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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v měsíci květnu a červnu jsme si užili letní teploty s minimem dešťových srážek. Nezbývá
než doufat, že s příchodem prázdninových dnů
se počasí „pokazí“ a dětem začátek prázdnin
proprší.
Ve městě pokračují rozdělané investiční
akce. Silnice Velké Pavlovice – Bořetice má
být uvedena do provozu 1. července 2018.
Komunikace od křižovatky u sokolovny
po křižovatku u statku bude dokončena v druhé polovině měsíce července i s cestou od
křižovatky u bývalého JZD po konec města
ve směru na Hustopeče. Silnice na Hustopeče
přes dálnici bude i nadále uzavřena a jejího
zprůjezdnění se dočkáme po její celkové rekonstrukci až koncem srpna.
Obnovy se dočká chodník před Viniem,
a.s. a restaurací Ferdinand. Na náklady
Vinia, a.s. bude opraveno parkoviště před Komerční bankou. Opravena budou i odstavná

stání před pekařstvím Pešák a firmou Vinařství Baloun.
Stavba chodníku na ulici Hlavní zdárně pokračuje, ukončena má být koncem července.
Dokončena byla oprava vodovodu na ulici Ořechová a V Údolí.
V ulici Hodonínská podél Vinia, a.s. až po železniční přejezd byl vybudován nový chodník,
nové veřejné osvětlení a parkoviště.
V měsíci květnu byla ukončena oprava chodníku na ulici Růžová.
Spolupráce paní Ing. Klimešové z Mikulova a pana Havránka je vidět na velice pěkné výsadbě části ulice Brněnská a okružní křižovatky.
Na základní škole začala oprava sportovní
haly, tzv. velké tělocvičny. Bude provedena
výměna celé podlahy, rekonstrukcí projde
i topení a obložení tělocvičny.

Na začátku měsíce července začnou pracovníci města ve spolupráci s firmou Vodovody
a kanalizace a.s. Břeclav s výměnou vodovodu
na ulici Zelnice od RD manželů Syrovátkových po konec ulice. V srpnu provede firma
VHS Břeclav opravu vozovky v ulici Dlouhá.
Na posledním zasedání dne 5. června 2018 se
zastupitelé shodli, že město „půjde“ do projektu vybudování Biocentra Záblatská, jehož součástí bude i vodní nádrž o velikosti
cca 5 hektarů. Dále se dohodli na vybudování cyklotrasy, která povede po koruně hráze říčky Trkmanky od cesty na Bořetice až
na Trkmanec.
Vážení spoluobčané, začínají dva měsíce
naplněné nejen pracovními povinnostmi,
ale i letními dovolenými a spoustou akcí v našem městě i nejbližším okolí. Přeji Vám všem
jejich příjemné prožití.
Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

Z radnice
Z jednání RADY MĚSTA a ZASTUPITELSTVA MĚSTA V. PAVLOVICE
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem 5× a mimo jiné řešila následující problematiku:
Zabývala se:
• projektovou dokumentací akce "Revitalizace toku Trkmanka" vs. "Cyklostezka
na koruně hráze Trkmanky" směrem z Velkých Pavlovic na Trkmanice a pověřila starostu města, aby jednal s Povodím Moravy,
s.p. ve věci služebnosti
• informacemi o činnosti a provozu školských
zařízení, jako zřizovatel ZŠ odsouhlasila vypsání a provedení zadávacích řízení na opravu podlahy a vytápění tělocvičny
• výstavbou dotační akce „Byty pro seniory
II“ a odsouhlasila ponechání odlišné barvy okenních a dveřních otvorů II. etapy
od I. etapy, navrhla přizpůsobit k barvě otvorů barvu fasády II. etapy stavby, barevné
provedení neovlivní přijetí dotace, chyba dodavatele bude kompenzována provedením
stavebních prací mimo dotaci v dohodnuté hodnotě
• navýšením příspěvku pro Gymnázium
Velké Pavlovice na financování ubytování
6–8 zahraničních vysokoškolských studentů v rámci projektu EDISON, kteří budou
působit na GVP od 23. do 30. září 2018,

předpokládané náklady 25.200 Kč
• stanoviskem k územnímu rozhodnutí
a stavebnímu povolení na akci "CHATKY
ŠLECHTITELSKÉ STANICE", na pozemcích p.č. 7110, 7114, 7123 v k.ú. Velké Pavlovice

kář, Kojatice, na rozšíření tesařských prací
o výměnu krovu na třech rotundách ze čtyř,
ochranného nátěru střešní krytiny rotund,
cena 474.926,25 Kč s DPH

• žádostmi o dotace a uzavřenými smlouvami
s Jm kraje pro TIC, JSDH, na údržbu cyklostezek a na opravu chráněných památek hřbitovní brány a čtyř rotund

• výběr dodavatele akce "Velké Pavlovice – ul. Brněnská, chodník" a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem: LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.,
Trávníky 23, Tvrdonice s nabídkovou cenou
1.186.766,46 Kč vč. DPH

• návrhem na úpravu veřejného prostranství
u Kavárny a vinárny V. & M. Zborovští vedle
dětského hřiště u kostela

• smlouvu o spolupráci mezi městem a spol.
VAK Břeclav a.s. při realizaci opravy vodovodního řadu v ul. Zelnice

• výsadbou nové velké lípy z kontejneru
na ul. Hlavní před RD č. 67 na místo původní
vykácené
Rada města schválila:

• nabídku firmy Strabag a.s. na opravu chodníku v ul. Růžová a uzavření smlouvy s cenou 499.798,06 Kč bez DPH a s nástupem
od 5. 5. 2018

• uzavření smlouvy o dílo s firmou KOS CONSULT s.r.o., Havlíčkova 1288/26, 750 02
Přerov, na statické zajištění akce „Vstupní brána na hřbitov a rotundy“, za cenu
139.064 Kč + DPH

• uzavření MŠ od pondělí 2. 7. 2018 do pátku
31. 8. 2018 z důvodu plánované přístavby
MŠ a údržbových prací

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s Tesařstvím Břetislav Kocián – tesař – památ-

• uzavření smluv o zřízení věcných břemen
pro umístění nových kabelových přípojek

• uzavření smlouvy o dílo na provedení demolice dvorního stavení za ZUŠ
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elektro a pro opravované plynové potrubí
• vyřazení opotřebovaných knih krásné literatury pro děti a naučné literatury
pro dospělé z fondu městské knihovny,
předání vybraných knih pro děti Dětskému domovu ve Štítech a prodej zbylých
vyřazených knih veřejnosti dne 14. 5. 2018
za cenu 10 Kč/kniha
• bezplatné poskytnutí městského autobusu
pro cestu tam i zpět a poskytnutí propagačního materiálu na kulturní akci Katovické
vinobraní 2018
• poskytnutí městského autobusu všem školám do konce školního roku 2017/2018
za cenu 16 Kč/km, platbu parkovného, mýtného, čekací doby řidiče hradí školy
• přístavbu schodiště a vybudování podkroví pro ubytování v RD č.p. 141, podmínka
vybudovat příslušný počet parkovacích stání, a to minimálně tolik, kolik bude pokojů
pro ubytování
• smlouvy o zemědělském pachtu na užívání zemědělských pozemků v nezastavěné
části města
• uzavření smlouvy o provedení archeologického dohledu a výzkumu mezi městem
a Městským muzeem a galerií Břeclav
v souvislosti s prováděním zemních prací
při opravě vstupní brány na hřbitov a rotund

