŽP a sdělil doporučení komise, aby se
město aktivně zajímalo a připomínalo SPÚ
Břeclav ve věci realizace zpevnění polních
cest v rámci Plánu společných zařízení KPU
a priorit stanovených ZMě v katastru. Sdělil, že komise dále nesouhlasí s rozhodnutím
RMě vystoupit ze seznamu žadatelů o dotaci
a odmítnout dotaci na Založení krajinných

prvků II. Starosta Jiří Otřel informoval
o dotacích na Krajinné prvky I. a II. a o postupu stanoveným RMě dokončit nejprve
výsadbu I. etapy, následně pokračovat žádostí o dotaci na II. etapu. V současné době
vyhodnotila RMě realizaci investice Krajinné prvky II. jako nereálné. Dokončení obou
etap musí být do konce r. 2018, v plánu je
spousta jiných investičních akcí a zatím
nejsou jasné ještě vícepráce v souvislosti
s průtahem, které bude město financovat.
Následovala diskuze přítomných členů
ZMě o možné realizaci jednotlivých etap
průtahu města.
• Ing. Pavel Procházka se dotázal na důvod
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky MŠ, když paní ředitelka
má krátce před důchodem. Starosta Jiří
Otřel odpověděl, že letos v srpnu skončí
6-leté funkční období ředitelky MŠ, RMě
má možnost vyhlásit konkurz a této možnosti využila.
• Ing. Pavel Procházka informoval o provedené kontrole ZŠ zřizovatelem a současně
finančním výborem, dle výsledku kontroly
byla část příspěvku určeného na opravu
podlahy v tělocvičně využita na jiné práce,
změna měla být projednána na zasedání
ZMě. Starosta Jiří Otřel odpověděl, že byl
zjištěn špatný stav vytápění školy, podlah
ve třídě a také byla nutná oprava hromosvodu. Ing. Roman Halm doplnil, že RMě
rozhodla na základě žádosti ředitele o jiném
využití příspěvku, změna byla schválena ještě před provedením oprav a ke změně účelu
příspěvku je kompetentní RMě nikoli ZMě.
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• Ing. Jaroslav Benda požádal o vysvětlení
k jednotlivým bodům zápisů z RMě, které
mu byly nejasné. Vysvětlení bylo sděleno
okamžitě.
• Ing. Ladislav Hádlík informoval, že občané
apelují na členy ZMě, aby kino bylo opraveno, aby nebyla provedena demolice.
• Paní Svatava Bendová požádala, aby
město přidalo k obchodnímu domu COOP
kontejnery na sklo a plasty, ty stávající jsou
pořád plné. Dále navrhla vybudovat výtah
v objektu radnice a zdravotního střediska.
Starosta Jiří Otřel informoval o problémech s vyvážením skla a s pozemky města, na kterých jsou kontejnery umístěny.
Pro nové kontejnery u NS nemá město pozemky. Co se týká výtahu na radnici, tento je
v plánu dle dotačního titulu Mobility, objekt
ZS není jen ve vlastnictví města, ale i lékařů
a nelze, aby město vybudovalo výtah.
• Paní Alena Hádlíková chtěla vědět
od Ing. Pavla Procházky, zda v minulém
ZMě byli členové ZMě informováni a zda
byly dodržovány předpisy. Ing. Pavel Procházka sdělil, že předpisy byly dodržovány.
• PaedDr. Vlastimil Kropáč informoval
o návštěvě a besedě politika Michaela Žantovského – dne 14. 3. 2018 a pozval přítomné
k účasti.
Jitka Krátká,
tajemnice Městského úřadu
ve Velkých Pavlovicích

• Ing. Pavel Procházka požádal, aby byl členům ZMě poskytnut seznam investičních
akcí roku 2018 včetně plánovaného nacenění. Starosta Jiří Otřel informoval přítomné členy ZMě o plánovaných investičních
akcích v r. 2018 a o plánovaných opravách
vodovodu ve městě ve spolupráci s VAK
Břeclav a.s. Místostarosta Petr Hasil sdělil,
že veškeré investiční akce jsou zveřejněny
na Profilu zadavatele, v zápisech ze schůze
RMě, na webových stránkách města a také
měli všichni zastupitelé plánované akce
na rok 2018 v návrhu rozpočtu rok 2018.

Statistika obyvatel ve městě v roce 2017
Ze statistiky obyvatelstva ve městě v roce
2017 se dovídáme, že k 1. 1. 2018 žilo
ve Velkých Pavlovicích 3 074 obyvatel…

• rodiny dle počtu dětí: 0 dětí 41 %,
1 dítě 12 %, 2 děti 33 %, 3 děti 11 %,
4 děti 2 %, 5 a více dětí 0 %

• průměrný věk obyvatel: 42 let

• narozené děti: celkem 39 – 21 chlapců
a 18 děvčat

• věkové rozložení obyvatel: ženy 43 %,
muži 40 %, děti 18 %
• obyvatelé dle pohlaví: ženy 51 % 1571
(ženy +15 1366), muži 49 % 1503
(+15 1276)
• věkové rozložení dětí: do 7 let 44 %,
od 7 do 15 let 42 %, od 15 do 18 let 14 %

• zemřelí spoluobčané: celkem 33 – 19 žen
(průměrný věk 78 let) a 14 mužů (průměrný věk 69 let)
• počet cizinců k 1. 1. 2018: celkem 52

Přehled vytvořený z údajů vedených v evidenci obyvatel má pouze informativní charakter.
Institucí, která je oprávněna poskytovat statistické údaje ve smyslu § 18 odst. 1 písm. b)
a c) zákona o statistické službě je Český statistický úřad.
Dagmar Švástová,
matrikářka Městského úřadu
ve Velkých Pavlovicích

• dle pohlaví: ženy 23 (+15 20), muži 29
• trvalý pobyt 25, přechodný pobyt 27
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Dotační prostředky brát či nebrát
Podělím se s Vámi o svůj názor na dotační prostředky, které jsou poskytovány obcím z různých zdrojů.
Na posledním jednání zastupitelstva města
jsme se dostali do mírného sporu ohledně
přijetí či nepřijetí dotace na vysázení stromů
a keřů v extravilánu města. Rada města dotaci
nepřijala. Konkrétně se jedná o II. etapu založení krajinných prvků.
Prvně k tomuto konkrétnímu případu. Pominu-li to, že státní aparát dle mě, přenáší
na obce něco, co dle mého názoru má řešit
sám, musím vzít v úvahu, zda je reálné výsadbu stihnout v termínu, který je v dotačních
podmínkách. Narážím tím na relativně složité
podmínky administrace dotace. Město Velké
Pavlovice chystá od loňského roku realizaci
I. etapy založení krajinných prvků a právě
na základě těchto zkušeností se domnívám,
a radní jsou stejného názoru, že není možné
bez rizika II. etapu do konce roku 2018 stihnout. (Nelze si požádat o prodloužení termínu,
jako u realizace I. etapy.)
Další skutečností, která mě vedla k názoru, že by město nemělo dotaci přijímat je,
že není stále hotová I. etapa. Pravda, problémy
ze kterých bychom se mohli z I. etapy poučit
ve II. etapě se nepředpokládají, ale to asi málokdy. Je potřeba být ovšem realistický.

A poslední skutečnost jsou finanční možnosti
města. Město je sice ve výborné finanční kondici, což nám potvrdila i kontrola hospodaření
v měsíci březnu 2018, ale stále je potřeba být
opatrný. Máme naplánováno a narozpočtováno mnoho, ale také některé náklady na akce,
které budou muset být hotové v letošním roce
neznáme. Např. výměna veřejného osvětlení
v úseku Hotel Lotrinský - Pekařství Pešák;
úprava okolí silnice v ul. Hodonínská anebo
zahájení budování parkoviště pod areálem
TJ Slavoj z důvodu rapidního úbytku parkovacích míst z důvodu rekonstrukce komunikace
a nemožnost napojení nového kolmého stání
na silnici.
A jak je to s ostatními dotačními prostředky?
Nečekejte, že sem napíši nějakou senzaci. Třeba že stroj pořízený z dotací je dražší než pořízený bez dotace, takovou informaci si nemůžu
dovolit napsat.
Ale takový příklad, kde žádat o dotaci nemělo
smysl. Dotace na zateplení a tedy na úsporu
energií přístavby šaten a klubovny v areálu
TJ Slavoj v majetku města. Dotace 30%, možná i více. Zateplíme a hotovo, nic složitého
dalo by se napsat. Ale ejhle omyl. Náklady
na zpracování energetického auditu, náklady
na administraci dotace, náklady na projekt
a teď pozor – zateplit střešní plášť, který nevyhovuje podmínkám a navíc vybourat všechna

plastová okna, protože ta jsou nejmíň deset
let stará a tudíž také nemají vyhovující izolační vlastnosti. Potom je třeba vše vyhodnotit a to by mě zajímalo, jak by se úspora
na energiích spočítala, když je klubovna v horní části navštěvována v průběhu roku velmi
sporadicky. Není jednoduší a výhodnější takovou dotaci nebrat?
Dotace na zefektivnění veřejné instituce.
Minimálně se musí žádat o 1 mil. Kč. Pořídit
z takové dotace lze třeba skenovací systém
nebo docházkový systém. Jasné je, že uvedené systémy nemohou stát 1 mil. Kč, takže je
potřeba do žádosti něco přidat. Třeba systém
anonymizace údajů, systém evidence majetku,
systém pro řízení a evidenci nákupu. Potom se
dostáváme k 1 mil. Kč. Dotace 90%. Brát nebo
nebrat? Doporučoval jsem nebrat. Kopírku se
skenem máme v nájmu, docházkový systém
pro 30 stálých zaměstnanců, no nevím a zbytek? Není třeba nebo máme systémy na městském úřadě již zavedené.
Co jsem chtěl těmito příklady říct?
Dotační prostředky se mají hledat na to, co potřebuji postavit, a není dobré podle vypsaných
dotačních titulů vymýšlet, co budu stavět.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Kácení stromů v katastru města
V měsících březnu a dubnu, s blížícím se koncem vegetačního klidu stromů, bylo možné
spatřit v katastru našeho města zvýšený počet pracovníků s motorovými pilami, kteří
se pustili do kácení stromů a současně také
do bezpečnostního a ozdraveného ořezu.
Pracovníci služeb města před zahájením této
akce provedli po dohodě s Povodím Moravy,
s.p. (majitel pozemku) a Odborem životního
prostředí při MěÚ Hustopeče vyčištění pozemků v Bedříšce. Vyhnilé kmeny vrb daly
za pravdu odborníkům, že je potřeba stromy
zlikvidovat úplně nebo na nich provést takové
řezy, které zabrání škodám na majetku a nebudou při větším větru ohrožovat procházející

a projíždějící. Zlikvidovány byly i některé pajasany, což jsou stromy, jejichž agresivní rozmnožování a růst není v naší oblasti žádoucí.
V roce 2017 se stal majitelem pozemků pod silnicí a v blízkém okolí silnice za Velkými Pavlovicemi ve směru na Němčičky Jihomoravský
kraj s tím, že právo hospodařit na pozemcích
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Petr Hasil

Oznámení pro rodiče dětí
navštěvujících Mateřskou školu
Velké Pavlovice
Vážení rodiče!

Odborné kácení a bezpečností ořez stromů – silnice směrem k obci Němčičky.

má Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje. Správce tak nechal zpracovat odborný
posudek dendrologem Ing. Janem Machovcem, který určil stav stromů. Dle tohoto posudku byly provedeny řezy, popř. úplná likvidace stromů firmou Astra Lednice s.r.o..

Z důvodu stavebních prací v budově Mateřské školy ve Velkých Pavlovicích bude
od 23. dubna 2018 zajištěn vstup do školky sice nadále z ulice V Sadech, ale pouze
pro pěší. Žádáme rodiče, kteří vozí děti do
školy automobily, aby ke školce nepřijížděli ulicí V Sadech, ale ulicí Bří Mrštíků a své
vozy parkovali na parkovišti u zahrady MŠ.
S dětmi pak do školky pohodlně přijdou po
chodníku podél zahrady.

Současně oznamujeme, že z důvodu rekonstrukce bude o letošních letních prázdninách Mateřská škola Velké Pavlovice
uzavřena po dobu obou měsíců a to s platností od 2. července do 31. srpna 2018.
Děkujeme za pochopení!
Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovic

2
Velkopavlovický zpravodaj

2018

telegraficky
Senioři se poučili i pobavili
(21. 2. 2018)
Ve středu 21. února 2018 se velkopavlovický
Klub důchodců opět sešel na další společné
akci. Tentokrát to byla přednáška městské policie na téma bezpečnost a potom následoval
turnaj ve hře Člověče, nezlob se. Vítězkou se
stala A. Hiclová, druhé místo obsadila B. Kameníková, třetí Z. Bízová a čtvrté místo, bramborovou medaili, získala F. Pláteníková.

Šibřinky, maškarní bál
plný skvělých nápadů!
(3.3.2018)
Maškarní bál - nejveselejší a nejbarevnější
ples, je již minulostí. Šibřinky, pořádané každoročně TJ Slavoj Velké Pavlovice, se uskutečnily první březnovou sobotu, dne 3. března
2018. Vynalézavost a fantazie autorů návrhů
masek opět neznaly mezí a zase překvapily
a pobavily. Na první pohled je vidět, že si
účastníci Šibřinek dávají s výrobou svých kostýmů hodně práce a nelitují času ani peněz na
jejich výrobu.

Oprava střechy odbornou firmou na městském bytovém domě v ulici Herbenova.

Vítězky tradičního, veselého a velmi oblíbeného turnaje ve hře Člověče nezlob se.
Blahopřejeme!

Nahodilá armáda
– Přednáška k 100. výročí
vzniku samostatného
Československa
(28. 2. 2018)

Na letošních Šibřinkách jste mohli potkat
třeba pirátskou družinu…

Ve středu 28. února 2018 uspořádalo město Velké Pavlovice zajímavou přednášku
Mgr. Františka Trávníčka o Československých
legionářích nazvanou Nahodilá armáda. Zájemci se dozvěděli, kdo vlastně byl legionář,
mohli si prohlédnout uniformy používané legionáři a zjistit, kdo z jejich blízkých předků
sloužil za I. sv. války v čs. legiích. Díky zajímavým dotazům a živé diskuzi se účastníci rozcházeli až ve večerních hodinách.

…či krasavice jako vystřižené
z prvorepublikového filmu.

podobnou technologii jako v dřívějších letech
a střechu „přeasfaltovat“ kompletně nebo
vsadit na technologie novější a opravit střechu
na dalších 30 let. Bylo rozhodnuto o zateplení
střechy a také o položení vrchní, speciální fólie s vysokou životností. Stavbou byla pověřena
Stavební firma plus s.r.o. z Hodonína.

Tvrdý život afrických žen
(15.3.2018)
Převážně členové místního Klubu důchodců se dne 15. března 2018 sešli na přednášce
Ing. Martina Košťála na téma „Tvrdý život afrických žen“. Spousta zajímavých informací
o zcela odlišném způsobu života spolu s množstvím dokreslujících fotografií posluchače přesvědčila, že si s našimi školkami, nákupními
centry a jinými vymoženostmi civilizace žijeme nadmíru pohodlně. Také v Africe se samozřejmě žije jinak na vesnici a jinak ve městech,
navíc každý kmen má jiné tradice a způsob
života. Přes všechny těžkosti, kterým jsou africké ženy vystaveny, je téměř nikdy neopouští
dobrá nálada a z tváří nemizí úsměvy.

Zatékání do bytů zabrání
generální oprava střechy
bytového domu
(15.3.2018)
Besedou o československých legionářích
provedl posluchače z řad občanů Velkých
Pavlovic pan Mgr. František Trávníček.

Nevyhovující stav asfaltové krytiny na městském bytovém domě v ulici Herbenova zapříčinil zatékání do bytu v nejvyšším patře. Lokální
opravy nebyly možné s ohledem na složitost
nalezení poruchy. Bylo tedy možné použít

Přednáška o životě nejen žen na africkém
kontinentu pobavila i poučila.
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Zahájení prací na průtahu
Velkými Pavlovicemi
(21. 3. 2018)

Kontrola a revize
městského rozhlasu
(3. 4. 2018)

Během měsíce března 2018 byla ve Velkých
Pavlovicích zahájena oprava vozovky v části
ulice Hodonínská od křižovatky s ulicemi Nádražní - Brněnská směrem na obec Bořetice
a dále v části ulice Brněnská od autobusového
nádraží po Restauraci Vinopa.

Odborná firma Empemont, s.r.o. z Valašského Meziříčí provedla v našem městě začátkem
měsíce dubna kontrolu a revizi veřejného rozhlasu. Demontované rozhlasové hlásiče byly
postupně, z důvodu výměny stožárů veřejného osvětlení, odborně nainstalovány na své
původní místo.

Upozorňujeme občany, že je Restaurace Sport
v areálu TJ Slavoj Velké Pavlovice běžně otevřena. Pěším návštěvníkům doporučujeme
přístup přes naučnou zahradu Ekocentra
Trkmanka, nikoliv přes tamní dvůr. Branka
propojující dvůr ekocentra s areálem TJ Slavoj
je trvale uzamčena, tudíž není možné tudy projít. Naopak zahrada je nonstop pohodlně průchozí. Dále upozorňujeme, že během opravy
nelze vjet do areálu TJ Slavoj vozidly!

Budoucí zedníci z hustopečského učiliště
pomáhají s opravou velkopavlovické
kynologické klubovny.

Rozhlasové tlampače městského rozhlasu
po opravě.

Oprava vozovky na ulici Hodonínská.

Oprava dešťových
uličních vpustí
(25. 3. 2018)
Konec března se ve Velkých Pavlovicích nesl
nejen na vlně očekávaných Velikonoc, ale také
ve znamení oprav dešťových uličních vpustí
firmou Stavba a údržba silnic, s.r.o. Břeclav.
Jde cca o 14 vpustí, které byly v havarijním
stavu. Poklopy těchto šachet byly uvolněné
a při přejetí vozidlem působily nadměrný hluk.
Navíc docházelo k postupnému narušování
povrchu silnice.
Dešťové vpusti se nejdříve obnaží, provede
se výškové zarovnání a následně se zafixují
betonovou směsí. Vpusti se potom viditelně
označí přechodným dopravním značením.
Po vytvrzení betonu se povrch zapraví teplou
asfaltovou směsí.

a SOU Hustopeče a tak nepřímo podpořili
učně, kteří se chystají na nelehký budoucí život zedníka. Střecha klubovny byla opravena
v roce 2017.

Na místním hřbitově byla
zahájena výměna dřevěné
šindele na nárožních kaplích
(9. 4. 2018)

Komunikace potřebují
stálou péči
(5. 4. 2018)

Vstupní brána, ohradní zeď i nárožní kaple
na velkopavlovickém hřbitově jsou památkově chráněné a je potřeba je uchovat pro další
generace tak, jak je ponechali předkové nám.
Dne 9. dubna 2018 byla započata jejich oprava.

Silnice, kterými je naše město doslova prošpikováno, potřebují neustálou péči. Čím dříve se
s opravami začne, tím jsou méně nákladnější.
V ulici Úvoz byla po delší době využitá technologie, kdy spočívá oprava v zalévání spár
elastickou hmotou. Příčné spáry v komunikaci
k zalití přímo vybízely. S ohledem na jejich šíři
je nebylo třeba ani prořezávat. Hmota na zalití
byla použita stejná, kterou se zalévají trhliny
na dálnicích, opravu provedla firma CESTING
z Lednice.

V první etapě byla zahájena výměna dřevěné
střešní krytiny – štípaných šindelů na nárožních kaplích. Výměny se ujal Břetislav Kocián se svým týmem pracovníků. První den
prací byla provedena byla demontáž krytiny,
aby bylo možné následně rozhodnout, jakým
směrem se budou ubírat tesařské práce. Některé krokve totiž už není možné zachránit
a to z důvodu úplného zničení – zpráchnivění
a následného rozpadu.
Naposled byla šindel měněna v roce 1973.
Na jedné z nárožních kaplí později, protože
7. listopadu 1991 shořela.

Ulice Úvoz po opravě vozovky technologií
zalévání spár elastickou hmotou.

Oprava klubovny místního
Kynologického klubu
(9. 4. 2018)

Dešťová vpusť během opravy.
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Město Velké Pavlovice podpořilo v letošním roce Kynologický klub finanční částkou 75.000 Kč, které jsou určeny převážně
na opravu fasády jejich klubovny na cvičišti.
Kynologové si opravu dohodli s vedením SOŠ

Odkrytá střecha nárožní kaple u vstupní
brány na hřbitov.
Karolína Bártová & Věra Procingerová
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Z činnosti služeb města
Zaledování kluziště
na hřišti za kostelem
Pracovníci služeb města ve spolupráci s hasiči
připravili koncem letošního mrazivého února
ledovou plochu na hřišti u kostela. V noční
a ranní směně využili příhodného počasí
s teplotami hluboko pod nulou k založení základní vrstvy ledu, kterou následně pomocí
techniky vyhladili. Už odpoledne se zde proháněli první bruslaři, kteří rádi využili možnosti
sportovního vyžití v centru města bez nebezpečí prolomení ledu.

Troufnou si dokonce i na tak složitou akci jako
je výměna spojky u traktoru. V minulosti byla
prováděna například také generální oprava
motoru. Právě toto je jeden z důvodů, proč
zůstávají starší traktory ve vozovém parku.
Nenákladná údržba a opravy, které si naši pracovnici dokáží udělat ve vlastní režii.

Oprava propadlého chodníku
a vozovky na ulici V Údolí
V polovině měsíce března 2018 bylo Město Velké Pavlovice nuceno z bezpečnostních důvodů
uzavřít ulici V Údolí, propadl se zde chodník
a částečně také souběžná vozovka. Oprava,
která má dle předpokladů probíhat cca jeden
měsíc, byla zahájena v polovině dubna. Poté
bude ulice opět bezpečně otevřena.

Výměna oken
na městských bytech
Po dohodě se třemi nájemci bytů v majetku
Města Velké Pavlovice (1× na ulici Bří Mrštíků 2 a 2× na ulici Trávníky 8) bylo rozhodnuto
o výměně starých nevyhovujících dřevěných
oken za okna plastová. Změní se tak mírně
vzhled bytů zvenčí i zevnitř, ale především
by mělo dojít k úsporám energií za vytápění
a tedy ke zvýšení komfortu bydlení. Výměna je hrazena z finančních prostředků města
a následně budou náklady rozpočítány dle
platných předpisů do ceny nájemného.

Nová plastová okna na bytovém domě
v ulici Trávníky.
Bruslení je radost především pro děti.
Letos si ho užily plnými doušky. Silné
mrazy trvaly více než týden, což je u nás
na jižní Moravě jev skutečně nebývalý!

Výměna spojky
na traktoru Zetor
V dílnách městského úřadu dokáží pracovníci
služeb města provádět různé opravy strojů.

Městský traktor prochází generálkou
– výměnou spojky.

Propadlý chodník na ulici V Údolí.

Ozdravný řez vrb
v Biocentru Zahájka
Pracovníci služeb města vyrazili koncem
druhé dekády měsíce března terénu, do Biocentra Zahájka. Zahájili zde každoroční jarní
omlazující ořez vrb. Stromky byly ostříhány
tzv. "na hlavu", což znamená, že byly odstraněny všechny loni narostlé větve až k samé hlavě,
která tvoří konec kmene stromku vrby. Díky
tomuto zákroku bude letošní obrost vrby opět
o něco košatější, bohatší a zdravější.

Vrby na Zahájce s jarním sestřihem.

Chodníky v ulicích
Pod Břehy a Hlavní
opět bezpečně schůdné
Služby města Velké Pavlovice v závěru měsíce
března 2018 uvedli do původního stavu rozebraný chodník v částech ulic Pod Břehy a Hlavní. Terén pod chodníkem musel být odkryt
z důvodu rekonstrukce vodovodu, který byl
v této části v havarijním stavu. Během dvou let
v tomto úseku pracovníci Vodovodů a kanalizací, a.s. Břeclav řešili už čtyři poruchy.

Pokládka zámkové dlažby na chodník
v ulici Pod Břehy po opravě havárie
vodovodního řadu.
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Čištění kašny
před radnicí města
Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice
se pustili hned po velikonoční pomlázce,
v úterý dne 3. dubna 2018, do čištění kašny

před radnicí - údržby po náročném zimním
období. Kašna byla zcela vypuštěna, byly vyčištěny veškeré rozvody kudy voda cirkuluje,
všechny tři misky kaskády a samozřejmě také
samotná nádrž. Po generálce byla kašna opět
napuštěna a zprovozněna.

Výměna vodovodního řadu
na ulici Hlavní
Na ulici Hlavní provádí pracovníci služeb města společně s pracovníky Vodovodů a kanalizací Břeclav, a.s. výměnu vodovodního řadu.
Na výměně se Město Velké Pavlovice domlouvá tam, kde se budují nové chodníky nebo rekonstruují staré. Na ulici Hlavní bude chodník
zrekonstruován tak, aby vyhovoval nejen pohybově postiženým spoluobčanům, ale také
postiženým zrakově - tedy plně bezbariérově.

Vysávání zimních nánosů nepořádku
a usazenin z kašny.

Velké Pavlovice tak dosáhnou zokruhování
ulic Brněnská – Dlouhá – Náměstí 9. května
– Hlavní – Brněnská. Chodník splňující přís-

Ulice Hlavní - oprava vodovodního řadu,
který je uložen přesně pod chodníkem.
né normy je i v ul. Nádražní a bude pokračovat
v ul. Brněnská směrem nahoru – k výjezdu
z města.
Karolína Bártová & Věra Procingerová

Turistické informační centrum informuje
Na velkopavlovické TIC
pro sedm nových razítek
Jakmile se začaly věčně zachmuřenou zimní
oblohou provrtávat první jaro připomínající
sluneční paprsky, začalo naše Turistické informační centrum netrpělivě vyhlížet start
letošní turistické sezóny. Protože se na naše

návštěvníky velmi těšíme a chceme jim udělat
radost, vyslyšeli jsme jejich tužby a vyšli jim
vstříc. Jak? Ke každé Turistické vizitce, kterou
u nás prodáváme (v současné době je jich rovných jedenáct) jsme nechali vyrobit originální
turistické razítko do Turistického deníku.
Doposud nám chybělo šest razítek k vizitkám
z okolních obcí. Turisté většinou litovali, že si
sice u nás vizitku zakoupí a nalepí, ale razítko jim schází. Od letošního jara už budou mít
díky naší novince své cestovatelské deníky
v naprostém pořádku!
A kdo rád běhá, může si ke svým „štemplovým“ úlovkům přidat i razítko Běhu o velkopavlovickou meruňku.
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Další novinka TIC
– propagační "fleška" 30 GB
s motivy města Velké Pavlovice
Turistické informační centrum Velké Pavlovice nabízí k zakoupení další velmi praktický
propagační předmět a to Flash Disk 30 GB
za 210 Kč. "Fleška" je ve tvaru i velikosti klasické kreditky, tedy cca 8 × 5 cm.
Těšíme se, že si přijdete tuto dnes už nezbytnou
věcičku brzy zakoupit!
Karolína Bártová
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Z NAŠICH AKCÍ
Jak to vidí
Jana Vondrová
O tom se mohli návštěvníci přesvědčit
do 2. dubna letošního roku na výstavě fotografií velkopavlovické autorky Jany Vondrové
s názvem „Tak to vidím já“, která začala slavnostní vernisáží ve výstavním sále Městského
úřadu Velké Pavlovice v pátek 9. března 2018.
Výstava byla uspořádána jednak za podpory
města Velké Pavlovice, jednak ve spolupráci
se Záhorským osvětovým střediskem v Senici
v rámci mezinárodní spolupráce. Právě představitelé těchto dvou patronů zahajovali páteční vernisáž. Za Velké Pavlovice starosta města, Jiří Otřel, za ZOS v Senici jeho ředitelka,
dr. Ĺubica Krištofová. Je třeba připomenout
také jméno hodonínského fotografa Petra
Drábka, který se podílel na výběru a uspořádání fotografií.
Fotografku Janu Vondrovou i organizátory jistě potěšila účast návštěvníků nejenom
z našeho města, ale také z celého regionu
i partnerského slovenského města, kteří zaplnili výstavní sál. Moc pěkným dárkem pro
autorku i pro návštěvníky vernisáže v rámci

Vždy usměvavá velkopavlovická fotografka paní Jana Vondrová s malou ukázkou svého
krásného díla.
kulturního programu bylo pěvecké vystoupení Zdenky a Hanky Bálkových, které výborně
pěvecky a hudebně doplňoval ještě Ondřej Míchal. Vlastně se tak jednalo o malou rodinnou
oslavu autorčiny práce s fotoaparátem.

Pro Janu Vondrovou to byla první samostatná výstava, ačkoliv od roku 2006 se svými
fotografiemi podílela na téměř 20 výstavách
na Moravě i na Slovensku.
Mgr. Dana Růžičková

Jarní ohlédnutí
– Tradičně netradičně Velikonoce na ekocentru
Jako každým rokem tak i letos se velikonoční tvoření nevyhnulo ani velkopavlovickému
Ekocentru Trkmanka. V úterý odpoledne se

tvořilo se o sto šest – různé druhy zdobení
vajíček od slepiček a vytváření zápichů z polystyrenových vajíček, výroba ozdobných přá-

níček a vystřihovánek, velikonoční kuchtění
a samozřejmě i pletení žil.
Letos jsme to pojali trochu netradičně a pozvali jsme si veselou návštěvu. Na jaře se všechno zazelená, ožije barvičkami a jaro také
znamená rození mláďátek. Pro zpestření odpoledne mezi děti zavítala kozička se dvěma
kůzlátky, jehňátka a angorský králík ze Stáje
Salma. Veselo bylo mezi dětmi i dospělými.
Zelený čtvrtek v rámci příměstského tábora
strávily děti školou povinné volný den velikonočním tvořením, a jelikož byl zelený čtvrtek,
tak nechyběl ani klasický špenát s vejcem
k obědu.
Jaro je za námi a tak se začínáme připravovat
na letní slunovrat. Všechny již nyní zveme
na sobotu 23. června 2018 na ekocentrum
na Svatojánskou noc spojenou s oslavou letního slunovratu.

Taková návštěva se na ekocentru jen tak nevidí! Nedivte se, jsou přeci svátky jara – Velikonoce.

Bc. Zita Dvořáková, MSc,
ředitelka Ekocentra Trkmanka
Velké Pavlovice
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Ve Velkých Pavlovicích se smejčilo,
v rámci již tradičního Velkého jarního úklidu

Velké jarní smejčení na myslivně.
Mrazivá sobota dne 17. března 2018 se v našem městě nesla na vlně velkého jarního úklidu. Velké Pavlovice jsou opět o něco krásnější,
díky všem občanům, kteří se aktivně zapojili
a také díky všem spolkům či zájmovým organizacím. Těch se letos zapojilo hned čtrnáct
a navíc i tři příspěvkové organizace. Každý měl
na starost svou předem přidělenou lokalitu.

Senioři poklidili mimo jiné i ulici Bezručova včetně tamního parčíku.
Svou ochotu se vždy přidat opět potvrdili také
naši nejstarší spoluobčané, senioři, kteří se
sdružují v místním Klubu důchodců. Jejich
teritoriem se tak jako rok co rok stal parčík
a jeho okolí v ulici Bezručova, dětské hřiště
na ulici Čechova a autobusové nádraží a okolí.
Poklidili, zametli, vysbírali nepořádek do posledního papírku. Za což jim patří poděkování

a vzhledem k pokročilému věku a nejrůznějším
zdravotním neduhům obrovský obdiv.
Avšak nejen jim. Obrovské díky posíláme
naprosto všem, kteří nelenili a přiložili ruku
k dílu. Díky vám je u nás krásně!
Karolína Bártová

V mrazivých dnech zahřál ples Modrých Hor
Poslední únorovou
sobotu se konal již
tradiční Společenský ples Modrých
Hor, který pořádal
dobrovolný svazek
obcí Modré Hory.
V krásně opravené
sokolovně města Velké Pavlovice se sešly
desítky milovníků
tance a dobré zábavy.

Ke Společenskému plesu Modrých Hor
nerozlučně patří ukázky společenských
tanců profesionálními tanečníky.
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Za DSO Modré Hory
zahájil XII. ročník
společenského plesu
starosta města Velké
Samozřejmostí modrohorského plesání je ochutnávka nepřeberného
Pavlovice Jiří Otřel,
množství vzorků vynikajících vín, jak jinak než z Modrých Hor.
starosta obce Vrbice
František Polášek
a starosta obce Kobylí a předseda svazku
salonu Elisha.
v jedné osobě Pavel Kotík. Celým večerem
Nechyběla ochutnávka modrohorských vín,
bravurně provázela moderátorka Petněco k zakousnutí a bohatá tombola.
ra Eliášová.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípraK tanci a poslechu hrál oblíbený Salonní orvě této akce a také těm, kteří věnovali dary
chestr Brno, v průběhu večera návštěvníci
do tomboly.
shlédli skvělé taneční vystoupení Báry a Ondry
a velmi inspirující módní přehlídku módního
Eva Bauerová, DiS.
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Kultura
Bakalářský koncert Elišky Vomáčkové
Slečna Eliška Vomáčková, velkopavlovická
rodačka a studentka Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně vystoupila ve středu
14. března 2018 na svém absolventském koncertě, kterým završuje tříleté bakalářské studium hry na klavír pod vedením odborné asistentky Mgr. Heleny Suchárové-Weiser.