• uzavření smlouvy o poskytování hostingových služeb se spol. ALIS, spol. s r.o.
pro uložená data s osobními údaji v objemu
5 GB za cenu 2.900 Kč/rok bez DPH
a dodatek ke smlouvě o poskytnutí práv
k užívání software KEO4 mezi městem
a ALIS spol. s r.o.
• uzavření příkazní smlouvy k výkonu práv
a povinností pověřence dle Nařízení EU
2016/679 mezi městem a Mgr. Ing. Petrem Zatloukalem za měsíční odměnu
ve výši 2.400 Kč
• prodloužení nájemních smluv na byty u nájemníků s dobou určitou a ukončení nájemní
smlouvy na byt č. 1 v BD Hlavní 89
• jmenování paní Bc. Olgy Kolářové na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Pavlovice
s účinností od 1. 8. 2018
Rada města neschválila:
• umístění dopravní značky Průjezd zakázán
v ul. Starohorská

• účetní uzávěrky příspěvkových organizací města Mateřská škola, Základní škola, Gymnázium a Ekocentrum Trkmanka
za rok 2017

• finanční příspěvek z rozpočtu města Velké
Pavlovice na oblastní výstavu ovoce, zeleniny, květin a floristiky s názvem Stromy
a keře, kořeny života, 29. 9. – 1. 10. 2018
v Kulturním domě v Břeclavi

• převedení hospodářského výsledku Gymnázia Velké Pavlovice - částka 72.944,06 Kč
do investičního fondu

Zastupitelstvo města na svém XXII/2018
zasedání, které se konalo dne 5. června
mimo jiné projednalo a schválilo:

• hospodářský výsledek Ekocentra Trkmanka
se ztrátou 98.790,18 Kč, doporučuje ZMě
odsouhlasit zvýšení příspěvku E.T. za účelem dorovnání ztráty

• celoroční hospodaření města a Závěrečný
účet města za rok 2017, včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2017 bez výhrad

• přidělení zakázky "Velké Pavlovice – ulice
Dlouhá, komunikace" vybranému dodavateli s vítěznou nabídkou – VHS Břeclav s.r.o.,
4.031.262,96 Kč a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

• účetní uzávěrku Města Velké Pavlovice
za rok 2017

• vypsání výběrového řízení na obsazení
funkce tajemníka
• poskytnutí autobusu na zajištění přepravy dětí na letní dětský tábor Kdousov
v termínech 7. 7. 2018 a 14. 7. 2018 za cenu
20 Kč/km včetně DPH, mýtné, parkování
a čekací doba řidiče bude hrazeno v plné výši
• povodňový plán města Velké Pavlovice vypracovaný RNDr. Leošem Vejpustkem, potvrzený MěÚ Hustopeče, odborem životního prostředí dne 5. 3. 2018 a jeho náležitosti
• výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek na stavbu chodníku na ul. Hodonínská v souvislosti s probíhající stavbou
Rekonstrukce silnice II/421, kterou provádí
firma STRABAG a.s. a dodavatele stavby
chodníku na Hodonínské – STRABAG a.s.
• vnitřní směrnice v souvislosti s platnos-
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tí GDPR: Organizační řád, Pracovní řád,
Spisový a skartační řád, Provozní řád výpočetní techniky, Směrnice pro práci s osobními údaji, Směrnice o ochraně majetku
města a Knihovní řád Městské knihovny
Velké Pavlovice

hlasování pro 16, proti 0, zdržel se 0

hlasování pro 16, proti 0, zdržel se 0
• rozpočtové opatření č. 3/2018, provedené
starostou města dne 29. 3. 2018, celkové
příjmy jsou navýšeny o 315 tis. Kč, celkové výdaje jsou navýšeny o 315 tis. Kč, 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 16, proti 0, zdržel se 0
• rozpočtové opatření č. 4/2018, provedené
starostou města dne 30. 4. 2018, celkové
příjmy jsou navýšeny o 330 tis. Kč, celkové
výdaje jsou navýšeny o 330 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 16, proti 0, zdržel se 0
• zvýšení příspěvků pro rok 2018 vlastním
příspěvkovým organizacím: Základní škola
o 4.600.000 Kč na částku 9.414.600 Kč, Gymnázium o 317.800 Kč na částku 2.788.300
Kč, Ekocentrum Trkmanka o 898.790,18 Kč
na 4.912.090,18 Kč.
hlasování pro 16, proti 0, zdržel se 0
• rozpočtové opatření č. 5/2018, celkové příjmy jsou navýšeny o 3.632,6 tis. Kč, celkové výdaje jsou navýšeny o 5.212,6 tis. Kč
a celkové financování sníženo o 1.580 tis.
Kč. 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 16, proti 0, zdržel se 0
• směnu pozemků dle záměru č. 3/2018
– narovnání majetkových práv k pozemkům v areálu stavebnin a pod komunikací,
jedná se o pozemky parc. č. 4477/2 výměry
25 m² zastavěná plocha a nádvoří, a dále
parc. č. 4477/7 výměry 2 m² ostatní plocha,
4477/8 výměry 2 m² ostatní plocha, 4483/13
výměry 34 m² ostatní komunikace, 4483/14
výměry 13 m² ostatní komunikace vše v k.ú.
Velké Pavlovice, za pozemek 4480/5 výměry
32 m² ostatní plocha v k.ú. Velké Pavlovice,
dle geometrického plánu č. 2016-163/2014
vypracovaného Janem Hlávkou. Riegrova 60, Břeclav, potvrzeného Katastrálním
úřadem dne 29. 10. 2014, za účelem dořešení vlastnictví pozemků v areálu Stavebnin Hicl s.r.o. a místní komunikace U Zastávky. Přebývajících 44 m² bude prodáno
za 250 Kč/m² včetně DPH
hlasování pro 16, proti 0, zdržel se 0
• zveřejnění záměru prodeje části pozemku
parc. č. 4524/1, k.ú. Velké Pavlovice, s označením P2 o výměře cca 2 500 m², v podnikatelské zóně na ul. Hodonínská, dle vypracovaného geometrického plánu
hlasování pro 16, proti 0, zdržel se 0
• zveřejnění záměru prodeje části pozemku
parc. č. 4524/1, k.ú. Velké Pavlovice, s označením P12 o výměře cca 2 650 m², v podnikatelské zóně na ul. Hodonínská, dle vypracovaného geometrického plánu
hlasování pro 16, proti 0, zdržel se 0
• dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní
školy Velké Pavlovice, p.o. Předmětem je
vyřazené oplocení školy v hodnotě 3.991 Kč
ze zřizovací listiny
hlasování pro 16, proti 0, zdržel se 0
• počet členů Zastupitelstva města Velké
Pavlovice v nadcházejícím volebním období
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2018–2022 v počtu 15 členů
hlasování pro 16, proti 0, zdržel se 0
• rozdělit PD na "Biocentrum Záblatská"
na vodní nádrž financovanou z dotace Ministerstva zemědělství a na jezírka a tůňky
financované z dotace SFŽP
hlasování pro 15, proti 0,
zdržel se 1 (Ing. Pavel Lacina)
revokovalo:
• usnesení zastupitelstva města č. VII/2015,
pod bodem č. 10 a), ze dne 24. 9. 2015
a upustilo od zveřejnění záměru odprodeje
podílu města ve společnosti Zdravotní středisko Velké Pavlovice s.r.o.
hlasování pro 16, proti 0, zdržel se 0
vzalo na vědomí:
• vést trasu cyklostezky v obci Velké Pavlovice, úsek "Trkmanka I." po koruně hráze
Trkmanky
• jmenování Bc. Olgy Kolářové ředitelkou
MŠ Velké Pavlovice
• variantu odkupu pozemku stavby "Velké
Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky", geometrickým plánem bude odměřena
plocha pro vytvoření meandrů, tato část
bude prodána Povodí Moravy, zbylá část
pozemku bude ponechána v majetku města
přesto, že zde budou vytvořeny tůňky
Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů města, které
byly na XXI/2018 zasedání zastupitelstva
uplatněny:
Člen ZMě J. Hanzálek se zeptal, odkud
až kam bude realizována oprava ulice Dlouhá a zda se bude opravovat ul. Střední, konkrétně její horní část. Starosta J. Otřel
odpověděl, že oprava na Dlouhé bude provedena od školy až po kruhový objezd, tedy celá.
S opravou ulice Střední se počítá, je v plánu
její předláždění.
Starosta J. Otřel informoval členy ZMě
o probíhajících investičních akcích – přístavba MŠ, byty pro seniory, chodník