Nadaná klavíristka slečna Eliška Vomáčková završila svým skvostným absolventským koncertem tříleté bakalářské
studium na brněnské Janáčkově akademii
múzických umění.

Kolegové i žáci ze Základní umělecké školy Velké Pavlovice a také rodinní příslušníci
a přátelé přijeli Elišku na její recitál do Koncertního sálu HF JAMU podpořit a poslechnout si velmi hodnotný program: G. F. Händel: Suita č. 1 B dur, HWV 434, R. Schumann:
Sonáta g moll, op. 22, F. Chopin: Balada
č. 1 g moll, op. 23 a Impromptu č. 3 Ges dur,

op. 51, S. Prokofjev: Klavírní cyklus "Cinderella",
op. 102 (Popelka).
V poslední skladbě pro dva klavíry La Valse
M. Ravela spoluúčinkovala s Eliškou její spolužačka Pavla Marková.
Nadšené publikum připravilo Elišce zasloužené bouřlivé ovace, gratulace, poděkování
za krásný koncert a přání mnoha úspěchů
v dalším studiu.
Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

Dana Šimková a Marie Terezie
Spisovatelka Dana Šimková se svým vyprávěním o Marii Terezii byla hostem ve Velkých
Pavlovicích ve středu 28. března 2018. Přes tři
desítky zájemců, především zájemkyň, o historické téma si mohlo Marii Terezii téměř i prohlédnout. Dobový kostým spisovatelky určitě
svou mírou přispěl k zábavnému a vtipnému
podání historických faktů.

Spisovatelka Dana Šimková
coby Marie Terezie.

Téma besedy vybrala městská knihovna
proto, že čtenářky vyjadřovaly velký zájem
o připomenutí 300. výročí narození jediné
české císařovny. Zájem ovlivnil také dvoudílný
životopisný film, který televizní diváci mohli
vidět na Nový rok. Historickou věrnost filmu
ovšem Dana Šimková nepochválila, naproti
tomu měla sama připravenou téměř dvouhodinou přednášku naplněnou vrchovatě fakty
o životě Marie Terezie i o reáliích doby, ve které
vyrůstala a panovala. Vyprávění mělo neuvě-

řitelný spád, vydrželi bychom autorku poslouchat ještě déle.
Knihy, které Daně Šimkové dosud vyšly, ovšem
nemají s historií nic společného, zpracovávají
spíše dobrodružnou, cestovatelskou a společenskou problematiku situovanou do afrického prostředí, jak napovídají i jejich názvy
„Uvězněni“ a „Výlet do Mombasy“.
Setkání s Danou Šimkovou bylo poslední
z 5 akcí městské knihovny k Měsíci čtenářů
určených nejenom čtenářům, ale také velkopavlovické veřejnosti.
Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Noc s Andersenem byla v Pavlovicích už podeváté
V pátek v podvečer 23. března 2018 začala
v městské knihovně již devátá Noc s Andersenem. Konala se letos poměrně brzy, neboť
poslední březnový víkend byl už svátečním
velikonočním obdobím.
Ve Velkých Pavlovicích je akce připravena pro děti, které chodí do 1. až 4. třídy ZŠ,
do knihovny se vejde maximálně 22 dětských
„postýlek“, protože děti v knihovně již tradičně v noci na sobotu 24. března také spaly.
Celoevropským tématem byla letos Čapkova kniha „Povídání o pejskovi a kočičce“,

ale na akci se letos přihlásily spíše starší děti,
žádní prvňáci a jenom několik druháků, proto
se naše aktivity nesly pod názvem „Pejskové
a kočičky“ a bavili jsme se se spoustou dalších pohádkových i skutečných psů a koček.
Připomínali jsme si psa Baryka, kocoura
Mikeše, ale také kocoura v botách, Myšpulína a Fifinku, Žeryka, maxipsa Fíka a třeba
i slavnou Lassie. Výsledky soutěžních i výtvarných prací byly do konce dubna vystaveny
v městské knihovně. Vzhledem k tomu, že přišly starší děti, byla knihovnice přísná a připravené úkoly pro ně nebyly vůbec jednoduché.

Jako každý rok jsme také zdobily Morenu
a při noční vycházce jsme ji vynesli z města
a hodili do Trkmanky, takže už určitě přijde jaro. Pokud jsme v nočních ulicích moc
křičeli a halasili, za všechny se ještě dodatečně omlouváme.
Posledním úkolem dětí je nakreslit „obrázek
na památku“, na kterém je námět toho, co se
jim na letošní akci nejvíc líbilo. Ačkoliv nemáme v knihovně strom Pohádkovník, máme aspoň velkou nástěnku, kde obrázky dětí budou
vystaveny do příštího roku, do dne konání Noci
s Andersenem 2019.
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Kromě malé sladkosti byla odměnou pro děti
hezká knížka, za kterou vděčíme občanskému
sdružení Domino Velké Pavlovice, které nám
také poskytuje peníze na potraviny pro děti.
Z rozpočtu města jsou pak hrazeny výtvarné
pomůcky a ceny do soutěží. Aby děti nezbořily
knihovnu, na to pomáhá každoročně dohlížet
Ing. Lenka Bukovská ze ZŠ a letos i studentky
Sára a Natka.

Jeden z nejkreativnějších okamžiků velkopavlovické Noci s Andersenem – oblékání
a zdobení Moreny.

Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice
Chvilička před usnutím mezi knihami
plnými pohádek a kouzel, dobrou noc!

Děti malovaly a ještě něco navíc
Na pátek 13. dubna 2018 připravila Městská
knihovna Velké Pavlovice akci pro nejmenší
„čtenáře“, pro děti, které sebou do knihovny
vodí obvykle maminky na mateřské dovolené
či babičky, tedy ty děti, které ještě ani nechodí
do školky.

které se vymalovávají pouze štětcem a vodou,
byly pro malé právě tak vhodné, nejvíce zájmu
sklidila pochopitelně zvířátka či auta. Také
krátké pohádky, kterými jsme výtvarnou práci
zpestřily a které všichni rodiče důvěrně znají,
se týkaly zvířátek. Dívali jsme se na kouzelné
pohádky o Kravičce Connie a Prasátku Peppa.

Odpoledne s názvem Malování vodou jsme
vymysleli proto, že na pravidelných dětských
akcích připravenými aktivitami ty nejmenší
děti trošku zanedbáváme. Dobře se chystají
úkoly, soutěže a zábavné aktivity v knihovně
pro děti, které už umějí číst a dobře kreslit,
mají ze školky či školy ty základní znalosti
a dovednosti.

Jako v knihovně vždycky, i na ty nejmenší čekal skutečný úkol. Z balíčků, které obsahovaly
50 barevných obrázků, měly děti za úkol vybrat obrázky zvířátek a za pomoci dospělých
je nalepit na samostatný výkres. K radosti dětí
a nás organizátorů to zvládly opravdu všechny
a snad se jim v knihovně líbilo.

Tentokrát jsme tedy mysleli na děti ve věku
kolem 2 až 3 a půl roku. Připravené obrázky,

Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Knihovna je příjemné místo pro každého,
napříč všemi generacemi. Akce Malování
s vodou byla určena nejmenším dětičkám.

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
Dobří andělé pomáhají, děkujeme
Dvě rodiny z Velkých Pavlovic a dalších sedmnáct z Břeclavska dostalo finanční podporu
nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám,
v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců
– Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce.
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by
potřebovaly finanční podporu, je mnohem více.
Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek
požádat. Naší snahou je, aby se tato informace
co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo
v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské
organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato
informace nedostane,“ dodává.

12

Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o:
• onkologické onemocnění
• selhání ledvin či jater
• vážné metabolické poruchy
• nemoc motýlích křídel
• další těžká kombinovaná postižení
Za 6 let fungování nadace podpořili dárci
více než 5.000 rodin z celé České republiky.
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou
jeden z rodičů.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto váž-

ně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý
– stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se
ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrými anděly!
Ve Velkých Pavlovicích najdete 27 Dobrých
andělů. Je možné, že jich je o mnoho více,
ne každý dárce uvede místo odkud pochází. Přidejte se k Dobrým andělům i Vy! Stačí
krátká registrace na www.dobryandel.cz
a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního
haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc
můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
Markéta Křížová,
Nadace DOBRÝ ANDĚL
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Psychologie cukru
Již několik let se dostávají do zpráv v mainstreamu články či videa o návykovosti konzumace
cukru. Pojďme se tedy podívat na toto téma
ze strany chování a výchovy.

talíř z www.margit.cz) Jak dítě roste, nastávají navíc chvíle, kdy je dítě taktéž upokojeno
jídlem, často sladkým, aby se uklidnilo, či aby
mohla maminka například nakoupit.

Problémem dneška je nadměrná konzumace
cukru, což už také není žádným tajemstvím.
Dle posledních údajů je to až 40 kg na osobu
za rok v ČR. Což je opravu alarmující číslo
(pro zajímavost konzumace masa je něco kolem 35 kg za rok na osobu v ČR). Důsledky
vysoké konzumace cukru, ale i jeho náhražek na lidský organismus více rozebere paní
Mrg. Ing. Markéta Rozinková. My se pojďme
věnovat psychologické stránce.

Mnoho rodin funguje na principu výchovy
tzv. cukr a bič. To znamená, že když po dítěti
něco potřebujeme, slíbíme sladkost jako odměnu. Konzumace sladkého je spojována také
s výjimečnými situacemi, jako jsou různé svátky, nebo obyčejný odpolední odpočinek u kávy.
Toto všechno vytváří vazbu na libé pocity a příjem cukru. Není divu, že v dospělosti mnoho
lidí zahání špatné pocity konzumací sladkostí.
Co je smutné, tak i v některých vzdělávacích
zařízeních předškolního věku, nabízí paní
učitelky dětem sladkosti jako odměnu. I zde
vzniká vazba pozitivních pocitů a sladké chuti.

Sladkou chuť známe již z prenatálního období, kdy složení plodové vody ovlivňuje matka
i svým jídelníčkem. Obézní či velmi podvyživené matky, mají sladší plodovou vodu, což může
vést u dětí ke zvýšené potřebě sladkého v průběhu života. Jakmile se miminko narodí, tak
se setká též se sladkou chutí v podobě mateřského či umělého mléka. Je to zcela přirozené
a není pochyb, že není lepší výživa pro kojence
než mateřské mléko. Problémem však je, když
maminka upokojuje dítě při každém nekomfortu kojením. Dítě si takto vytváří vazbu mezi
sladkou chutí a řešením problému. Někdy stačí
dítě pochovat, pohladit, ne vždy je to potřeba
dalšího jídla.
Jakmile dítě trochu odroste, nastane období,
kdy zkouší nové chutě a zvyká si na jinou potravu, než je mateřské mléko. Zde rodiče i další
rodinní příslušníci začínají dětem podsouvat
slazené výrobky s pocitem, že dítě potřebuje
přeci energii na vývoj. Dítě opravdu nepotřebuje nadměrně doslazované produkty. Což
se týká i pití. Potřeba cukru běžně krmeného
dítěte je naprosto dostačující ze základních,
opravdových potravin. (viz. dříve zmiňovaný

Aby byly tyto vazby ještě posíleny, tak výrobci
nabízí celou škálu sladkostí či zbytečně doslazených výrobků. Tyto výrobky jsou dnes
tzv. na každém rohu a lehce dostupné. Nemluvě o masáži z reklam, kdy získáte pocit, že bez
sladkosti se nebude cítit dobře. Všimněte si
i zde podprahové zprávy. Naprostá většina reklam na sladkosti je spojována se spokojenými
tvářemi herců. V posledních dnech dokonce
jedna z reklam na velikonoční sladkosti způsobila, že se mě syn ptal, jestli budou Velikonoce,
když nebude mít nakoupeny v reklamě propagované sladkosti… A to vidí televizi odhadem
půl hodiny denně. Co potom děti, které tráví
u televize hodiny? Důvod této masáže je jediný. Tyto výrobky se skvěle prodávají, jelikož
cukr se u většiny západní populace stal během
života drogou.
Ano drogou. Zisky nadnárodních potravinářských společností jsou totiž jejich nejdůležitějším zájmem. Zdraví populace je většinou
naprosto nezajímá. Dnešní průzkumy ukazují

že závislost na cukru vzniká, podobně jako
na tvrdých drogách, působením elektrických
signálů mozku, které touží získat odměnu
nebo se snaží něčemu vyhnout. Ano, cukr
ovlivňuje zásadním způsobem biochemické pochody v mozku a činí tak tělo závislé
na cukru. Sama jsem si prošla odvykáním
od cukru před několika lety a musím potvrdit, že to nebylo lehké období. Trvalo to několik měsíců, než jsem necítila potřebu hledat
ve spíži cokoliv sladkého v podobě sušenek,
tyčinek, čokolády apod.
Jak z toho ven? Jedinou možnou cestou je
omezovat potřebu sladké chuti. Ideální je zbavit se všech sladkostí v domácnosti a prostě je
nekupovat. V začátcích může chuť na sladké
vyřešit ovoce či nějaká zdravější varianta, nejlépe doma vytvořená. V mnoha případech je to
totiž pouze potřeba těla cítit se dobře. Pokud
si toto uvědomíme a budeme se dívat na chutě
na sladkosti z tohoto pohledu, je možné že zjistíme, že máme potřebu úplně jinou. Potřebu
po pozitivním pocitu.
Ten si však můžeme „vyrobit“ i jiným způsobem než pojídáním sladkostí. Například
při aktivním pohybu tělo vylučuje látky, které
nám vytvoří dobrý pocit. Obecně se dá říci,
že člověk, který má velkou potřebu sladkého,
má ve skutečnosti velkou potřebu lásky, sebelásky, sebepéče. I zde je odpovědí změna životního stylu, vyvážené stravování, pohyb a další
formy péče o tělo i duši.
Zdroje: www.cukrpodkontrolu.cz,
www.margit.cz;
Bakalářská práce Anety Malinové, 2017
Eva Prokešová,
majitelka Zdravé výživu u Eruwen,
V. Pavlovice, www.vareni-nevareni.cz

Cukr jako zbytečnost
chemický název řepného cukru, je molekula
složená z molekuly glukózy a fruktózy. Tento disacharid (chemický název pro molekulu
z dvou monosacharidů), je glykemicky aktivní. Laicky to znamená to, že konzumace tohoto cukru vyvolá v těle po rozložení a vstřebání
v tenkém střevě odpověď ve formě zvýšení hladiny cukru, na což zareaguje slinivka a spustí
vyloučení inzulinu.

Podívejme se na problematiku cukru, jak ho
známe, ze zdravotního a fyziologického hlediska. Přemýšlí někdo nad tím, co vyvolá konzumace cukru v těle za reakci? Sacharóza, tedy
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Inzulin funguje v krvi jako takový klíč, který
otevírá glukóze dveře do buněk. Glukóza se
uplatňuje v energetickém metabolismu, jako
uhlí v tepelné elektrárně. Prostě tělu dodává
energii pro základní metabolické procesy.
Důležité je ale, v jaké formě toto palivo dodáváme. A není cílem při zdravém stravování se
cukrů a škrobů úplně vyvarovat, jde o složení
a o skladbu jídelníčku.