na ul. Hlavní – Mobility III, rekonstrukce chodníku na ul. Růžová, chodník
na ul. Hodonínská, v souvislosti s realizovaným průtahem města, oprava vodovodů
ve městě na ul. Hlavní, Ořechová, V Údolí,
přeložka vedení NN Za Dvorem a s tím související nové VO, oprava vodovodu na ul. Zelnice
od RD Syrovátka na konec ulice Zelnice.
Člen ZMě Ing. P. Procházka se zeptal, zda
bylo řešeno odkoupení pozemku v ul. U Zastávky, kvůli kterému byl chodník rozdělen.
Místostarosta P. Hasil odpověděl, že majitelé se snaží s městem domluvit, po KPÚ chtějí
od města pozemek za jejich RD, nyní se zpracovávají znalecké posudky.
Člen ZMě Ing. J. Benda se zeptal, zda v rámci průtahu bude místo i na zeleň. Starosta
J. Otřel odpověděl, že jediné plánované místo u Restaurace U Ferdinanda bylo z důvodů
průjezdnosti zrušeno, veřejná zeleň bude
na kruhovém objezdu. Nikde není veřejná
zeleň plánována. Člen ZMě L. Zborovský
upozornil, že vinaři již několikrát nabídli svoji
pomoc při výsadbě kruhového objezdu.
Členka ZMě J. Crháková se zeptala, zda je
možné ovlivnit zastavování autobusů v Hustopečích u nemocnice. Starosta J. Otřel odpověděl, že tato záležitost byla již na minulých
zasedáních řešena, bohužel však žádosti nebylo vyhověno.
Člen ZMě Ing. J. Benda se zeptal, jak pokračuje výkup pozemku od Ing. M. Kovaříka
na nový hřbitov. Starosta J. Otřel odpověděl, že je vypracován geometrický plán, částka na odkoupení není v letošním rozpočtu,
Ing. M. Kovařík souhlasí, že město pozemek
odkoupí v příštím roce.
Člen ZMě Ing. J. Benda se zeptal, zda MěPO
kontroluje řidiče na ul. Hlavní. Starosta
J. Otřel odpověděl, že nejčastěji kontroluje
na uzavřené ul. Brněnská, stávají však i na
Hlavní u ZS nebo v jiných ulicích. Uložených
pokut v letošním roce přibylo. Ing. J. Benda se
zeptal, jak pokračuje odkoupení ZS. J. Otřel
sdělil, že objekt procházel znalec, zpracovává
se znalecký posudek na podíly i na objekt.
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Člen ZMě Ing. P. Procházka informoval o konání valné hromady spol. Hantály
a.s., o hospodářském výsledku společnosti,
o plánovaných investičních akcích, směně pozemků. Starosta zmínil nové nádoby na konzervy a plechovky. Diskuze o umístění nádob
na sběr odpadků.
P. A. Hádlíková se dotázala p. Procházky,
když hovoří o spol. Hantály, zda si myslí, že je
pořádku, aby byl předsedou představenstva,
když sám nedodržuje zákony, které s touto
funkcí souvisí – sám vytvářel černé stavby,
černá skládky, poškozoval životní prostředí.
Člen ZMě Ing. P. Procházka reagoval v průběhu otázky, že nebude odpovídat a pak
následovala ostrá výměna názorů.
Starosta J. Otřel vysvětlil, že tím, že ředitelka
Ing. Krutáková byla zvolena do Parlamentu
ČR, byl jí pokrácen pracovní úvazek a představenstvo spol. Hantály zvolilo Ing. P. Procházku jako jejího zástupce do doby zvolení
nového představenstva, do voleb v říjnu 2018.
P. J. Hercog upozornil na nevhodnou úpravu pozemků, vykácení keřů v Bedříškách,
hrozí nebezpečí vyplavených pozemků
ve Staré Hoře a na černou skládku v Bedříškách, dále upozornil na hustý provoz na Zelnicích a doporučil řešit vypracováním PD na
zklidnění provozu. Místostarosta P. Hasil
odpověděl, že na schůzi RMě bylo vypracování PD schváleno, avšak projektanti přislíbili
až v příštím roce.
P. J. Hercog se zeptal, kdy budou u sokolovny vysázeny nové kaštany. Místostarosta
P. Hasil odpověděl, že odborník nedoporučil
na stejné místo kaštany vysazovat, budou vysazeny jiné stromy z kontejneru.
P. Mgr. R. Bláhová upozornila na nevhodné
chování p. A. Hádlíkové a vytkla zastupitelům, že se p. Procházky nikdo nezastal.
P. A. Hádlíková se ohradila s tím, zda p. Bláhová ví, o jaký problém se jedná.
Jitka Krátká,
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

Akce vyvolává reakci
Ať už se jedná o jakoukoliv akci, je třeba počítat s reakcí. S všemožnými podobami příkladů
tohoto zákona fyziky se setkáváme i v běžném
životě našeho města.
V případě, že se zbuduje ve městě cokoliv nového a především odlišného od zaběhlých
zvyklostí, vyvolá akce reakci občanů buď pozitivní nebo negativní. Samozřejmě jsou i takoví,
kterým je to tak nějak všechno jedno. Hlavně, že mají svůj klid a pro ně samotné se toho
moc nezměnilo.
Člověku občas utkví v paměti nepodstatné
věci. Vzpomínám si na rok, kdy bylo opraveno
náměstí u radnice. Na tom by ještě nebylo nic

akčního, co by mělo vyvolat negativní reakce.
Ale také si vzpomínám na srpnový hodovní
průvod, kdy se nesly od některých krojovaných
jízlivé poznámky vůči tehdy novotou zářící kašně. No, nutno dodat, že to bylo jenom o zvyku.
Za posledních 15 let, jsem žádnou další kritiku
neslyšel a myslím si, že má kašna u radnice své
zasloužené místo.
Stavební úpravy prováděné ve městě se setkávají také s ohlasy. Pozitivními i negativními.
Chápu všechny. Třeba ty co jsou spokojení s výsadbou okrasných rostlin v ul. Brněnská, chápu i ty co si kladou otázku nad údržbou těchto
ploch v budoucnu a jsou pesimističtí. Chápu