Základ zdravého životního stylu u člověka s nepříliš namáhavým zaměstnáním je přijímat
sacharidy ze ¾ ve složité formě. To znamená
denně přijímat cukru ve formě škrobů, které
se nachází v pečivu, celozrnných obilovinách,
vločkách, bramborách, rýži a těstovinách.
Škrob je dlouhý řetězec, tvořen jen z molekul
glukózy, a jelikož jde o složitý útvar, tak se z něj
glukóza do krve uvolňuje pozvolna. To nevyvolá tak razantní odezvu na hladinu cukru v krvi
a inzulin se uvolňuje v menších dávkách, což je
pro tělo přínosné, získává cukr pomaleji, nemá
tendenci si přebytečné množství zásobovat
v těle. A pokud se k tomu přidá ještě vláknina
z celozrnných produktů, s každou porcí přílohy nebo pečiva ještě porce zeleniny a kvalitní
libové bílkoviny, tak ani nemáte tak brzy hlad
a nedáte si těch sacharidů najednou tolik,
pokud jen sedíte. A tělo je v klidu spotřebuje
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na základní metabolické procesy, jako je dýchání, chůzi, to že pracujete u PC, přemýšlíte
apod. Pokud jen sedíte, a dáte si na oběd mísu
špaget, tak i tak tělo neví, co si s tak velkou
dávkou cukru počít, a v játrech si cukry změní na tuky a uloží do zásob na našich zadcích
a břichách!!!
Z ¼ pak může představovat zdroj přírodních
a výživných sacharidů jednodušší cukry s vyšším glykemickým indexem = vyvolají odpověď
ve vyšším a rychlejším vzestupem hladiny cukru v krvi a tím je nucena slinivka uvolnit více
inzulínu, aby tuto hladinu snížila a vpustila
cukr do buněk. Takovým zdrojem jednoduchých cukrů je ovoce, některá sladší zelenina,
med, čekankový, rýžový sirup a i další sirupy.
Na rozdíl od řepného cukru mají tyto suroviny
i výživnou hodnotu, vlákninu, vitaminy, minerální látky, a pokud jde o čekankový a kokosový
sirup, tak sice jsou sladké, ale nevyvolají v těle
žádnou odezvu na hladinu cukru. Tudíž jsou
skvělé pro diabetiky.
VNÍMÁTE TEĎ KLASICKÝ CUKR JAKO
ZBYTEČNOST? Ano, klasický cukr v jídle je
něco, co tělo nepotřebuje. Teď se podívejme
na typický problém. Sedíte, nesportujete, dopřejete si sladké pečivo, sladké müsli s více jak
30 % cukru, koláče, osladíte kávu, čaj, do pečení buchet jde cukr, mouka a tuk téměř v poměru 1:1:1, což je opět více jak 30 % čistého
cukru… K tomu jíte nárazově, nevyváženě,
dopřejete si sladkosti. Najednou máte v těle
velký a i nárazový nadbytek cukru, který se,
stejně jako při přejídání přílohami a pečivem,
ukládá do formy tukových zásob. Ale nejen
do podkoží, když jíte nárazově, nedopřejete
tělu vitaminy a minerální látky ze zeleniny
a ovoce, kvalitní libové bílkoviny, luštěniny,
kvalitní rostlinné tuky a vlákninu, tak se tuk
ukládá i do oblasti útrob. Nazývá se tedy tento
tuk útrobní nebo viscerální.
Tento tuk je, na rozdíl od podkožního, metabolicky aktivní. To znamená, že ovlivňuje
metabolismus sacharidů, tuků a bílkovin.
Vypouští do těla zánětlivé látky a látky zvyšu-

jící hladinu cholesterolu v krvi
a chybí látky, které by tuky
a cholesterol z těla dostaly
do jater k metabolizaci a vyloučení. Právě z toho, že jíte
nárazově a skladba jídelníčku
stojí jen na pečivu a tučném
jídle a máte ještě málo pohybu,
máte v těle rizikové množství
útrobního tuku a začínají se
objevovat první potíže, které s útrobním tukem souvisí
– vysoký cholesterol, vysoká
hladina tuků v krvi, vysoký
tlak, přidávají se ischemické
choroby srdce a cév, kdy zánětlivé molekuly poškozují cévní
stěnu, což může vést i k prasknutí cévy a infarktu či mrtvici,
podle toho, kterou cévu zátka
ucpe. S tímto tukem souvisí i rakovina tlustého střeva,
ve kterém jako obyvatelé ČR
dominujeme v celém světě!!!
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Výživová poradkyně Mgr. Ing. Markéta Rozinková.

Tento tuk také souvisí s hladinou cukru. Velké dávky zbytečného cukru
v jídle nutí produkovat slinivku velké dávky
inzulinu, až se princip zámku a klíče u buněk
poruší, a dochází k inzulinové rezistenci, prvnímu varovnému příznaku cukrovky 2. typu.
Buňky i díky útrobnímu tuku prostě už na zámek nereagují a vysoké dávky cukru zůstávají
v těle a když se k tomu přidá ještě nedokonalá
funkce slinivky, která už prostě náporem obezity a nárazových dávek cukru vypoví službu,
tak je na světě cukrovka 2. typu.
Vše je to způsobeno jen a jen jídlem, proto
velmi zjednodušeně doporučuji, bílý cukr
ze stravy naprosto vyloučit a nahradit jej výživnými sladidly, kokosovým sirupem, stévií,
nebo pro děti i medem. Odvykněte si na sladkou chuť v jídle a nápojích, není to potřeba
a je to jen zlozvyk, jako cigarety nebo alkohol.
Sledujte značení potravin, nekupujte slazené
mléčné výrobky, cukrovinky a koláče, upeč-

te si doma zdravý koláč třeba se strouhanou
mrkví a místo cukru použijte 2 rozmačkané
zralé banány, které navíc, kromě příjemného doslazení, skvěle pojí těsto. Vyřaďte bílou
mouku bez živin za špaldovou, celozrnnou
i mouky z alternativních druhů plodin, jako
jsou pohanka, atd. Vydržte 14 dní a ani si na
sladké nevzpomenete!!!
Pokud máte zájem, přístroj Inbody 170 v mé
výživové poradně umí zjistit přesnou hladinu
útrobního tuku a já díky němu odhalím Vaše
stravovací návyky, včetně toho Vám mohu
na míru poradit, jak se stravovat a zlepšit tak
svůj zdravotní stav. 80 % VAŠEHO ZDRAVÍ
OVLIVNÍ JÍDLO!!!
Více o mě na www.maminka-motivuje9.webnode.cz nebo volejte 608934323.
Mgr. Ing. Markéta Rozinková,
výživová poradkyně

Z farnosti
Z velkopavlovické farnosti
Pozvání na oblíbenou a širokou veřejností hojně navštěvovanou NOC KOSTELŮ jsme v letošním roce přijali od farníků z Němčiček, kteří
připravují na pátek 25. května 2018 program k
poznání jejich kostela a jeho památek. Těšit
se tak můžete na komentovanou prohlídku
pro dospělé, hru pro děti a hudební vystoupení
harfistky a sboru pro kulturně založené.
Velké Pavlovice však nepřijdou zkrátka, jelikož chystáme opravu schodiště v kostelní

věži (pro zvoníky i návštěvníky, aby si mohli
prohlédnout starobylé zvony a zajímavou dřevěnou vazbu), dále pak trvalou expozici „kostelního muzea“ (pro místní i hosty, aby naše
pamětihodnosti neležely marně v depozitáři)
a konečně internetový přenos z kostela (aby se
pohřbů mohli účastnit i ti, co na ně nemohou
přijet). Pokud byste pro farní muzeum mohli
nabídnout k zapůjčení hodnotný náboženský předmět, vyměníme ho za devocionálie,

aby v rodině nezůstalo prázdné místo. Předem
děkujeme!
A stejně horlivě pracujeme na rozšíření farní zahrady pro veřejnost, aby fara nebyla jen
hezká budova pro odkládání dětí k radosti rodičů a dvůr nesloužil jen pro zábavu a potěšení
hodných dětí, ale celý areál svou rozmanitostí
přitahoval každého.
Kněz Marek Slatinský
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Z vinného sklípku
VINAŘI JDOU NA DŘEŇ – otevřené sklepy ve Velkých Pavlovicích
se letos zapojí do boje s rakovinou
Každý čtvrtý pacient, který potřebuje
k uzdravení dárce kostní dřeně, jej nenajde.
Můžete se to však pokusit změnit a zapsat
se do registru dárců. Stačí se 5. května 2018
od 9:00 do 14:00 hodin zastavit na radnici
města Velké Pavlovice a nechat si odebrat
malý vzorek krve. Jedinou podmínkou je věk
od 18 do 35 let a váha nad 50 kg.
„Vinaři jdou na dřeň je akce, která doplňuje
jinak vysloveně radostnou záležitost Májových sklepů. Sejdou se zde lidé, kteří mají čas
a chuť se bavit při víně. Chceme však upozornit,
že bohužel ne všichni právě teď mají stejné štěstí,
nejsou zdraví oni nebo jejich rodinní příslušníci.
A místo zábavy se možná právě nyní bojí o život.
Název vinaři na dřeň pak má vyjádřit, že vášní
nás vinařů není jen naše práce, ale také život
sám a tahle akce může pomoci k jeho záchraně,“ za organizátory říká Ing. Pavel Lacina
ze zdejšího vinařství.
Každým rokem onemocní v naší zemi stovky
lidí včetně malých dětí vážnými nemocemi,
které jsou léčitelné transplantací kostní dřeně. Postupy jako je chemoterapie nabízejí
často zlepšení stavu, mnohdy ale ne trvalé
vyléčení. Transplantace krvetvorných buněk
od zdravého dárce v těchto případech dává

šanci na úplné uzdravení a návrat do plnohodnotného života, bohužel jich ale stále není
dostatek.
Proto se pavlovičtí vinaři rozhodli cestu zájemců o zápis do registru zjednodušit. Hosté
oblíbeného festivalu vín se mohou zastavit
u zdravotníků, kteří jim během krátké chvíle
odeberou malý vzorek krve. Tento okamžik
však může mít velký význam pro život někoho,

kdo dárce pro transplantaci hledá.
Akci pořádá Český národní registr dárců dřeně ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice
a vinařským spolkem Víno z Velkých Pavlovic.
Kontakt:
Lubomír Zborovský
Tel.: 602 966 611
E-mail: lubos.zborovsky@seznam.cz

Šampionem IV. ročníku soutěže
30 vín Modrých Hor je víno z Vrbice
Druhé dubnové úterý (10. 4. 2018) patřilo vínům z Modrých Hor. Do již IV. ročníku certifikované soutěže s názvem 30 VÍN MODRÝCH
HOR se přihlásilo 27 vinařů se 176 víny.

z Národního vinařského centra ve Valticích.
Pod vedením Jaroslava Suského, Bc. bylo vybráno 30 těch nejlepších vín včetně absolutního šampiona.

Dvacet kvalifikovaných degustátorů hodnotilo, tak jako v minulém roce, v reprezentačních
prostorách Vinařského penzionu André ve Velkých Pavlovicích, za účasti Ing. Marka Babisze

Absolutní šampion
VINAŘSTVÍ HORÁK,
Vrbice – Ryzlink vlašský, ps 2017
Nejlepší kolekce vín
PATRIA KOBYLÍ, a.s.
– Müller Thurgau, kb 2017, Frankovka,
ps 2015, Rulandské modré, ps 2016,
André, ps 2015
30 vítězných vín Modrých Hor
Vinařství Lacina, Velké Pavlovice
– Neuburské ps 2017

Odborná degustace vzorků vín pro soutěž
30 vín Modrých Hor.
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Patria Kobylí, a.s.
– Müller Thurgau kb 2017

Vinařství ZD Němčičky
– Chardonnay batonage mzv 2016
Vinařství Vít Sedláček, Vrbice
– Rulandské šedé ps 2016
Vinařství Buchtovi, Velké Pavlovice
– Kerner mzv 2017
Patria Kobylí, a.s.
– Hibernal ps 2017
Vinařství Lacina, Velké Pavlovice
– Hibernal ps 2017
Patria Kobylí, a.s.
– Pálava ps 2017
Vinařství ZD Němčičky
– Rulandské bílé ps 2015
Vinařství Baraque, Vrbice
– Hibernal mzv 2017
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Jan Hempl
– Rodinné vinařství Pod horou, Bořetice
– Sauvignon mzv 2017
Vinařství ZD Němčičky
– Frankovka, slámové víno 2015
Vinažství Turek & Šiška, Velké Pavlovice
– Frankovka ps 2017
Jan Hempl – Rodinné vinařství Pod Horou,
Bořetice – Pálava mzv 2017
Miroslav Bočko, Vrbice
– Frankovka rosé mzv 2017
Vinařství ZD Němčičky
– Svatovavřinecké/Black de Noir mzv 2017
Jan Hempl – Rodinné vinařství Pod Horou,
Bořetice – Tramín červený ps 2017
Vinařství Buchtovi, Velké Pavlovice
– Merlot rosé mzv 2017

Vinařství P&R Stávkovi, Němčičky
– Modrý Portugal, VOC Modré Hory 2016

Vinařství V&M Zborovský, v.o.s.,
Velké Pavlovice – Frankovka Rezerva ps 2011

Vinařství Novák, Bořetice
– Svatovavřinecké mzv 2017

Patria Kobylí, a.s.
– André ps 2015

Patria Kobylí, a.s.
– Rulandské modré ps 2016

Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s.
– Cuvée Túfary ps 2015

Víno J. Stávek, Němčičky
– Pinot Noir Reserva vzh 2015

Gratulujeme!

2018

Eva Bauerová, DiS. – www.modrehory.cz

Rodinné vinařstí Jedlička, Bořetice a.s.
– Rulandské modré vzb 2015
Vinařství Vít Sedláček, Vrbice
– Frankovka VOC Modré Hory 2015
Patria Kobylí, a.s.
– Frankovka ps 2015
Vinařství Vít Sedláček, Vrbice
– Frankovka VOC Modré Hory 2013

SPOLKY A KONÍČKY
Mladí hasiči si z Bořetic přivezli stříbro
V sobotu dne 3. března 2018 se uskutečnila
letošní poslední uzlovací štafeta. Tentokrát
jsme závodili v sousedních Bořeticích. A už
na začátku vám prozradíme, že štafeta to
byla úspěšná, protože jsme získali medaili.
Abychom to uvedli na pravou míru, medaili
získala Sára Hasilová za uzlování v mladší kategorii jednotlivců a byla to stříbrná medaile
za druhé místo.

Takto krásně byla zakončena sezóna uzlovacích štafet a nezbývá jen doufat, že v sezóně
požárních útoků budeme ve sbírání medailí pokračovat.
Michal Procinger

Nové postele v dětském domově,
díky vám!
Dne 4. dubna 2018 dorazilo do Dětského
domova ve Štítech 13 nových postelí. Na jejich pořízení byla použita částka 32.500 Kč,
která byla postupně vybírána během celého
roku 2017.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem místním velkopavlovickým i přespolním dárcům,
kteří se na této aktivitě podíleli. Poděkování
patří také klubu motorkářů s názvem MotoPacoši OrlickoÚstecka, kteří přispěli vysokou
částkou 10.010 Kč.

Krásnou tečku za úspěšnou uzlovací sezónou roku 2018 udělala Sára Hasilová.
Za svůj výkon získala stříbrnou medaili.

Z přiložené fotografie se můžete přesvědčit,
že nové postele s praktickým úložným prostorem udělaly dětem obrovskou radost. A nám už
nezbývá nic víc, než popřát dětem dobrou noc
a sladké sny!
Za bývalý Dámský klub
Zuzana Pecháčková

Děti z Dětského domova ve Štítech zařizují své pokojíčky. Dostaly totiž nové postele,
díky sbírce nastřádané u nás, ve Velkých
Pavlovicích.
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Ohlédnutí za minulostí
Odkrýváme tajemství středověké vísky Trutmanice
aneb Zajímavosti z archeologického výzkumu
Katastr města Velké Pavlovice protíná několik
tranzitních plynovodů. Jeden z nich je uložen v zemi pár metrů za bývalými sklady uhlí
v ul. Nádražní. Vede pod silnicí a nad Trkmankou směrem k Bořeticím. Protíná tak archeologům známou oblast, kde kdysi žili lidé
v osadě Trutmanice.
V letošním roce probíhá u Velkých Pavlovic výměna popisovaného plynovodu a tak je jasné,
že byli archeologové ve střehu. Výškové snímky vegetace ukazují, kde by mohla bývalá osada být a nasvědčovaly k tomu i náhodné nálezy nadšenců.
O osadě Trutmanice kolují různé zprávy,
ale těch podložených z archívů moc není.
V roce 2010 byl v Rakvickém zpravodaji
2/2010 otisknutý článek, který sepsal tatínek
současného rakvického starosty pana Radka
Průdka, taktéž Radek Průdek st. Na článku
spolupracoval s tehdejším místostarostou Velkých Pavlovic Ing. Zdeňkem Karberem.

a Znaty z Rosic, jakož pak i známého Jana
Staršího ze Žerotína, který Trutmanice prodal
v roce 1527 jinému Janovi – z Lipého. To však
byl už začátek konce, když v roce 1570 panstvo
dovolilo Pavlovicím vybudovat obecní rybníček – právě na gruntech již pusté trutmanické
vsi. Jak a proč Trutmanice zanikly, to už se asi
nedozvíme. Příčin bylo zajisté víc – příroda,
nájezdy, nemoci, konkurence životaschopnějších osad v sousedství, možná též příliš mladé
a slabé kořeny.
Trutmanice nebyly ale žádnou výjimkou, protože stejný osud potkal na Břeclavsku více
než 30 jiných obcí. Vždyť jen v blízkém okolí
Rakvic to byly další dvě. Bez zajímavosti není
ani fakt, že v té době existovaly i Trutmaničky

Domníváme se, že stojí za to si článek připomenout v drobně upraveném znění:
„Tam za řekou je Argentina“, kdoví proč se mně
vybavil tento poetický název skvělého cestopisu
Ing. Hanzelky a Zikmunda, když jsem z hráze
Svodnice zíral do míst dnes už dávno zaniklé
osady. Dalo by se dodat „konečně“, neboť nemálo lidí o tom místě ví, ale jen málokdo zná jeho
přesnou polohu. A nebýt velice ochotné pomoci
pana místostarosty z Pavlovic, nevěděli bychom
to teď ani my.