dokonce i ty, kterým je nějaký keřík fuk, protože
ve Velkých Pavlovicích pouze přespávají a je jim
jedno, jak to vypadá zrovna tam. Hlavně když je
jejich ulic jakž takž v pořádku.
Křižovatka ul. Brněnská a ul. Hlavní doznala
oproti původnímu stavu velkých změn. Bylo
potřeba řešit kolmé napojení komunikací a jak
se s tím poprali projektanti, víte asi všichni.
Negativní rekce, které úprava křižovatky vyvolala, jsou snad liché. Je třeba věřit projektantům, kteří by měli mít znalosti na vyšší úrovni
než my diskutující laici. I když samozřejmě,
může se stát, že ne vždy se všechno podaří.
Snad toho nebude tato křižovatka důkazem.
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Umístění kontejnerů na odpad. Letitý problém
všech obcí a měst. Jsem tak postižený, že pokud
projíždím pro mě neznámými obcemi, dívám se,
jakým způsobem mají kontejnerová místa řešena. Většinou vypadají všude stejně. Kontejnery
na sklo, na plast, na papír uloženy na zpevněném
podkladu a okolo nepořádek. Bohužel. Máme
v plánu umístit kontejnerové hnízdo u parkoviště
v ul. Kopečky a také u sklepů pod ŠSV, kde se již
nachází kontejner na bioodpad. Každé umístění kontejneru vyvolává reakci, protože se vždy
někdo najde, komu to vadí. Nutno dodat, že je
někdy stěžovateli třeba dát zapravdu.
Retardéry. Kdo si vzpomene na reakce, které
vyvolalo jejich osazení v ul. Nádražní, Pod Bře-

hy, Dlouhá? Pravda, nebyl to tehdy moc šťastný
nápad a jejich osazení nemělo dlouhého trvání.
Ale co třeba ulici zúžit stavebně. Takový poloostrůvek? Má to smysl? Pokud tam postavím
dlouhodobě osobní auto, má to stejný účinek.
Zbrzdím dopravu. Bohužel, postavím-li jej tam,
mám plno reakcí na špatné parkování, protože
se nedá plynule projíždět. Oprávněných reakcí.
Auto tam nemá co dělat, ale princip poloostrůvku je stejný jak odstavené auto a tak si ty reakce
dovedu představit už dopředu.
Turistika. Víno a folklór patří k Velkým Pavlovicím odnepaměti. V posledních 15 letech se
k tomu přidala i turistika. Zvýšený zájem turistů o jižní Moravu vyvolává reakci u místních

občanů nejen v našem městě, ale i v okolních
obcích. Nebudu daleko od pravdy, když napíšu,
že si do Velkých Pavlovic jezdí někteří turisté
popít a užít si. Těžko potom vysvětlovat, že by
někteří domorodci rádi spali a že oni nemůžou za to, že si soused odnaproti, přes jedno,
zbudoval penziónek s venkovním posezením,
které rádi turisti využívají k večernímu klábosení, protože se uvnitř nedá vydržet. Ano jsou to
celkem tvrdá a nepopulární slova vůči turistice,
ale na druhou stranu se obávám, až se začne šířit
po Velkých Pavlovicích vtip: „Nejhorší tři slova
od turisty? Dobré poledne sousede!“
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

telegraficky
Výměna střešní krytiny
na nárožních kaplích
hřbitova
(18. 4. 2018)

Dne 9. dubna 2018 byla zahájena výměna
střešní krytiny na nárožních kaplích velkopavlovického hřbitova. Po demontáži rozpadlých
dřevěných šindelů bylo v úterý 10. dubna 2018
při kontrolním dnu rozhodnuto o výměně krovů na třech kaplích a kompletního stropního
kříže na jedné z těchto třech kapli (u kontejneru na odpad). Na základě tohoto rozhodnutí
byl prodloužen termín oprav o týden.

Mladí hasiči vyrazili
na letošní první soutěž
(28. 4. 2018)

Velkopavlovičtí mladí hasiči vyrazili v sobotu
dne 28. dubna 2018 na letošní první soutěž
a hned to bylo na Slovensko za naším družebním DHZ z Voderad. V součtu štafety požárních dvojic a požárního útoku skončil náš tým
na krásném osmém místě.

Zahájení opravy chodníku na ulici Růžová, demontáž starých nevyhovujících
dlaždic.
ženou na kvalitní zhutněný podklad. Touto
opravou opět o kousek pokročily dlouhodobě
plánované výměny nevyhovujících povrchů
na chodnících.

Mladí hasiči z Velkých Pavlovic
vybojovali ve slovenských Voderadech
krásné osmé místo.
I když to tentokrát necinklo, start do sezóny,
to pro naše nově se skládající družstvo, nebyl
špatný.

Rekonstrukce chodníku
v ulici Růžová
(3. 5. 2018)
Nárožní kaple velkopavlovického hřbitova
prochází výměnou krovů.
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Firma Strabag CZ provedla v ulici Růžová
na straně lichých čísel domů rekonstrukci
chodníku. Betonové dlaždice uložené do písku byly nahrazeny zámkovou dlažbou polo-

Výměna vodovodu
v ulicích V Údolí a Ořechová
(9. 5. 2018)

Říká se, že když se kácí les létají třísky. Také se
možná hodí slogan používaný na dopravních
stavbách: „Musíme to opravit!“, doplněný
smějícím se smajlíkem. Další výkopové práce
v našem městě byly provedeny v ulicích Ořechová a V Údolí.
Výměna vodovodního potrubí v těchto ulicích
byla více než žádoucí. I bez informací od provozovatele vodovodního potrubí a investora
výměny Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se
snad všichni shodnou, že se jedná o ulice, kde
byly nejčastější poruchy. V některých místech
bohužel i více než jednou. Stavbu zrealizovala
firma z Horních Bojanovic Stavoč, spol. s r.o..
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efektem“ den ode dne více a více vytápěny
a v dobách vrcholícího léta dosahuje teplota
v kancelářích úřadu až ke 30° C. Z tohoto důvodu byly do oken nainstalovány stínící žaluzie. Ty by měly pomoci k rozumné teplotě pracovního prostředí zaměstnanců úřadu.

Maturitní tablo třídy oktáva.

Výměna vodovodního řadu
na ulici V Údolí.

Žáci základní školy
si zkusili, že i jízda na kole
má svá úskalí
(9. 5. 2018)

Nové žaluzie v oknech „velké“ kanceláře
městské radnice.

Maturitní tablo třídy 4.A.

Mladí hasiči
a jejich perný víkend

"Jedú chlapci z vinohradů",
tentokrát aj s děvčicama
(27. 5. 2018)

(12. a 13. 5. 2018)

V sobotu dne 12. května 2018 uspořádal velkopavlovický Sbor dobrovolných hasičů domácí
soutěž v požárním útoku mladých hasičů. Domácím družstvům se moc ve velké konkurenci
nedařilo. Mladší skončili na 6. místě a starší
na 7. místě.
Dopravní den před městskou radnicí
si školáci bezvadně užili.
Žáci základních škol nesedí jenom v lavicích,
ale vzdělávají se i na čerstvém vzduchu. Tentokrát měli možnost vyzkoušet si, jaké je to
v „ostrém“ silničním provozu na improvizovaném dopravním hřišti před městským úřadem.

V neděli dne 13. května 2018 si mladší velkopavlovičtí hasiči v Kobylí zvedli náladu, zabojovali a s časem 19.75 získali 1. místo! Starší
skončili na 6. místě.

Jízda na kole neznamená jenom nasednout
šlapat a sesednout. Alespoň základní pravidla
a minimální zručnost by měl zvládat každý cyklista, děti které mohou sami na silnici nevyjímaje. (Od 10 let.)

Tabla letošních maturantů
(9. 5. 2018)

Měsíc máj je nejen lásky čas, ale také čas maturit a maturitních tabel. Hned dvě jste mohli
najít i u nás ve Velkých Pavlovicích a obě přímo
před budovou školy, na u nás řečeném "kruháči". Studenti maturitní třídy oktáva Gymnázia
Velké Pavlovice zahalili své tablo do pestré
škály barev, třída 4.A si zase pro změnu vyzkoušela všemožná manuální povolání. Všem
to úžasně seklo!

Ačkoliv se hasičský dorost rval až na krev,
doma to bohužel necinklo. Zato v Kobylí
zazvonila zlatá!

Tak tomuto už neříkáme mužácký sbor,
ale přímo mužácký chór! Spočítáte je?
Nedělní odpoledne bylo ve Velkých Pavlovicích ve znamení cimbálu, mužských a ženských zpěvů, tance, humoru a slunce. V průběhu sluncem zalitého odpoledne vystoupily
na nádvoří Ekocentra Trkmanka mužácké sbory z Lužic, Pohořelic, Moravského Žižkova,
S.E.N. Strání, Vox Vini z Dolních Bojanovic,
velkopavlovický Presúzní sbor, ženský sbor
Výběr z bobulí Valtice a Hanáckoslovácký krúžek z Velkých Pavlovic. Postupně zazněly písně ze Slovácka, Podluží, Horňácka, ale třeba
i rusínská nebo moravský rap.

Národní vítěz?
Plážový povaleč
(29. 5. 2018)

Na okna radnice
byly nainstalovány žaluzie
(22. 5. 2018)

Nejlepším v kategorii klaretů a růžových vín
a zároveň národním vítězem mezinárodní
přehlídky Grand Prix Vinex 2018 se stal kabinetní Blanc de Pinot Noir 2016 z velkopavlovického vinařství Baraque.

Budova městského úřadu čelí v letních měsících náporu slunce, obzvláště západní strana.
Kanceláře jsou skrze okna tzv. „skleníkovým

"Ve vinařství o tomto víně mluvíme jako o plážovém povaleči. Po vzoru Kala Čapka totiž každému vínu připisujeme osobnost. Na našich
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etiketách nadete vždy příběh, kerý je zároveň
lidskou charakteristikou," vysvětlil mladý vinař Fratišek Machovský. Hrozny pro klaret
Blanc de Pinot Noir pocházely z Hustopečí.
Více o VINAŘSTVÍ BARAQUE
* www.vinarstvibaraque.cz

Nová třída mateřské školy
má střechu
(29. 5. 2018)

V úplném závěru měsíce května 2018 zahájila firma VHS Břeclav práce na rekonstrukci chodníku na ulici Hlavní a to od ulice
U Zastávky po křižovatku s ulicí Brněnská.
Před rekonstrukcí byla provedena ještě výměna vodovodního řadu, aby se do budoucna
předešlo opětovnému kopání. Rekonstrukce
chodníku v ulici Hlavní je částečně hrazena
z dotačních prostředků.

První meruňky
s dvoutýdenním náskokem
(2. 6. 2018)

Firma KOS CONSULT z Přerova zahájila
v pondělí 4. června 2018 vrtání trubkových
čtyřmetrových mikropilotů, které jsou součástí opatření, jež budou staticky zajišťovat
vstupní bránu na hřbitov. Brána na hřbitov zůstane zajištěná v nakloněné poloze. Dále bude
provedena na dvou nárožních kaplích helikální
výstuž (stažení obvodového zdiva).

Červen přeje výletům.
Nejen těm školním
(7. 6. 2018)

Práce na přístavbě nové třídy
v budově mateřské školy.
Přístavba nové třídy mateřské školy pokračuje dle plánu. Koncem měsíce května proběhly
dokončovací práce na budování střechy, dále
byl vybudován rošt na podlahu nové třídy
a poté následovalo vylití podlah. Práce se snaží pracovníci dodavatelské firmy STAVEBNÍ
FIRMA PLUS, s.r.o. z Hodonína rozvrhnout
tak, aby příliš nenarušovaly chod mateřské
školy. Není samozřejmě možné provádět práce
v úplné tichosti. Stavbu dozoruje Ing. Jaroslav
Fojtách, který rovněž zpracovával projektovou
dokumentaci.
STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s.r.o. není ve Velkých Pavlovicích poprvé. Uspěla ve výběrovém řízení na rekonstrukci střechy tělocvičny
základní školy a také prováděla opravu fasády
na místním kostele. Izolovala rovněž zatékající
střechu na bytovém domě v ulici Herbenova.

Zahájení budování chodníku
na ulici Hlavní

Letošní první meruňky zazářily do dáli
mnohem dříve, než jsme zvyklí.
Díky velmi teplému počasí uzrál letos o rovné
dva týdny dříve než je obvyklé velkopavlovické
oranžový poklad - nejranější odrůda meruněk,
která se u nás pěstuje. Francouzská odrůda
Tsunami tak velmi výrazně rozšiřuje sklizňové období typického ovoce pro Velké Pavlovice na téměř dva měsíce od velmi raných odrůd
až po velmi pozdní, které zastupuje také odrůda původem z Francie - Bergeron.

Na hřbitově
se opět pracuje
(5. 6. 2018)

Prohlídka zámku v Telči.
Velkopavlovičtí senioři byli okouzleni.
Klub důchodců Velké Pavlovice se ve středu
6. června 2018 vydal na výlet do dvou krásných
měst na jihu Čech – do Telče a Dačic. Ta jsou
považována za vstupní bránu do turistických
oblastí Podyjí a České Kanady. V Telči navštívili pohádkový zámek a překrásné náměstí lemované zdobnými měšťanskými domy a v Dačicích se byli podívat na památník připomínající
výrobu první cukrové kostky na světě.

Mladí hasiči urvali
v Šitbořicích zlato

(30. 5. 2018)

(10. 6. 2018)

O víkendu se mladí hasiči účastnili hned dvou
soutěží. V sobotu navštívili nedalekou Ladnou, kde se zúčastnili soutěže v požárním útoku. Po velké snaze skončili mladší na 4. místě
a starší na 6. místě.
V neděli jsme zajeli do Šitbořic, kde byla štafeta
CTIF a požární útok, tady mladší zabrali a obě
disciplíny vyhráli a celkově skončili na krásném 1. místě. Starší si ve druhém kole zlepšili čas, ale přesto v těžké konkurenci zůstali
na 5. místě.
Chodník na ulici Hlavní během
generální opravy.
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Oprava hřbitovní brány spočívá
ve statickém zajištění, které zabrání
dalšímu naklánění.