Archeologické naleziště mezi Velkými
Pavlovicemi a Trkmanicemi – středověká
ves Trutmanice (13. až 16. století).

Máte kus pravdy, vy zatvrzelí realisté či skeptici
všeho druhu, není to nic světoborného, a navíc
tam kromě osetého lánu není ani nic vidět. Člověk je však odjakživa tvor zvídavý a stále něco
hledající, čehož odměnou jsou pak nálezy i vynálezy. Máme také i dar jakési romantické fantazie,
někdy zbytečně potlačované, která nám umožní
třeba i dávnou minulost si aspoň přibližně představit. K tomu však potřebujeme fakta i důkazy,
bez kterých jde leda tak o pohádky.
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Ze vzpomínek se vrátíme zpět do současnosti,
k místu, kde byla osada Trutmanice.
V místě opravy plynovodu probíhají v současné době archeologické průzkumy. Po plošné
skrývce černozemě bylo nalezeno několik hrobů a možná také základy menšího kostelíka.
Ale tam dnes průzkum ještě nesahá. (Už víte,
proč se říká nedaleké cestě „Kostelíková“?)
Hroby není složité nalézt, ve žluté zemině jsou
hranaté, povětšinou obdélníkové, černé fleky,
což dává jednoznačně tušit zasypaný hrob
níže položenou a při kopání hrobu následně
převrácenou černou zeminou. Jak jednoduché
a logické, když se to ví.
Archeologové z Ústavu archeologické památkové péče Brno odstraňují hlínu z kosterních
pozůstatků obyvatel osady. Jejich nástroje
v rukou se zmenšují úměrně k čištěným detailům nálezů. Jakmile jsou pozůstatky očištěny
kompletně, jsou zdokumentovány, uloženy
do převozních pytlů a odvezeny k dalšímu
výzkumu na odborné pracoviště v Brně. Zde
jsou tyto pozůstatky dále podrobně zkoumány
za pomoci moderních technologií, archeologové určí jejich pravděpodobné stáří, vše je
znovu zdokumentováno, zaevidováno a poté
jsou tyto nálezy odevzdány příslušnému spádovému muzeu, což je v našem případě Městské muzeum a galerie Břeclav.
V době naší návštěvy očišťovala lidskou kostru
i mladá dívka, slovensky hovořící studentka archeologie. Rozhodli jsme se ji vyzkoušet a tak
jsme se jí zeptali, zda patří ostatky ženě nebo
muži. Jednoznačně určila muže.
Celou archeologickou akci má na starost pan
Mgr. Richard Bíško, pracovník výše zmíněného Ústavu archeologické památkové péče
Brno, kterého jsme vyzpovídali více:

Trutmanice byly typickým dítkem kolonizační vlny ze sousedních Rakous, a to hlavně
ve 13. století. V té době (mimochodem o Rakvicích již existovala zmínka) už tedy mohly
vznikat, i když první písemný doklad je z roku
1330, kdy osadu daroval Jan z Meziříčí žďárskému klášteru.
Už tehdy bylo v Trutmanicích 18 lánů, dvůr se
4 lány, vinice, ba i kostel, což je i dnes hodné
obdivu. Posléze byly v držení Petra Hechta

(u Troskotovic) anebo že ještě paní Šebestová
píše o Svodnici jako o Trutmance. Možná některé čtenáře udiví i skutečnost, že ve středověku
tady bylo dvakrát víc osad, nežli je tomu dnes.
Inu, jižní Morava lákala už od nepaměti a nezřídka tu bylo až přelidněno.

Tušili jste, že se na tomto místě mohou nacházet ostatky lidí?

Odkrytý hrob na pohřebišti v Trutmanicích.

Ano, víme to z více pramenů, navíc k nám
občas doputují amatérské nálezy. O osadě
Trutmanice se lze v archívech dočíst, ovšem
materiálu mnoho není. Archeologům pomáhají i fotografie vegetace, třeba satelitní
snímky. Porosty na bývalých základech bu-
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Tak blízko k hrobům?
Hroby mohou být o sto let starší nebo také o sto
let mladší než skladové jámy. Pohybujeme se
v rozmezí 300 let. V archivech se hovoří o osadě přibližně od 13. století po 16. století.
Ještě k tomu kostelíku. Víte něco bližšího?

Vyzvednutý hrob – v papírovém pytlíku
putuje k dalšímu archeologickému výzkumu na odborném pracovišti v Brně.
dov mají znatelně zpomalený růst. Je to z toho
důvodu, že se k rostlinám díky kamenitým či
cihlovým základům kostelů, usedlostí a domů,
které se nacházejí níže v půdě, nedostává dostatek potřebných živin. Je to vlastně strašně jednoduché.
O osadě jsme si samozřejmě něco nastudovali, ale víme toho hodně i z doslechu, co se
traduje. Víte třeba že,…
Nevím, bohužel můžeme věřit jenom písemnostem, co je v archívech. Slovo mluvené se
občas zkomolí a někdy záměrně nebo i nezáměrně poupraví.
Když se rozhlédneme, vidíme kosterní ostatky a nějaké hluboké jámy, to je co?
V blízkosti místa kde stojíme, se nacházel
pravděpodobně kostel a v okolí byli pohřbíváni
lidé. A ty jámy? To jsou skladové jámy, mohlo v nich být uloženo obilí, popř. něco co si
vyžadovalo chlad.

Zatím ne, základy by mohli být zde (ukazuje prstem) ale dozvíme se to až v další etapě
průzkumu. Třeba to nebude nic, třeba je to
jenom rozdrolený kámen. Jsou tu však určité
indicie, které nasvědčují tomu, že tu skutečně byl menší kostelík. První je ta, že se jedná
o obdélníkový půdorys a ta druhá, podstatnější, že je potencionální stavba orientována východ – západ. Kostely se vždy stavěly
a staví tak, že je na západní straně vchod
a na východní straně oltář. Tady vše souhlasí.
A kde jsou zbytky zdiva? Stávalo se, že opuštěné osady chřadly a potom se materiál ze zdí
použil na další stavení.
Očekáváte nějaké hodnotné nálezy?
Ne, bohužel. Co bylo kovové, si myslíme, že už
je vysbírané hledači s detektory. Navíc osada
nebyla z těch nejbohatších. Možná se nám
něco málo nalézt podaří, ale spíše to budou lidské ostatky a kousky hliněných nádob. Ostatně, nějaké hliněné střepy jsme už našli, právě
ve zmiňovaných skladových jámách.
Nemáte strach, že Vám vaše nálezy poškodí zvěř?
Co najdeme, očistíme a bereme s sebou,
přes noc zde nic nenecháváme. Navíc je sem
na místo zakázán vstup osob. Je to staveniště a lidé by sem neměli chodit. Vidíte ty velké

Archeologové při své náročné mravenčí
práci vyžadující klid a bezbřehou trpělivost.
obnažené trubky ve kterých byl, nebo možná
ještě je plyn?
Prosíme občany, aby nenavštěvovali místo archeologického průzkumu a nechali pracovníky
Ústavu archeologické památkové péče Brno v nerušeně pracovat po celou dobu jejich průzkumu.
Petr Hasil & Karolína Bártová

Školní okénko
Školáci
a Pipi Dlouhá
punčocha
Napínavý příběh s Pipi Dlouhou punčochou
prožili žáci 1. stupně ZŠ v divadle Radost
v Brně. Dopoledne plné neobvyklých dobrodružství zavedlo děti do světa neomezené dětské fantazie a hravosti.
Pipi spolu se svými kamarády navštívila školu, jarmark, tichomořský ostrov, naučila děti
zpívat píseň o strašlivých pirátech, poradila
si s policajty i tuláky, zkrotila tygra a nakonec
všechny zachránila před skutečnými piráty.
Mgr. Eva Drienková

Velkopavlovičtí školáci na představení Pipi dlouhá punčocha v brněnském divadle Radost.
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„Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě vezmu bič!“

Šibřinky ve školce? Skvělá zábava,
která dokáže vtáhnout do víru tance
i pány kluky!

Jaro v mateřince – tvoříme, malujeme, stříháme, lepíme a dokonce i sázíme!
ní říčce Trkmance. Zima se přesto v letošním
roce nechtěla vzdát své vlády.
Vynášíme Morenu, vyháníme zimu.
A vyhlížíme slunečné a teplé jarní dny!
Masopust a karnevalové hrátky ukončily zimní měsíce. V naší mateřince jsme právě touto
říkankou a vynášením „MORENY“ přivítali jaro. V jednotlivých třídách děti vyrobily
„MORENU“ a šly ji vyprovodit a spálit k míst-

K jaru patří také jarní úklid a to nejen ve městě
a doma, ale i ve školce. Děti při pobytu venku vyhrabávaly suché větvičky, zbytky staré
trávy a listí. S rodiči se zúčastnily IV. kola
sběru papíru. O jarních prázdninách paní
uklízečky umývaly a dezinfikovaly hračky
a všechny prostory.
Po dlouhé době nás navštívil pan kouzelník

Okrskové kolo ve vybíjené
Dne 6. dubna 2018 se na naší škole uskutečnilo
okrskové kolo ve vybíjené 5. ročníků.
Vybíjená je hra, která se těší velké oblibě
u žáků, a to bylo vidět i na množství zúčastněných družstev z okolních škol (např. Velkých Bílovic, Moravského Žižkova, Kobylí, Hustopečí).
V kategoriích soutěžili zvlášť dívky a chlapci a vítězové z každé kategorie postoupili
do okresního kola, které se konalo 25. dubna
2018 v Hustopečích.
Dne 5. dubna 2018 se uskutečnil
na Základní škole zápis do 1. tříd. Děti
byly moc šikovné a už nyní se na ně v novém školním roce 2018-2019 velmi těšíme!
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Postupujícím dívkám ze ZŠ Velké Pavlovice a chlapcům ze ZŠ Kobylí moc gratulujeme a doufáme, že jim v Hustopečích klaplo
na jedničku!
Mgr. Jaroslava Janů

„KELINI“ se svým představením. Děti doslova uchvátily obrovské kulisy, rytmická hudba, kouzelnické triky, ale především cvičený pejsek.
Velikonoční těšení a tvoření nám zpestřilo vystoupení imitátora zvířat. Mláďátka jsme pak
pozorovali při jarních výpravách za zvířátky
– Na babiččině dvorku v Šlechtitelské stanici, kde byly k vidění ovečky, slepičky, králíčci
a kůzlátka. A kůzlátka též u našich kamarádů
Erička a Garička Válků. Na Velikonoce jsme
dodrželi tradice barvení vajíček nejen barvou, ale zdobili jsme i ubrouskovou technikou
a dekorativním lepením. Sadili jsme a pozorovali, jak klíčí rostlinky – řeřicha, osení, hrášek
a další.
Velikonoce utekly jako voda a k nám přijelo divadlo Radost s pohádkou „O Janíčkovi
a Andulce“.
Poslední hodinou jsme v opravdové škole zakončili vzdělávání v edukačních skupinách.
Děkujeme vedení Základní školy ve Velkých
Pavlovicích za vstřícnost a poskytnutí prostor.
Své znalosti pak předškoláci předvedli na zápisu do I. třídy, který se konal 5. dubna 2018.
Jarní měsíce přímo vybízí k poznávání
v přírodě, proto vyrážíme na našich vycházkách do meruňkových sadů, lesoparku a polí.
Vám čtenářům Zpravodaje přejeme hezké
jarní dny plné sluníčka.
Kolektiv Mateřské školy Velké Pavlovice
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Matematický klokan v naší základní škole
Rok se sešel s rokem a do naší ZŠ opět přiskákal „klokan“ s mezinárodní soutěží Matematický klokan. ZŠ Velké Pavlovice se jako
každoročně podílela na tomto velice zajímavém soutěžení.
Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích. I. kategorie (Cvrček) – 2., 3. třída, II. kategorie (Klokánek) – 4., 5. třída, III. kategorie (Benjamin)
- 6., 7. třída a IV. kategorie (Kadet) – 8., 9. třída.
Žáci z I. kategorie počítají 45 minut 18 příkladů, žáci dalších kategorií pracují se zadanými
24 příklady 60 minut. Vynechané řešení se
neboduje a za chybnou odpověď se odečítá
1 bod. Navíc všichni dostávají od klokana dar
24 bodů hned na startu.
Cvrček – celkem 46 soutěžících
• první tři místa obsadili Matyáš Hádlík (3.A),
Pavel Julinek (2.B), Nikola Lanžhotská (2.A)
• vítěz Matyáš Hádlík získal 84 bodů z 90 bodů
Klokánek – celkem 57 soutěžících
• nejvíce příkladů vyřešili Daniel Dobrucký
(5.A), Sára Hasilová (4.A), Vanda Blanářová (5.A)
• vítěz Daniel Dobrucký získal 103 bodů
ze 120 bodů

Zápis dětí
do mateřské školy

Matematický klokan – vítězové kategorie Cvrček – (zleva) Nikola Lanžhotská,
Matyáš Hádlík a Pavel Julinek.
Benjamin – celkem 20 soutěžících
• nejšikovnějšími řešiteli se stali Petr Zapletal
(7.B), Jitka Hádlíková (6.A), Kryštof Pleskač (7.A)
• vítěz Petr Zapletal získal 99 bodů
ze 120 bodů a navíc se v okrese Břeclav
umístil na krásném 3. místě, blahopřejeme!

Matematický klokan – vítězové kategorie
Klokánek – (zleva) Vanda Blanářová,
Daniel Dobrucký a Sára Hasilová.
Žáci se při zdolávání úskalí úkolů velice
snažili, za což jim patří obrovský dík. Věříme, že spousta zajímavých příkladů žáky
obohatila a za rok se těšíme na nové nápady při řešení. Taktéž velké díky vyučujícím
za výuku matematiky a čas věnovaný soutěži
i zpracování výsledků.
Mgr. Jiří Slavík

Kadet – celkem 16 soutěžících
- nejlépe se s příklady popasovali Martin Hádlík (8.A), Jakub Franc (9.A), Jaroslava Šalášková (9.A)

Okresní kolo Olympiády
v anglickém jazyce

pro školní rok 2018/2019 se uskuteční
ve čtvrtek dne 3. května 2018 od 14:30
do 16:00 hodin v budově Mateřské školy
ve Velkých Pavlovicích

Ve středu 14. února 2018 se naši žáci Ela Dagidirová (6.A) a Dominik Očenášek (8.A) zúčastnili okresního kola olympiády v anglickém
jazyce v Břeclavi.

šených. V mladší kategorii skončila Ela Dagidirová na krásném druhém místě z patnácti
žáků a získala tím poukaz na nákup knihy dle
vlastního výběru.

Rodiče přinesou žádost o přijetí, rodný
list dítěte, dohodu o docházce a evidenční list potvrzený od lékaře.

Soutěž proběhla ve dvou částech – poslechové
a konverzační. Ve starší kategorii se Dominik
umístil na desátém místě z devatenácti přihlá-

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Miroslava Kosíková

Okénko do školní družiny
Máme za sebou více než polovinu školního
roku a v družině je kapacita stále naplněna, což
svědčí o tom, že se dětem v družině opravdu

líbí, a to paní vychovatelky těší. Snažíme se,
aby činnost byla různorodá. Po obědě odpočíváme – na koberci si povídáme, čteme pohádky
a povídky nebo posloucháme písničky.
Po skončení odpočinkové činnosti mají děti
možnost se projevit při výtvarné nebo pracovní činnosti vyráběním různých výrobků podle
ročního období, např. podzimní, vánoční,
velikonoční, jarní dekorace nebo jiné činnosti podle nálady a chuti. Oblíbené je tvoření
s PlayMais classic a taky malování temperovými a prstovými barvami.

Školní družinka, to je pohoda a vždy
přátelská atmosféra.vení Pipi dlouhá punčocha v brněnském divadle Radost.

Ve všech odděleních baví děti deskové hry,
např. Grabolo, Duchové v koupelně, Burger,
Skákající zajíc, Dinosauři v kostce, Skákající
opice, Kuličková dráha, Hrábni si, Ligretto,

Tyčky a jiné. Ze stavebnic jsou oblíbené Magformers, Seko a Lego.
V prvním pololetí si děti užily legrace a trochu
sportování při netradičních disciplínách v tělocvičně, při zimních hrátkách nanečisto. Také
jsme si připomněli při akci „Zdravý jídelníček“
zdravé a méně zdravé potraviny. Jedno odpoledne jsme věnovali luštění křížovek, sudoku
a labyrintu.
Do konce školního roku nás ještě čeká středověká cesta, divadelní představení „Jak
na obra“, družinová žabka a oslava Mezinárodního dne dětí.
Jana Valoušková,
vedoucí vychovatelka školní družiny při ZŠ
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Bubnování na drumbeny
V úterý 20. února 2018 navštívil naši základní
školu pan Zdeněk Roller, který s sebou přivezl
mnoho zajímavých hudebních nástrojů, včetně
drumbenů.

si na drumbeny, procvičit své rytmické cítění,
hravou formou rozvíjet sociální dovednosti,
pozornost, soustředění, komunikaci a schopnost naslouchat druhým.

příklad nejstarším hudebním nástrojem
na světě s názvem didgeridoo.

Děti z 1. stupně měly možnost v rámci „Zážitkového programu (nejen) s drumbeny“ zahrát

V závěru programu se žáci seznámili i s dalšími netradičními hudebními nástroji, na-

Mgr. Halka Buryová

Program měl velký úspěch a všem se líbil.

DĚTSKÁ SCÉNA 2018 – okresní kolo recitační soutěže
Ve středu 22. března 2018 se sedm žáků naší
školy zúčastnilo okresního kola recitační
soutěže Dětská scéna, které se konalo v ZUŠ
v Břeclavi. Celkem zde přijelo změřit své síly
65 recitátorů ze 13 škol břeclavského okresu.

gorii Vilemína Osičková a Simon Svrček, oba
z třídy 3.A, 2. kategorii Patrik Paštika a Samuel Horák ze 4.A třídy, 3. kategorii Ela Dagidirová z 6.A a Tadeusz Kaszper z 6.B a 4. kategorii Tadeáš Huličný z 8.A.

si nikdo z našich účastníků nepřivezl. Všichni
naši recitátoři však podali skvělé výkony a byli
odměněni potleskem všech zúčastněných. Patří jim pochvala i za to, že tento celkem náročný
den zvládli na jedničku.

Naši školu zastupovalo sedm žáků – 1. kate-

Konkurence byla opravdu veliká, takže diplom

Mgr. Martina Dobrucká

Také rádi procházíte staré fotografie a necháváte si vyprávět příběhy, které nám sdělují?
Listujete vzpomínkami rodičů, prarodičů nebo
těch, kteří už nejsou mezi námi?

ráte v minulosti. Zjistíte třeba, že babička jezdila závody rallye, někdo z rodiny byl židovského původu, prababička a pradědeček v dobách
bez televize hrávali ochotnické divadlo, prostě
vzpomínky jsou vtipné, dojemné, dramatické
i zcela obyčejné.

Příběhy fotek

Ukázka žákovské výtvarné práce
na téma „Příběhy fotek“ v rámci projektu
RE: PUBLIKA 1918-2018 k výročí
100 let existence samostatné
Československé republiky.

Žáci ze 3. A doma se svými rodiči našli hotové poklady. A to díky projektu RE: PUBLIKA
1918-2018 k výročí 100 let existence samostatné Československé republiky a soutěži „Příběhy fotek“, které se zúčastnili. Úkolem bylo
najít zajímavou fotografii s příběhem a vytvořit
k ní koláž.
Snad v každé fotografii se skrývá něco jedinečného, a to si uvědomíte hned, když se posadíte
nad krabici se starými fotkami a trošku zapát-

K fotografiím a příběhům děti vytvořily nádherné koláže, které jste si mohli prohlédnout
na třídních schůzkách v prostorách 1. stupně
ZŠ na malé výstavě Příběhů fotek. Cílem nakonec nebyla ani tak účast v soutěži jako velmi
zajímavé toulky minulostí.
Mgr. Lucie Nováková

Gymnázium
ve znamení přijímacích zkoušek a maturitních příprav
Gymnázium Velké Pavlovice žije v dubnu přijímacími zkouškami na osmileté a čtyřleté
studium. Pro uchazeče o osmileté studium
gymnázium pořádalo od února do dubna přípravný kurz z českého jazyka a matematiky.
Přijímací zkoušky se konaly v polovině dubna
v rozsahu čtyř dnů, pro každý studijní obor
byly určeny dva dny. Výsledky se žáci dozvěděli
na konci dubna.
Během tohoto náročného období přijímacích
zkoušek se psala také maturitní slohová práce
z českého jazyka. Nově si maturanti mohli vybírat z šesti témat. Na zpracování vybraného
tématu měli devadesát minut, v nichž museli
především naplnit komunikační situaci a napsat správný slohový útvar. Maturanty dále
čeká na začátku května státní část maturity.
Profilové zkoušky na gymnáziu se budou konat
od 28. května 2018.
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Jen tak si (trochu)
v první lize pinknout
Že jde skloubit přípravu k maturitě a vrcholový sport dokazuje Sára Šíblová, mrštná
studentka oktávy našeho gymnázia. To, že je
na sport mimořádně talentovaná, je pouze
část pravdy. Zbytek jejího úspěšného působení nyní již v 1. lize stolního tenisu (SKST
Hodonín) je výsledkem její buldočí houževnatosti a vytrvalosti.
Od ní samotné byste se o jejím působení na palubovce hodonínského klubu nedozvěděli nic,
musíte se opatrně ptát a zlehka našlapovat…
Sára totiž (asi) svoje úspěchy do světa „nerada troubí“. Přečtěte si, co o sobě (na vyžádání)
a o akci, jíž se účastnila minulý týden, napsala:
„Tento týden byla v Hodoníně evropská kva-

lifikace na Olympiádu mládeže a mezinárodní turnaj cadetů a juniorů = Czech Open.
Já jsem ročník 99, proto už na tomto turnaji
aktivně hrát nemůžu, proto jsem pomáhala
s organizací: zapisovat výsledky, zadávala
výsledky a hlavně odbavovat trenéry a rozhodčí, musela jsem mluvit anglicky. Hlavní
šéf byl z Chorvatska, celkem do Hodonína
přijela na 60 zemí, takže přínosné to bylo
i z hlediska komunikace.
V ping pongu se mi teď, pár měsíců před maturitní zkoušou, začalo vcelku dařit. Minulou
sezonu jsme ve druhé lize zvítězily, takže následoval postup do první ligy. Hlavní úkol je se
zde udržet a nesestoupit zpět. Celkem nečekaně se držíme někde v polovině tabulky, což je
pro nás velký úspěch.
Na turnaje už skoro nejezdím, protože už nepatřím mezi dorostenky, ale nedávno jsem
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Mladí historikové z gymnázia
znovu zamíří na celostátní
prestižní soutěž do Chebu

hrála takovou kvalifikaci na Mistrovství České
republiky žen a z druhého místa (!) jsem se tam
dostala, což jsem moc nečekala.“
Sáře přejeme, aby se jí dařilo nejen ve sportu,
ale hlavně aby úspěšně prosvištěla maturitní
zkouškou, která jí otevře dveře ke studiu průmyslového designu na VUT v Brně.

Blahopřejeme triu studentů velkopavlovického gymnázia ve složení – Vojta Antoš, Šimon
Bedřich a Ondra Sláma, kterým se znovu
(po několika dnech napjatého čekání) povedlo
prodrat se do celostátního kola prestižní Dějepisné soutěže studentů gymnázií.

Mgr. Pavla Míchalová

Společenský den
aneb Hodit se do „pucu“
nejen do divadla
Letošní školní rok náš parlament nemá chvilku
klidu. A není se čemu divit. Nejspíš nejvydařenější akcí byl právě Společenský den. Konal
se 14. února 2018, přesně na sv. Valentýna.
Do školy jste měli přijít ve společenském oblečení – šaty, saka,…To vám zajistilo tzv. imunitu
před zkoušením. Kdo byl oblečený, nesměl být
zkoušený. Ovšem pokud se i učitel odvázal,
měli jste smůlu.
Během první vyučovací hodiny studentky
ze sexty obešly všechny třídy a zúčastněným
rozdaly sladké bonbonky, lístky do tomboly
a předaly informaci o valentýnkách, které můžou házet do předem připravené krabice, která
byla následující den rozdána.
A o velké přestávce se všichni studenti, náramně oblečení, sešli v aule, kde čekali na následující losování tomboly. Mezi výhrami se
vyskytovaly ceny jako bagetka v bufetu zdarma, romantická prohlídka zámku anebo výlet
do Tater. Asi největší štěstí měla třída prima,
která získala skoro veškeré výhry.
I tak to ale byla příjemná změna od roztrhaných džínů a vytahaných triček na elegantní
šaty a slušivá saka. Troufám si tvrdit, že tento
den byl krásně vydařený, ale především bychom měli být vděční za bravurně odvedenou
práci a nachystání sextánce Anne-Marie Lorenzové. A samozřejmě fotografům a celému
parlamentu.
Alžběta Průdková, sexta

Tradiční ples gymnázia,
letos již 14. ročník
Páteční den, 16. února 2018, se pomalu krátí a většina lidí je doma, kouká na televizi
nebo je s kamarády. A co dělali naši studenti
ze septimy a 3. A? Ti se určitě připravovali
na již 14. ples gymnázia. Slečny se soukaly
do krásných bělostných šatů a pánové do náramně padnoucích obleků.
Oficiální zahájení bylo v 19.30 hodin a přesně
ve 20.00 hodin se nám představili studenti
z předposledních ročníků přepychově secvičenou polonézou, na pohled okouzlující podívanou. Celý sál se hemžil dámami s nádhernými
šaty jako pro princezny a čarokrásnými účesy,
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Studentský ples – záruka skvělé nálady :-)!
a muži s havraními obleky a růžovými motýlky, které úžasně ladily s parádní výzdobou sálu
sladěnou do modro-růžova.

Tito mladí pánové prokázali přehled a znalosti
v daném období (1968 - 1977) a zaslouženě pojedou 22. listopadu 2018 obhajovat barvy naší
školy do Chebu.

O obecenstvo nebylo nouze, rodiče, učitelé,
studenti, ti všichni přišli tento večer zhlédnout
onen tanec. Po polonéze následovalo sólo s rodiči. Na všech tvářích zúčastněných jsme mohli vidět ukázkové úsměvy.
Po desáté hodině se začala prodávat tombola,
která byla ihned rozprodaná. Spokojené výrazy ve tváři také způsobila kapela Tremolo,
která hrála naprosto božsky. Žízeň jste mohli
uhasit u našeho originálního koktejl baru a nechat se „vyblejsknout“ u pana fotografa.
Celý večer byl prostoupený dobrou náladou,
tancem a skvělou hudbou. Také nesmělo chybět půlnoční překvapení. Studenti ze 3. A si
vybrali téma život, od začátku až do konce,
a třída septima zase taneční vystoupení napříč
slavnou hudební scénou. Myslím, že můžu
za všechny přítomné tvrdit, že letošní ples se
vydařil a už teď se můžeme těšit na ten příští!
Alžběta Průdková, sexta

Konverzační soutěž
v ruském jazyce
V pátek 16. února 2018 se na SVČ Lužánky
v Brně uskutečnilo krajské kolo konverzační
soutěže v ruském jazyce. Našimi želízky v ohni
byli vítězové školního kola, studentka sexty,
Taisiya Voytenko, a student septimy, Vojtěch
Antoš. V silné konkurenci škol celého z Jihomoravského kraje se studenti našeho gymnázia opakovaně umístili na stupních vítězů.
Vojtěch Antoš obsadil v kategorii SŠ II první
místo a Taisiya Voytenko v kategorii SŠ III druhé místo. Oběma blahopřejeme k dosaženým
výsledkům a Vojtovi přejeme hodně štěstí v celostátním kole, které se koná 24. dubna 2018
v Ruském centru vědy a kultury v Praze.
Vojta a Taja tak navázali na výborné výsledky
z let minulých, což svědčí o tom, že jejich znalosti ruštiny jsou na vysoké úrovni a můžeme
na ně být opravdu pyšní!
Mgr. Jana Lorenzová

Ondra Sláma, Vojtěch Antoš a Šimon Bedřich, studenti, pro které je dějepis nejen
jeden z mnoha předmětů ve škole, ale také
velký koníček.
Této soutěže se naše gymnázium účastní již
pátým rokem, z toho čtyřikrát jsme postoupili
do Chebu, kde svoje síly měří 75 českých a slovenských škol.
Mgr. Pavla Míchalová

Beseda
s MUDr. Radimem Uzlem
„Sek sem se sexem!“ - I sexuální abstinence byla jedním z témat, která jsme probírali
na přednášce předního českého sexuologa,
pana MUDr. Radima Uzla. Znát ho můžete například z televizní reklamy na lékařský
produkt Arginmax. MUDr. Uzel nás 21. února 2018 poctil svou přítomností a společně
s kvintou, sextou, 1.A a 2.A jsme si popovídali
na téma „Sexuální život mladistvých“.
Od starých dobrých rad jako třeba používání
antikoncepce nebo vynechání sexu z našeho
denního režimu, což mimo jiné vzbuzovalo
nevinné úsměvy u studentů, jsme se dostali až
po další zajímavé dotazy.
Pan doktor se nám ze všech sil snažil vštěpit,
že slova jako masturbace, onanie či sex nejsou
tabu. Ke svému příjemnému a odbornému přístupu přihodil i pár veselých příhod z ordinace.
Ten kdo nebyl přítomen, může litovat a doufat,
že jeho přednáška na našem gymnáziu nebyla
poslední.
Alžběta Průdková, sexta
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Závěr soutěže, která se konala ve výstavním
sále Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích, se odehrával ve znamení poděkování
nejen soutěžícím, ale také vyslovení díků
pedagogům, kteří je k této krásné estetické
oblasti vedou.
Vítězové si odnesli zajímavé knižní ceny.
Soutěžící byli rozděleni
do dvou věkových kategorií:
Beseda na téma „Sek sem se sexem!“
s sexuologem MUDr. Radimem Uzlem.

I. kategorie
1. místo – Alžběta Průdková,
Gymnázium Velké Pavlovice
2. místo – Matyáš Kyncl,
Gymnázium Hustopeče
3. místo – Soňa Nečasová,
Gymnázium Hustopeče
II. kategorie
1. místo – Vojtěch Bartoš,
Mě SOŠ Klobouky u Brna

Studenti jako myšky, tiše a se zájmem
naslouchají.

Wolkerův Prostějov 2018
Poezie vytváří druhou přírodou, přírodu lidského srdce a lidských smyslů, říkal český
básník Josef Hora. Po roce jsme se opět sešli
ve Velkých Pavlovicích při oblastním kole recitační soutěže Wolkerův Prostějov. Do poroty usedly Mgr. Lenka Marková, pedagožka
Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše, Brno,
a Mgr. Eva Sadílková, pracovnice břeclavského muzea, toho času na rodičovské dovolené.
Rozhodnout o vítězi první kategorie (žáci
do 18 let) bylo náročné - velká konkurence, vysoký počet soutěžících, texty básnické i prozaické. Druhá kategorie byla méně početná,
proto zde bylo rozhodování rychlejší.