Karolína Bártová & Věra Procingerová
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Z činnosti služeb města
Plůtek v ulici V Údolí
má nové plaňky
(3. 5. 2018)

Mezi silnicí v ulici Sokolská (u sýpky) a tanečním sólem byl chodník se záhonky z obou
stran. Osázené rostliny si však v průběhu akcí
za sokolovnou procházely těžkou zkouškou.

Demolice stodoly
za základní uměleckou školou
(11. 6. 2018)

V návaznosti na další úpravy bylo rozhodnuto
o předláždění tohoto úseku a umístění větších
květináčů s rostlinami. Květináče bude možné
v případě potřeby přesunout na jiné místo a nebudou překážet návštěvníkům kulturních akcí.

II. etapa rekonstrukce
chodníku na ulici Bezručova
(5. 6. 2018)

Nové dřevěné oplocení v ulici V Údolí.
Ulice Pod Břehy má název dle břehu,
pod kterým se nachází. V části rovnoběžné
ulice V Údolí byla zbudována opěrná betonová zeď, která břeh drží a na které musí být
pochopitelně umístěna zábrana proti případnému pádu.

Dvůr ZUŠ Velké Pavlovice prochází
zásadní proměnou, zmizí odtud staré
hospodářské stavení.

Ztrouchnivělé plaňky na plůtku byly pracovníky města nahrazeny novými a jsou povrchově ošetřeny tak, že by měly vydržet mnoho
dalších let.

Drobné úpravy u sóla
za sokolovnou
(30. 5. 2018)

Rekonstrukce chodníku na křižovatce
ulic Úvoz, Bezručova a Ořechová, úsek
u prodejny potravin.
Pracovníci služeb města zahájili začátkem měsíce května dokončovací práce na rekonstrukci
chodníku v ulici Bezručova. První etapa proběhla v loňském roce, letošní etapa květnová
a červnová etapa pokračovala u porcovny drůbeže a u prodejny potravin – tedy i v křižovatce
ulic Úvoz, Bezručova a Ořechová.
V ulici Úvoz byl v rámci této opravy vyměněn
taktéž betonový povrch za zámkovou dlažbu.
Na první dojem by se mohlo pozdávat, že se
jedná o nedůležité práce s pouze vizuálním
dopadem. Není tomu tak. Do opravovaného chodníku a parkoviště byl položen kabel
na veřejná osvětlení. Takto budou nově osvětleny silnice a chodníky, kam se světlo ze stávajících svítidel nedostává.

Teplé letní měsíce jsou obdobím, kdy se
kulturní, společenské a folklórní akce
konají nejčastěji pod širým nebem.
Taneční sólo je již nyní pečlivě připraveno.

Nezanedbatelný fakt je, že se stal přístup
do prodejny potravin bezbariérovým. Pomůže to obzvláště pohybově postiženým osobám
a starším občanům.

Na stařičkém hospodářském stavení ve dvoře
základní umělecké školy se podepsal zub času.
O stavení nebylo několik desítek let pečováno
a tak vlastně už před mnoha lety bylo odsouzeno k demolici. Katastrofální stav střechy
a zdiva napovídal, že je nejvyšší čas se demolicí zabývat.
Na havarijní stav nemovitosti dopláceli především sousedé, a nutno dodat, že ani pohled na stávající zdivo budovy ZUŠ ze strany
od sousedů není z těch nejkrásnějších.
V první dekádě měsíce června byla celá demolice přibližně v polovině. Jedni sousedi mají
po demolici štít sousední stodoly zapravený
a osazený klempířskými prvky, u druhých sousedů byly prováděna stavba štítu hospodářského stavení.
Demoliční povolení je i na další část hospodářského stavení. Je nutné však dořešit kam
s věcmi, co jsou ve stavení uloženy. Město
Velké Pavlovice jedná s Hantály, a.s. o směnu
pozemků u skládky za pozemky v areálu firmy
v ulici Tovární. Právě tam by skladovací hala
mohla stát. Druhá varianta může být, postavit montovanou halu na místě stodoly. Anebo
ve dvoře umělecké školy postavit něco jiného?
Karolína Bártová & Věra Procingerová
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Nová turistická sezóna,
nové suvenýry na našem Turistickém
informačním centru

Nový povrch
komunikace
v ulici Dlouhá

Dnem s datem 1. května 2018 oficiálně začala u nás, na Turistickém informačním centru
ve Velkých Pavlovicích, nová turistická sezóna
roku 2018.

Několik měsíců mělo vedení města naplánovanou opravu povrchu komunikace v ulici Dlouhá. S ohledem na nemožnost získání dotačních
prostředků, bylo rozhodnuto o vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby i když bude
vše hrazeno z rozpočtu města.

Naše TIC je od tohoto dne otevřeno šest dnů
v týdnu, v pondělí a v sobotu od 7.30 do 17.00
hodin, od úterý do pátku od 7.30 do 19.00 hodin. A nebyli bychom to my, kdybychom Vám,
našim návštěvníkům, nenabídli něco zbrusu nového!

Od prvního máje si u nás můžete zakoupit ještě teplou Výroční turistickou známku – Velkopavlovické vinobraní 2018 (35 Kč) a Turistický
suvenýr – Modré Hory, Jubilejní 10. výročí založení svazku 2007–2017 (30 Kč).
Neváhejte a zastavte se na velkopavlovickém
TIC, budeme se na Vás těšit!
Karolína Bártová

Dne 9. května 2018 se rada města zabývala čtyřmi nabídkami, které se pohybovaly
od 4.031 tis. Kč do 4.232 tis. Kč.
Komise, která měla na starost výběrové řízení,
doporučila jako dodavatele firmu VHS Břeclav, s.r.o. s nejnižší nabídkou 4.031.262,96 Kč
včetně DPH. Rada města potvrdila doporučení
a jako dodavatele stavby tak schválila břeclavskou firmu.
Termín realizace oprav není přesně stanovený,
ale oprava nebude započata dříve než v červenci letošního roku.

Nová výroční Turistická známka
Velkopavlovické vinobraní 2018.

Nový Turistický suvenýr – Modré Hory,
Jubilejní 10. výročí založení svazku
2007–2017.

Znám je i dodavatel stavby chodníku a ostrůvku u cihelny, stále je však třeba čekat, až nebude přes ulici Pod Břehy vedena objízdná trasa.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Z NAŠICH AKCÍ
Velkopavlovický GULÁŠFEST již popáté
Již po páté se v sobotu 12. května 2018 sešli
příznivci Velkopavlovického gulášfestu a gulášů. Sluníčko hřálo od samého rána, do toho
voněla cibulka, paprika, maso, zkrátka krásný
pohodový voňavý den na nádvoří ekocentra.
Letošní ročník hodnotila odborná porota
v novém složení. Matěj Kovács a Josef Sedlář
jsou nejen zkušení odborníci ve svém oboru – kuchaři, ale mají za sebou již několikáté
hodnocení našich předcházejících ročníků.
V letošním roce jsme mezi sebou přivítali pány
Petra Nováka s paní a pana Jaroslava Pešáka.
Myslím si, že ani jednoho nemusím představovat. Dovedete si představit, o čem se asi diskutovalo u kotlů při vaření gulášů – o guláších,
o koření, o sportu, o rychlobruslení, o Martině
Sáblíkové…