Wolkerův Prostějov ve Velkých Pavlovicích – vítězové I. kategorie – Alžběta
Průdková studentka velkopavlovického
gymnázia, Matyáš Kyncl a Soňa Nečasová
z Velkých Pavlovic.
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2. místo – Dorka Říhová,
Gymnázium Klobouky u Brna
3. místo – Kateřina Řezáčová,
Gymnázium Klobouky u Brna
Mgr. Renata Bláhová

Michael Žantovský
ve Velkých Pavlovicích
Ve čtvrtek 15. března 2018 se v aule školy konala beseda s Michaelem Žantovským, významným politikem, překladatelem, publicistou
a diplomatem. Setkání s touto osobností bylo
pro studenty velice zajímavé zejména proto,
že měli možnost dozvědět se spoustu nových
informací z oblasti zahraniční politiky.
Úvodní část besedy se týkala především
Knihovny Václava Havla, v níž pan Žantovský působí jako ředitel. Zmínil se i o samotném prvním českém prezidentovi, stejně jako
o své diplomatické kariéře. Na základě dotazů

Současný ředitel Knihovny Václava Havla
- pan Michael Žantovský na besedě se
studenty gymnázia.
studentů se rovněž podělil o své názory k současné politické situaci v zahraničí a popsal svůj
vztah k zemím, v nichž byl velvyslancem.
Myslím, že mnohé studenty zaujala také slova o jeho překladatelské činnosti; mě osobně překvapilo, že přeložil dokonce i knihu
z hebrejštiny.
Pan Žantovský je bezesporu velice významný
člověk s obrovským přehledem a velice poutavou životní cestou. Jeho zkušenosti či postoje
nás obohatily a vedly k zamyšlení a jsme rádi,
že jsme se s ním mohli setkat osobně.
Vojtěch Antoš, septima

APRÍLESEM
pomáháme KRTKOVI
Studenti sexty a 2.A na Gymnáziu ve Velkých
Pavlovicích každoročně pořádají charitativní
akci s názvem APRÍLES. I tento rok studenti
nezklamali a přichystali příjemný večer.
Vše vypuklo v 17.00 hodin, kdy se sál zaplnil
malými ratolestmi a začala ta pravá zábava
– soutěže! A samozřejmě prodávání propagačních předmětů od Krtka, např. trička, klíčenky, kalendáře.

Každoroční hřeb studentského Aprílesu – dražba předmětů věnovaných učiteli gymnázia.
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Avšak oficiální zahájení nastalo až v 18.30 hod.
proslovem pana ředitele gymnázia a paní Doležalové z nadace Krtek. Poté nastoupila hudební skupina Tremolo a začala se linout příjemná hudba, která přilákala na parket mnoho
tanečníků. Nesměla chybět ani kulturní vložka v podobě tanečních skupin. Představilo se
nám taneční seskupení N.C.O.D. z Břeclavi,
a to dvěma rytmickými čísly. S kratší odmlkou
pak zatančil Balanc z Velkých Bílovic s jedním
dynamickým vystoupením.
Stříbrný hřeb večera byla tolik očekávaná
dražba učitelského majetku. Každý profesor
z gymnázia věnoval právě této akci svou velmi
drahocennou věc. Objevily se zde například
knihy, plyšový had, karty, trenky a přívěsky
na klíče. Vše bylo vydraženo za neuvěřitelné ceny.
Zlatý hřeb nám začal a skončil velmi brzy. Petr
Bende přijal naši pozvánku a zazpíval na letošním Aprílesu. Ale jen co jste se zaposlouchali
do jeho libozvučných písní, ztratili jste pojem
o čase a hodina uplynula jako voda. Pak se opět
vrátila na pódium skupina Tremolo a hrála až
úplně do noci.
Myslím, že za obě třídy mohu tvrdit, že letošní
Apríles se více než podařil. Vybrali jsme téměř 60 tisíc korun! Všechny peníze poputují

na pomoc onkologicky nemocným dětem, nadaci Krtek při Fakultní nemocnici Brno.
Děkujeme hlavně učitelům z gymnázia, kteří
ve svém volném čase pomáhali s organizací
a zařizováním. A velký dík patří Vám všem,
kteří jste se zúčastnili. Bez Vás bychom to nikdy nezvládli!
Alžběta Průdková, sexta

Barevný den
Již podruhé se naše škola proměnila v paletu
všech možných barev. Stalo se tak v úterý dne
10. dubna 2018. Stejně jako minulý rok si zástupci jednotlivých tříd předem vylosovali
barvu oblečení, do které se jejich spolužáci
i někteří třídní učitelé následně oblékli.
Účast ze strany studentů i vyučujících byla
opravdu hojná a výjimkou nebyly ani třídy,
ve kterých byli do vylosované barvy oblečeni
všichni. O velké přestávce se zúčastnění sešli
v aule a proběhlo focení jednotlivých tříd.
Doufáme, že den, kdy celá škola hraje všemi
barvami se bude v dalších letech opakovat se
stejným nadšením a chutí jako letos.
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Jarní SRDÍČKOVÉ DNY
Každoročně se naše gymnázium podílí
na charitativní sbírce občanského sdružení Život dětem – Srdíčkové dny. Letošní jarní sbírka
proběhla ve dnech 19.–23. března 2018 v celé
České republice.
V pátek 23. března 2018 nabízeli studenti gymnázia magnetky a propisky v ulicích města.
Vybrali celkem 8.507,- Kč. Výtěžek z prodeje
sbírkových předmětů pomůže rodinám s vážně
postiženými dětmi.
Ředitelství školy srdečně děkuje všem za finanční podporu této akce.

Gymnázium má nový web
a je také na FB!
Nové webové stránky najdete na adrese
www.gymnvp.cz a nově také Facebooku. Sledujte dění naší školy!
PeadDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Klára Pejchlová, kvarta

Dětská skupina Klíček k radosti v provozu od 1. března 2018
Vzniku „Klíčku (k) radosti“ předcházel sen
jedné maminky o vytvoření respektujícího
prostředí pro děti v blízkém okolí, které podpoří jejich svobodný, radostný a individuální
rozvoj po stránce duševní i tělesné. Za tímto
snem šla krůček za krůčkem a od 1. března
2018 započal oficiální celotýdenní provoz dětské skupiny „Klíček k radosti“ s maximální
kapacitou 12 dětí ve věku od 3 let do zahájení
povinné školní docházky.
Převážnou většinu finančních prostředků
k založení, vybudování a vybavení dětské sku-

piny získal spolek rodičů Radostná rodina, z. s.
z Evropských sociálních fondů, část byla financována z vlastních zdrojů zakladatelky spolku
a ředitelky dětské skupiny. Následný provoz je
financován opět částečně z evropských fondů
a částečně z měsíčních příspěvků od rodičů.

cujících maminek, které měly na prostory
odlišné požadavky, nakonec zůstala jenom
Eva Tománková, která od první chvíle věřila v reálnost a funkčnost vybudování dětské
skupiny v prostorách římskokatolické fary
ve Velkých Pavlovicích.

Nalezení vhodného místa nebyl jednoduchý
úkol, především s ohledem na okolní prostředí vhodné pro volný pohyb dětí a také
na nutnost splnění požadavků krajské hygienické stanice a hasičského záchranného
sboru. Také z původní skupiny spolupra-

Vzhledem k tomu, že zůstala na celé budování
sama, její velký vděk patří panu faráři Markovi Slatinskému, který ji po celou dobu podporoval a pomáhal s projektovými pracemi
a hlavně s reálnou přestavbou prostor tak, aby
odpovídaly legislativním požadavkům na dětskou skupinu.
K dispozici máme tedy střední část fary se
sociálním zařízením pro děti a personál,
s kuchyňkou a technickým a administrativním zázemím a hlavně třídu, která odpovídá
kapacitě 12 dětí. Je rozdělena na pracovní
část a menší odpočinkovou a relaxační část.
Jsme zařízení péče o děti a stejně jako všechny podobné zařízení se snažíme především
o to, aby u nás děti byly v bezpečí a abychom
jim poskytli co nejvhodnější podněty pro jejich přirozený rozvoj. Rozdíl mezi naším zařízením a jinými dětskými skupinami nebo
mateřskými školkami v okolí je patrný např.
v tom, že tady nemáme žádné klasické hračky.

Děti z „Klíčku (k) radosti“ na vycházce do přírody. Kéž jsou stále tak veselé a bezprostřední!

Je nám blízka filozofie paní Marie Montessori, třída je vybavena montessori pomůckami
pro věk 3-6 let a naše průvodkyně absolvovaly
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montessori kurzy, je jim blízký respektující
přístup k dětem i dospělým a neustále pracují
na svém seberozvoji.

dobí, právě probíhajícího svátku či lidových
tradic. Často zpíváme s doprovodem různých,
převážně rytmických hudebních nástrojů.

Ve třídě vládne řád, tolik potřebný pro fungování skupiny dětí a pro jejich soustředěnou
samostatnou tvůrčí a rozvojovou činnost,
ale hlavně se snažíme udržovat harmonii ve
třídě. Důležitá je pro nás svoboda volby a přátelská a láskyplná atmosféra, kterou navozují
naše průvodkyně a děti je velmi rády následují.

Každý den se snažíme strávit alespoň 2 hodiny
před obědem venku, v přírodě. S panem farářem jsme se dohodli na užívání farní zahrady,
kde po ukončení terénních úprav plánujeme
výsadbu zeleniny a letniček. Fara ve Velkých
Pavlovicích má nádherné bezprostřední okolí.
S dětmi podnikáme dlouhé výlety např. k rozhledně, do rozkvetlého meruňkového sadu,
k rybníkům, ke koním, po okolních kopcích,
a velmi oblíbené jsou výlety k říčce Trkmance. Pobyt venku věnujeme nejen volné hře,
ale současně také prozkoumávání a pozorováni neustále se proměňující přírody.

Harmonogram dne dodržujeme v rámci
možností, v závislosti na počasí, ročním období a aktuálním naladění skupiny. První
část dopoledne věnujeme individuální práci
dětí s pomůckami a zakončujeme společným
programem v kruhu. Před odchodem ven se
nasvačíme (každý ze své svačinové krabičky
z domova), po příchodu zpět si dáme oběd
dovezený z kuchyně MŠ a ZŠ Bořetice. Děti
se obsluhují samostatně včetně mytí nádobí
a úklidu svého místa.
Po krátkém odpočinku se čtením knihy následuje odpolední program, kdy si děti můžou
zvolit samostatnou práci či kolektivní činnost
na téma týkající se odpovídajícího ročního ob-

Přírodu přibližujeme dětem všemi smysly,
ochutnáváme jedlé plevele, voníme rozkvetlé kytky, posloucháme ptáky. Vedeme děti
k respektujícímu a ohleduplnému chováni
k přírodě, stejně jako k sobě samým. Se začínajícím teplým obdobím začínáme plánovat
i celodenní výlety a venkovní akce propojující děti a rodiče. Aktuálně na středu 18. dubna
máme naplánovaný odpolední bazárek jar-

ního oblečení zakončený prvním táborákem
na farní zahradě a v pátek 20. dubna vyrážíme na výlet vlakem do Hvězdárny a planetária v Brně.
V současné době naši dětskou skupinu navštěvuje celkem 10 dětí, zbývají nám tedy
ještě 2 volná místa pro zaplnění maximální
kapacity dětské skupiny. Zájemci se můžou
přijít podívat a vyzkoušet den s dětmi kdykoliv
po domluvě na telefonním čísle 739 478 846
nebo e-mailu radostnarodina@gmail.com.
Čerstvě uvádíme do provozu webové stránky
www.radostnarodina.cz a informace je možné získat také na facebookové stránce Klíček
k radosti.
Děkujeme za podporu a důvěru panu faráři,
rodičům „našich“ dětí, městu Velké Pavlovice,
a všem, kdo nás podpořili, nadále podporují
a vidí v naší práci smysl.
Za tým „Klíčku (k) radosti“
Eva Tománková a Lucia Slezáková

Sport
Do třetice O MERUŇKU, běh vyšel na výbornou!
Za nečekaně krásného jarního počasí se v sobotu 24. března 2018 uskutečnil ve Velkých
Pavlovicích již III. ročník BĚHU O VELKOPAVLOVICKOU MERUŇKU, běžeckého
klání pro profíky, hobbíky a běžecké nadšence
všech věkových kategorií.
Podmínky byly naprosto ideální. Teploty
na sluníčku šplhaly po poledni, v čase startu
hlavního závodu, pomalu až k patnácti stupňům, vítr takřka nefoukal, davy natěšených fanoušků zaplnily celé náměstí a také olemovaly
trať, čímž vytvořily pro stopadesátku běžců
v hlavních kategoriích skvělou kulisu hodnou
velkého závodu na profi úrovni. Skvělé atmosféře odpovídaly také vynikající výsledky
a jako třešnička na dortu pokoření traťového
rekordu v závodě na 5 km.

Hlavní závod celkem (5 km + 8 km) – 150
Velkopavlovičtí běžci:
Celkový počet běžců z Velkých Pavlovic
(všechny věkové kategorie) – 30
Počet běžců v dětských kategoriích – 18
(14 hochů, 4 dívky)
Počet žen – hlavní závod na 5 km – 3

Natálie Frantová, ročník 2010,
Mladší přípravka
Martina Rubášová, 2012,
Mladší holky
Šimon Bureš, ročník 2011,
Mladší kluci
David Franta, ročník 2012,
Mladší kluci

Počet mužů – hlavní závod na 8 km – 9

Viktor Podešva, ročník 2011,
Mladší kluci

Velkopavlovičtí běžci jmenovitě v dětských
kategoriích:

Mikuláš Prokeš, ročník 2012,
Mladší kluci

Viktor Fůkal, ročník 2008,
Přípravka kluci

Robin Podešva, ročník 2012,
Mladší kluci

Barbora Urbánková, ročník 2006,
Mladší žákyně

Šimon Hejl, ročník 2012,
Mladší kluci

Tomáš Pecháček, ročník 2006,
Mladší žáci

Dominik Prokeš, ročník 2013,
Nejmladší kluci

Jáchym Kosík, ročník 2005,
Mladší žáci

Jáchym Podešva, ročník 2013,
Nejmladší kluci

Počet zaregistrovaných běžců – hlavní závod
na 5 km (ženy a muži nad 70 let) – 52

Matěj Prokeš, ročník 2004,
Starší žáci

Jakub Kyrdaj, ročník 2014,
Nejmladší kluci

Počet zaregistrovaných běžců – hlavní závod

Veronika Urbánková, ročník 2010,
Mladší přípravka

Šimon Prokeš, ročník 2016,
Nejmladší kluci

Trocha statistiky na úvod:
Celkový počet zaregistrovaných běžců
ve všech věkových kategoriích – 263
Počet zaregistrovaných běžců ve všech
dětských kategoriích včetně juniorů
a dorostu – 113
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na 8 km (muži do 70 let) – 98
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Ocenění velkopavlovičtí běžci v dětských
kategoriích:
Tomáš Pecháček
– 3. místo v kategorii Mladší žáci
Matěj Prokeš
– 3. místo v kategorii Starší žáci
Dominik Prokeš
– 2. místo v kategorii Nejmladší kluci
Jáchym Podešva
– 3. místo v kategorii Nejmladší kluci
Blahopřejeme!
Velkopavlovičtí běžci jmenovitě
v hlavním závodě:
Karolína Bártová, ročník 1977 – 5 km
Iva Rathouská, ročník 1992 – 5 km
Lenka Levčíková, ročník 1973 – 5 km
Lukáš Kynický, ročník 1997 – 8 km
Libor Pohanka, ročník 1978 – 8 km
Přemysl Rozbořil, ročník 1988 – 8 km
Bronislav Hejl, ročník 1977 – 8 km
Přemysl Macek, ročník 1976 – 8 km
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dětí než v předchozích dvou ročnících. Nižší
účast přičítáme právě končící chřipkové epidemii. Děti neměly naběháno, ležely doma
v posteli anebo si po právě prodělané nemoci
prostě netroufly.
Co nás pořadatele mrzí a co nás nepříjemně
překvapilo, byla malá účast dětí a mládeže
z Velkých Pavlovic. Jsme přesvědčeni, že jsou
u nás děti velmi šikovné, že pro příští ročník
za podpory svých rodičů a vyučujících tělocviku potrénují a v roce 2019 si napraví reputaci. Už teď je všechny zveme, těšíme se nejen
na jejich hojnou účast, ale také na jejich krásné
výsledky atakující medailová umístění.
Hlavní závod na 5 km (ženy a muži do 70 let)
a 8 km (muži do 70 let) byl odstartován v půl
jedné po poledni z náměstí. Výbornou jarní
formu prodala vždy skvělá Irena Pospíšilová.
Nejen že dokázala ve Velkých Pavlovicích už
potřetí za sebou vyhrát, dokonce se jí podařilo vytvořit nový traťový rekord, zlepšení o 24
na 18:42! Devět sekund za ní doběhla její oddílová kolegyně Pavlína Poláčková – 18:51, třetí
místo vybojovala Zuzana Švejdová – 19:40.