Tým Čarodějek z Velkých Pavlovic slavil hned dvakrát. Poprvé za druhé místo v soutěži
hodnocené odbornou porotou, podruhé za zlato v soutěži hodnocenou širokou veřejností.
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Úloha porotců nebyla vůbec jednoduchá, rok
od roku se prý všichni lepší. Vítězové mohli
být všichni, kdyby to… neuspěchal, nepřesolil,
nepřehnal to s kořením… Z deseti výborných
gulášů do finále postoupilo šest a z těch složitě
po dlouhém hodnocení porota vybrala vítěze.
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Vítězem Velkopavlovického gulášfestu se
stal Petr Secký za T. J. Sokol Velké Pavlovice
s kotlem č. 10. Druhé místo obsadil tým krásných Čarodějek s kotlem č. 1 a třetí místo,
i když letos přijel sám zástupce T. J. Otnice
s kotlem č. 3.
Hodnocení laické poroty formou přidělením
kolíčků bylo velmi těsné. Při počítání bodů

– kolíčků bylo již od prvopočátku jasno, že
o první místo laické poroty bude soutěžit tým
Jarabinek a tým Čarodějek. Rozdíl pěti kolíčků
přinesl vítězství týmu Čarodějek.

obsazen, na malování na obličeje a dílničku
se stáli fronty a nakonec i díky dlouholetému
sponzorovi se dětem rozzářili oči, když každé
obdrželo dárek v tombole.

Věříme, že si všichni na guláších pochutnali, že
se jim u nás líbilo. Jako každý rok jsme nemysleli jenom na dospěláky, ale i děti si při guláších
užily. Skákací hrad se skluzavkou byl neustále

Velký dík patří všem, kteří se na zajištění akce
podíleli – T. J. Sokol a Ekocentrum Trkmanka,
společnosti MIKRO TRADING za nádhernou dětskou tombolu, Antonínu Schäfferovi
za perfektní moderování celé akce, Vinařství Krejčiříkovi a Vinařství Baloun za víno
pro porotu a vítěze, za vystoupení taneční
skupiny N.C.O.D., panu starostovi města Velké Pavlovice Jiřímu Otřelovi a zaměstnancům
Města Velké Pavlovice.

2018

Největší dík patří všem týmům, které se přihlásily. Děkujeme všem, že ve svém volném čase
přišli a soutěžili o nejlepší guláš na Velkopavlovickém gulášfestu 2018. Uvařit dobrý guláš
není jednoduché a uvařit velký kotel guláše
už je opravdu kumšt.
Děkujeme odborné porotě za hodnocení a vám
návštěvníkům – naší laické porotě, že jste nás
zase v hojném počtu přišli podpořit.
Za pořadatele
Zita Dvořáková a Jana Václavková
O akci Gulášfest je ohromný zájem. Jak by ne, vždyť gulášky zde uvařené jsou
opravdovou delikatesou.

Presúzní sbor zazpíval v Katovicích, už potřetí
Jeli chlapci, no spíš chlapi, z vinohradů do Katovic u Strakonic! Velkopavlovický mužácký
pěvecký sbor, nesoucí název Presúzní sbor,
byl už potřetí společně s cimbálovou muzikou

Lašár zahrát a zazpívat našim přátelům na jihu
Čech, ve městě Katovice.
Rádi bychom touto cestu poděkovali domácím
za nadstandardní péči, kterou nám ochotně
věnovali. Velký dík patří také velkopavlovic-

kém vinařům - Vinařství Helena, Víno Suský
a Vinařství Turek & Šiška, kteří taktéž velkou
měrou přispěli k výborné atmosféře.
Těšíme se za rok znovu na shledanou!
Miloš Štefek

Na Slunečné tradičně s písní
Třetí květnová sobota opět patřila modrohorským mužáckým sborům, které se sešly, díky
přívětivému počasí, pod rozhlednou Slunečná.
Večerem provázela naše oblíbená moderátorka
Petra Eliášová, která přehlídku zahájila spolu
s představiteli Modrých Hor - za obec Vrbice
přítomné přivítal starosta obce František Polášek, za obec Kobylí starosta a předseda svazku
Modré Hory v jedné osobě Pavel Kotík, za obec
Bořetice starosta František Petrásek a za město Velké Pavlovice starosta Jiří Otřel.
Poprvé se na Slunečné představila cimbálová
muzika Vonica z Krumvíře, která velkou měrou přispěla k příjemné atmosféře.

Nejen hudbou je člověk živ! Ani ten nejzarytější kulturista obzvláště vypečenému
vepřovému kolénku neodolá.

Letošní ročník organizovala vinařská obec
Kobylí, která předala štafetový kolík v podobě
dobrého červeného do Velkých Pavlovic.
Těšíme se za rok na shledanou!
Eva Bauerová, DiS. – Modré Hory

Přehlídku modrohorských mužáckých
sborů pod Slunečnou zahájili představitelé DSO Modré Hory, celou akcí pak
provázela Petra Eliášová.
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Stovky cyklonadšenců
křižovaly Modré Hory
Akce startovala z nádvoří Ekocentra Trkmanka
ve Velkých Pavlovicích. Zde se od brzkých ranních hodin scházely stovky natěšených budoucích pokořitelů třicetikilometrové cyklostezky
Modré Hory vedoucí zdejší kouzelnou zvlněnou krajinou osázenou vinicemi, sady, posetou
vinnými sklípky a v tento den navíc slibující lákavý program plný folklóru, ochutnávek lahodných vín a vynikajících regionálních pochutin.
Cykloputování za objevováním jarních
krás Modrých Hor bylo odstartováno
na nádvoří Ekocentra Trkmanka.
V sobotu 19. května 2018 se ve všech pěti obcích
Modrých Hor konalo již tradiční, širokou cykloturistickou veřejností vyhledávané a oblíbené
Májové putování okolím Modrých Hor, které je
součástí cykloseriálu Krajem vína 2018 pořádaného brněnskou Nadací partnerství.

Počasí bylo naprosto skvělé, žádné dešťové kapky, vánek mírný, slunce příjemně hřálo, ale nespalovalo, co více si přát? Snad jen to, aby takto
skvěle vyšly všechny následující akce, které jsou
pořádány pod širým nebem. Neboť počasí, toť
alfa i omega úspěchu všech venkovních akcí.
Karolína Bártová

4. country bál

Pálení čarodějnic je akce pro celou rodinu.
Především pro děti je vždy připraven
bohatý program plný her a legrace.