Velkopavlovčáci na stupních vítězů Tomáš Pecháček – 3. místo v kategorii
Mladší žáci.

Ještě pár metrů před cílem to vypadalo,
že i v mužích na trati dlouhé 8 km dokáže vítěz
pokořit traťový rekord. Bohužel se tak nesta-

Miroslav Hlávka, ročník 1989 – 8 km
Radek Bárta, ročník 1975 – 8 km
Vlastimil Kropáč, ročník 1991 – 8 km
Petr Hlávka, ročník 1992 – 8 km
Ocenění velkopavlovičtí běžci
v hlavním závodě – speciální kategorie
NEJLEPŠÍ VELKOPAVLOVČANKA
& NEJLEPŠÍ VELKOPAVLOVČÁK:

Speciální kategorie Nejlepší Velkopavlovčanka - 1. místo - Karolína Bártová,
2. místo - Iva Rathouská, 3. místo - Lenka
Levčíková.

1. místo – Karolína Bártová, ročník 1977
– 5 km (čas 0:24:06,93)
2. místo – Iva Rathouská, ročník 1992
– 5 km (čas 0:27:54,81)
3. místo – Lenka Levčíková, ročník 1973
– 5 km (čas 0:28:24,37)
1. místo – Lukáš Kynický, ročník 1997
– 8 km (čas 0:29:09,14)
2. místo – Libor Pohanka, ročník 1978
– 8 km (0:33:45,74)
3. místo – Přemysl Rozbořil, ročník 1988
– 8 km (0:35:05,14)

Velkopavlovčáci na stupních vítězů
– Matěj Prokeš – 3. místo v kategorii
Starší žáci.

Blahopřejeme!
Jak bylo již úvodní anotací nastíněno, celý
závodní den se nesl v příjemné soutěžní atmosféře. Dopoledne patřilo dětským kategoriím,
které se odehrály na 150 metrů dlouhém tartanovém ovále školního sportovního stadionu.
Děti daly do svých výkonů maximum, bojovaly do posledního metru i vteřiny jako o život,
podívaná to byla úžasná, jak pro povzbuzující publikum, tak i pro pořadatele a trenéry.
Je jenom škoda, že se letos zúčastnilo méně

Prezentace závodníků - nezbytné technické zázemí soutěže, bez kterého nelze na
start.

Speciální kategorie Nejlepší Velkopavlovčák - 1. místo - Lukáš Kynický, místo
- Libor Pohanka – bohužel chybí, 3. místo
- Přemysl Rozbořil.
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lo, vítězný Lukáš Soural – 26:59 za ním zaostal
o pouhých 5 s. Další dvě místa na stupních
patří překvapivě mladíkům z AC Malacky.
Druhé místo vybojoval junior Jakub Kopiar
– 27:10 před dorostencem Markem Ondrovičem – 27:14.
Také velkopavlovčáků v hlavním závodě bylo
o něco méně než loni. A to nás, pořadatele
a běžecké nadšence, překvapilo ještě více.
Vzhledem k tomu, kolik běžců při svých trénincích několikrát týdně potkáváme, jsme očekávali pravý opak a s tím spojenou zajímavou
konkurenci. Co za tím stojí netušíme. Že by
ostych, obavy, respekt? Tak ty na přeskok od-

hoďte a pojďte do toho s námi! Zvítězí naprosto
každý, kdo se do závodu dá a doběhne. Na čase
a umístění přece nezáleží, krásné a vždy smysluplné je pokořit sám sebe! A o to nám běžcům
jde především.
III. ročník Běhu o velkopavlovickou meruňku je za námi. Jsme velmi rádi, že úspěšně, že se nikdo nezranil a že vše fungovalo
jako na drátkách. Za to je nutné poděkovat
naprosto všem, kteří se podíleli na organizaci
a zdárném průběhu závodu – zaměstnancům
Města Velké Pavlovice co by hlavního pořadatele, členům Běžeckého klubu Hodonín,
Klubu důchodců Velké Pavlovice, ředitelům

a zaměstnancům Základní školy a Gymnázia
Velké Pavlovice, Ekocentru Trkmanka, všem
dobrovolníkům, žákům a studentům místních
škol, kteří podali ochotně pomocnou ruku
a také sponzorům – firmě RPS logistic, s.r.o.
Velké Pavlovice, Rodinnému vinařství
Krejčiřík Velké Pavlovice a Vinařství Lacina
Velké Pavlovice.
Běhu zdar a v roce 2019 na startu, v mnohem
početnější sestavě závodníků z Velkých Pavlovic, na viděnou!
Za běžecké nadšence
Karolína Bártová

13. ročník profesionálního turnaje amatérů v nohejbale
Vyrovnanost všech týmů při letošním 13. ročníku profesionálního turnaje amatérů v nohejbale zapříčinila, že celkem 11 zápasů v základních skupinách skončilo remízou 1:1.
Vítězství obhájil tým FC Bohemians, když
ve finále ukázal nestárnoucí Tonda Panenka
skvělý přehled a neomylné přihrávky na syna
Tomáše, které byly přímo smrtící pro tým HOR
BOJ (2. místo). Na třetím místě se umístil nováček našeho turnaje, tým Elsner Urquell ze
Senice na Hané, jenž „urval” bronz až ve třetím
rozhodujícím zkráceném setu nad posílenou
Velkopavlovickou KOMETOU.
Velkopavlovický zapálený nohejbalista
Zdeněk Hicl (vlevo) v akci.

doucí ročníky musí počítat, což je a bude cílem
našeho turnaje.
Všem hráčům, partnerkám hráčů a divákům
děkujeme za příjemný sportovní den a již nyní
se těšíme na další, už 14 ročník.
Poděkování patří hlavně partnerům: Velkoobchod Michal Hádlík, Rodinné vinařství Krejčiřík, P+L Biskupice p. Daněk, Hospodářské
potřeby Jana a Stanislav Crhákovi, Stará garda
Bohemians Praha - Antonín Panenka, Vinařství Mikulica, Vinařství Buchtovi, PANAV, a.s.
Senice n. H, MORACELL s.r.o. Žabčice.
Radek Krejčiřík

Do řady týmů byli velice úspěšně začleněni
mladí hráči, kteří ukázali, že se s nimi pro bu-

Badmintonový turnaj ve Velkých Pavlovicích
Již podruhé se sjela do Velkých Pavlovic padesátka dětí bojovat o medaile na badmintonovém turnaji „Badminton Velké Pavlovice
Open“, na který jsou zváni badmintonisté žákovských kategorií z blízkých příhraničních lokalit České Republiky, Slovenska a Rakouska.
Program zahájený rozlosováním prvních
zápasů započal v devět hodin. Šest kol duelů
ve dvou věkových kategoriích U14 a U11 představilo přes různorodé výkony mladých sportovců také urputné souboje o každý míček.
Celý turnaj probíhal rychle, v příjemné atmosféře školní haly, bez nečekaných organizačních zvratů.
Výsledky utkání potvrdily dané favority turnaje, kdy na prvních příčkách skončili nejvýše
nasazení hráči. Potěšením pro náš oddíl jsou
hned dvě medaile z tohoto nebodovaného turnaje. Jakub Herzán získal zlatou v kategorii
starších chlapců a Samuel Horák pak bronz
v kategorii mladších.
Vítězové byli odměněni poháry, medailemi
a diplomy, a všichni zúčastnění hráči obdrželi věcné dárky, za které patří velké dík
podpoře velkopavlovických vinařů. Podě-
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kování v neposlední řadě patří také Základní škole a Městskému úřadu za umožnění
turnaj uskutečnit a za podporu sportu dětí
ve Velkých Pavlovicích.
U14 dívky
1. Novotná Helena (SK Badminton Tábor)
2. Vašatová Lucia (AS Trenčín)
3. Měrková Emma (BC 66 Ivančice)
U14 chlapci
1. Herzán Jakub (SVČ Velké Pavlovice)
2. Lorenc Martin (FSpS Brno)
3. König Jan (SKP Kometa Brno)
6. Babyč Alexandr (SVČ Velké Pavlovice)
U11 dívky
1. Chmelíčková Jolana (BC 66 Ivančice)
2. Chovancová Markéta (BS Brno)
3. Königová Júlie (SKP Kometa Brno)
U 11 chlapci
1. Thor Lukáš (BS Brno)
2. Havlíček Matěj (BS Brno)
3. Horák Samuel (SVČ Velké Pavlovice)
6. Fůkal Viktor (SVČ Velké Pavlovice)
Jiří Huslík

Jakub Herzán a Samuel Horák
– velkopavlovičtí medailisté II. ročníku
Badminton Velké Pavlovice Open.
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KALENDÁŘ AKCÍ – květen, červen a červenec 2018
ZÁVODY V RYBOLOVNÉ TECHNICE

Němčičky
* http://farnost-vpavlovice.webnode.cz/

Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

* sobota 5. května 2018, 9:00 hod.
* sportovní areál TJ Slavoj Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

JEDÚ CHLAPCI
Z VINOHRADŮ podruhé

PO STOPÁCH PYTLÁKA FLORIÁNA
– dětský den

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY 2018

* neděle 27. května 2018, 15:00 hod.
* Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

* neděle 24. června 2018, 14:00 hod.
* areál myslivny pod Floriánkem Velké
Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

1. LIGA – jarní kolo a 2. LIGA – jarní kolo

* sobota 5. května 2018, 11:00 hod.
* prodej vstupenek
– Městský úřad Velké Pavlovice,
poté vinné sklípky zúčastněných vinařů
* vstupné 800 Kč
* www.vinozvelkychpavlovic.cz
VELKOPAVLOVICKÝ
GULÁŠFEST 2018
* sobota 12. května 2018, 10:00 hod.
* Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
* vstupné – od 150 cm (děti) výšky 130 Kč
(v ceně je zahrnuta ochutnávka
soutěžních vzorků)
* www.ekocentrum-trkmanka.com
Krajem vína 2018
* MÁJOVÉ PUTOVÁNÍ
OKOLÍM MODRÝCH HOR
* sobota 19. května 2018,
registrace 9:00 až 11:00 hod.
* Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
– zahájení a prodej startovného,
poté obce po cyklostezce Modré Hory
* startovné 120 Kč, děti do 18 let zdarma
* www.stezky.cz, www.modrehory.cz
MODRÉ HORY v písni
na Slunečné 2018
* sobota 19. května 2018, 18:00 hod.
* turistický areál pod rozhlednou Slunečná
Velké Pavlovice (v případě nepřízně počasí
Sokolovna Velké Pavlovice)
* Vstupné 100 Kč
(ZP zdarma, účastníci Májového putování
okolím Modrých Hor sleva 50 %)
* www.stezky.cz, www.modrehory.cz
OSLAVA – 40 let od výsadby
odrůdy André, výročí narození
patrona vinařství Christana
Carla Andrého a také 65 let
od vzniku odrůdy Pálava
* čtvrtek 24. května 2018, 16:30 hod.
* Vinařský penzion André
– relaxační zahrada
* www.slechtitelka.cz
NOC KOSTELŮ 2018,
letos u sousedů v Němčičkách
* pátek 25. května 2018, 17:00 hod.
* kostel a prostranství okolo v sousední obci

HRAVÉ ODPOLEDNE k MDD
v knihovně aneb Nejhezčí
knížky pro děti

TÁBORÁK na faře
na konec školního roku

* pátek 1. června 2018, 16:00 hod.
* Městská knihovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

* pátek 29. června 2018, 19:00 hod.
* fara a farní zahrada ve Velkých Pavlovicích
* http://farnost-vpavlovice.webnode.cz/

BOŽÍ TĚLO s procesím

VELKOPAVLOVICKÉ
MERUŇKOBRANÍ 2018

* neděle 3. června 2018, 9:30 hod.
* kostel Nanebevzetí Panny Marie Velké
Pavlovice
* http://farnost-vpavlovice.webnode.cz/
FESTIVAL MLADÝCH DECHOVEK
MIRKA PLÁTENÍKA
* neděle 3. června 2018, 15:00 hod.
* Sokolovna Velké Pavlovice
* vstupné 100 Kč
* www.zus-velkepavlovice.cz
DĚTSKÝ DEN
s Michalem Nesvadbou
* úterý 5. června 2018, 15:00 hod.
* areál celé ŠSV, a.s. Velké Pavlovice
* www.slechtitelka.cz
EXPEDICE KRAJEM ANDRÉ 2018
* sobota 23. června 2018, registrace 9:00 až
12:00 hod.
* zahájení a registrace – autokemp Formanka
Hustopeče,
poté obce po cyklostezce Krajem André
* Startovné 100,- Kč dospělí (děti do 16 let
zdarma)
* www.hustopecsko.net, www.velke-pavlovic.cz
SVATOJÁNSKÁ NOC
& LETNÍ SLUNOVRAT
* sobota 23. června 2018, 16:00 hod.
* Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
* vstupné dobrovolné
* www.ekocentrum-trkmanka.com
VEŘEJNÁ STŘELECKÁ SOUTĚŽ
na loveckém kole
O pohár města Velké Pavlovice
* neděle 17. června 2018, 8:00 hod.
* myslivecká střelnice pod Floriánkem

* sobota 7. července 2018, 10:00 hod.
* Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
* vstupné 50 Kč (děti do 150 cm zdarma)
* www.ekocentrum-trkmanka.com
KOLEM HOREM DOLEM
aneb Po vinařských tratích
na horských kolech
* sobota 7. července 2018, 11:00 hod.
* zahájení a start u rozhledny Slunečná,
dále vinice okolo Velkých Pavlovic
* startovné 50 Kč
* www.naturalfactors.cz
VÍNO V ORANŽOVÉM
aneb NOČNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY
* sobota 7. července 2018, 17:00 hod.
* prodej vstupenek – Městský úřad Velké
Pavlovice,
poté vinné sklípky zúčastněných vinařů
* vstupné 800 Kč
* www.vinozvelkychpavlovic.cz
NOČNÍ SOUTĚŽ
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
O putovní pohár starosty města
* sobota 7. července 2018, 21:30 hod.
* Tréninkové hřiště TJ Slavoj Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

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

PRODEJ RODINNÉHO DOMU ve Velkých Pavlovicích
Na základě výhradního zastoupení nabízíme k prodeji řadový rodinný dům
s dispozicí 5+1 s garáží, zahradou a vinným sklepem ve Velkých Pavlovicích.

• zastavěná plocha činí 179 m², podlahová plocha 279 m²
• konstrukce domu je z cihlového zdiva a siporexu
• Dispozice domu:
suterén – garáž, kotelna, komora, velká prádelna, obývací veranda ze které je vstup
do vinného sklepa 26m² a do zahrady
přízemí – předsíň, kuchyň, jídelna 18m², obývací pokoj 24m², WC
I. patro – koupelna 11m², WC, ložnice 18m², pokoj s balkónem 18m², pokoj 9 m²
• vytápění zajišťuje plynový kotel, ohřev vody zajišťuje samostatný plynový kotel-zásobník
• dům je napojen na veškeré inženýrské sítě (elektroinstalace v mědi)
• voda je obecní - pitná, ale i užitková ze studny (dva rozvody vody)
• PENB nebyl dodán, proto uvádíme třídu energetické náročnosti budovy G

Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme.
Cena 2.990.000 Kč k jednání.
Kontakt i prohlídky možné i o víkendu.
Telefon 732 643 513, e-mail: dowe@dowe.cz

S T AV E B N Í P R Á C E
Bronislav Procinger
• rekonstrukce RD a bytových jáder
• stavební a fasádní práce
• obkladačské práce
• sanace vlhkého zdiva
tel.: 702 514 644
e-mail: b.procinger@seznam.cz
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LOTRÍNSKÝ HOTEL ****
Velké Pavlovice
hledá do svého týmu pracovníky na pozice:

SERVÍRKA – ČÍŠNÍK (HPP i DPP)
nástup 1. června 2018; hrubá mzda – 18.000 Kč

ÚČETNÍ (HPP)

nástup 1. června 2018; hrubá mzda – 20.000 Kč
V případě zájmu kontaktujte paní Ing. Michaelu Šimanovou
na tel.: 734 892 755, nebo e-mailem: michaela.simanova@hotel-lotrinsky.cz
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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 3/2018 – 13. června 2018
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 3/2018 – 29. června 2018

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2018
Upozornění – inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém provedení, barevný tisk neprovádíme!
Celá strana – A4 * 2.670 Kč
1/2 polovina strany – A5 * 1.340 Kč
1/4 strany – A6 * 730 Kč
1/8 strany – A7 * 370 Kč
Cena inzerce je konečná včetně 21 % sazby DPH.

Těšíme se na Váš zájem!
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