Ten připravili Přátelé country Velké Pavlovice
na sobotu 21. dubna 2018. Přivítali na něm své
kamarády z blízkých i vzdálenějších míst Moravy, z největší dálky patrně přijela country skupina ze Šumperka.
Vlastně to není tak úplně pravda, nejdelší cestu
– ze středních Čech – měli za sebou muzikanti,
country kapela Bíbři. Přesto hráli až do pozdních, vlastně brzkých ranních hodin. Největnější příznivci country tanců se tedy rozcházeli
až v neděli.
Kromě skvělé muziky, u které si zatančili i ti, co
se country tancům zrovna nevěnují, se snažili
Přátelé country přispět k dobré zábavě a hezkým zážitkům. Za to vděčí i dětem, rodičům
a učitelkám Mateřské školy Velké Pavlovice,
dětský Country kroužek zahajoval svým vystoupením celý bál a sklidit velký potlesk. Snad

Pálení
čarodějnic
s místními rybáři

Na 4. country bále tančili úplně všichni a
úplně všude, třeba i obsluha za barem!
přispěla i pěkná tombola a opravdu bohatá nabídka občerstvení.
A nesmíme zapomenout ani na „námořnický“
koutek, ze kterého si účastníci mohli odvézt
snímky přímo od country fotografky Jany Vondrové.
Přátelé country už se těší na 5. pokračování.
Mgr. Dana Růžičková

Stát se tak na chvilku lvem a nebo si
nechat usednout na tvář motýla… Jde to!
Když máte při sobě někoho šikovného,
kdo umí krásně malovat.
V pondělí 30. dubna 2018 uspořádali velkopavlovičtí rybáři tradiční „Pálení čarodějnic“
na louce u rybníka. Díky nádhernému počasí
proběhla celá akce naprosto úžasně.
Návštěvníci, ať dospělí nebo děti, si mohli vybrat z připraveného programu to co je zaujalo
nejvíce - nafukovací skluzavku, zorbingové
koule, malování na obličej, soutěže, hudbu
a spousty dalšího. Všichni se skvěle bavili
a užívali si všeho, co se nabízelo.
Poděkování patří organizátorům a všem dobrovolníkům, kteří byli ochotni podat pomocnou
ruku - rodině Pleskačově, Levčíkově, Hovězákově, slečně Hanákové a mnohým dalším. Speciální dík posíláme Verči Levčíkové, která celou akci
zdokumentovala.
A už se těšíme se na příští rok!

Jen málokdo si nechal ujít příležitost zvěčnit se ve fotokoutku paní Jany Vondrové.

10

Karel Hovězák

3
Velkopavlovický zpravodaj

2018

Kultura
XI. ročník Přehlídky
juniorských dechových hudeb Mirka Pláteníka
V neděli odpoledne 3. června 2018 proběhl
v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích již jedenáctý ročník Přehlídky juniorských dechových hudeb Mirka Pláteníka.
Program zahájila dechová hudba Základní
umělecké školy Velké Pavlovice s uměleckým
vedoucím MgA. Zbyňkem Bílkem a kapelníkem Bc. Jakubem Kostrhunem. Kapela hrála
v rozšířeném složení o nové muzikanty. Z Kobylí začal jezdit Štěpán Gala a z Hustopečí Matěj
Hycl. Pro posluchače známou zpěvačku Lýdii
Procingerovou premiérově doplnila Štěpánka
Veverková. Kapela představila ve svém repertoáru nové skladby.
Dalším účinkujícím byla Žákovská dechová
hudba Mutěňané – Čejkovjané. Jejím uměleckým vedoucím je učitel hudby a lidový skladatel Jaroslav Novák. Muzikanti i zpěvačky přijeli
v krásných krojích, a jelikož mladí muzikanti
pochází z obcí Mutěnic, Čejkovic, Čejče, Terezína, Kobylí a Vrbice, bylo i na co se dívat.

Velkopavlovická juniorská dechovka pod vedením MgA. Zbyňka Bílka.

Trio zpěvaček v písni Kvítek jabloňový doplnil
bubeník. Zvládal tak hrát na bicí a zároveň zpívat. Skladbou Naše krásná Moravo hlásky děvčátek potěšily všechny maminky v sále.
Závěrečným hudebním tělesem byl Dechový
orchestr Mladá muzika Šardice pod vedením
učitele hudby, absolventa kroměřížské konzervatoře Romana Kohoutka. Čtyřicet muzikantů
a zpěváků doslova zaplnilo pódium. Nezbývalo
než se nechat pohltit množstvím krásných tónů.
Každá píseň pohladila po duši. Pohled na krojované hudebníky potěšil milovníka folklóru.
Vždyť to byl jasný důkaz, že dechovka bude
věčná.
A kdo nestihl ten letošní roční, bude mít šanci
zase za rok přijít na dechovky a strávit velmi
příjemné nedělní odpoledne.
Stanislava Bílková

Zpěvačky Dechového orchestru Mladá muzika ze Šardic.

Prvomájová romantika ze stromu
Romantický dárek pro všechny milovníky poezie připravila všem čtenářům i náhodným
kolemjdoucím knihovnice Městské knihovny
Velké Pavlovice.

mých českých básníků. Byli vybráni básníci
19. a 20. století, z jejich děl potom ty básně, které měly své čtenáře pohladit po duši a potěšit je
během každodenní všednosti.

S vírou, že „máj je lásky čas“ a také s vírou
že „trocha poezie nikoho nezabije“, vybrala a připravila 100 papírových listů, z nichž
každý na sobě nesl báseň některého ze zná-

Lístky s básněmi byly zavěšeny na stromek
na městském pozemku nad knihovnou na začátku ulice Horní.
Městská knihovna ke své lítosti není autorem

skvělého knihovnického nápadu, převzala ho
z rozhlasové reportáže. Knihovnice Dana Růžičková nicméně doufala, že básně budou ubývat každým dnem a že aktivita přinese jenom
samé pozitivní odezvy. A tak se i nakonec k radosti a spokojenosti všem stalo.
Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice
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Rozhovor se SARAH HORÁKOVOU,
nejsympatičtější dívkou soutěže DÍVKA ROKU 2018,
nositelkou tria titulů – Dívka roku publika 2018, Dívka roku internet 2018 a Dívka roku Facebook 2018
Kdo alespoň občas brouzdá po internetu a čas
od času zabrousí na stránky věnující se kráse,
módě a třeba i showbyznysu, nemohl nepostřehnout, že se i letos uskutečnila v rámci již
29. ročníku soutěž DÍVKA ROKU.
Toto klání je určeno velmi mladým slečnám
ve věku od 13 do 15 let. Finální kolo se konalo v Praze v Divadle pod Palmovkou 7. května
2018 a dostat se až sem nebylo pro dívky vůbec
jednoduché. Ty, které měly kuráž a přihlásily
se, musely projít hustým sítem předcházejících
vyřazovacích kol.
Že je Morava, Velké Pavlovice nevyjímaje, líhní krásných holek není žádným tajemstvím,
a tak snad nebude ani velkým překvapením,
že se krásná a navíc odvážná slečna našla
i u nás. Našla se, přihlásila se, „prosypala“ se
sítem a zkusila si jaké je to být ve finále. A jako
třešničku na dortu si užila nečekaný úspěch
a hned trio velkých vítězství – získala tituly
– Dívka roku publika 2018, Dívka roku internet 2018 a Dívka roku Facebook 2018.
Řeč je o Sarah Horákové, studentce třídy kvarta velkopavlovického gymnázia. A protože se
podobné věci nedějí jen tak někomu a každý
den, rozhodli jsme se se Sarah „hodit řeč“.
Ahoj Sári! Než se tě začnu vyptávat, ráda bych
ti jménem svým i všech čtenářů Velkopavlovického zpravodaje a fanoušků poblahopřála
k úžasnému úspěchu. Jsi opravdu jednička
a jak se tak na tebe dívám, určitě si triumf
ze soutěže krásy a sympatie rozhodně zasloužíš.
Blahopřeji! A teď k první otázce – čí to byl nápad přihlásit tě do soutěže, tvůj? Nebo někoho
z tvého okolí?
Krásný den, předem mockrát děkuji za gratulaci i za krásný článek. Přihlásit se, byl nápad
můj. Nikdy jsem ani netušila, že něco takového
je a když se na sociálních sítích objevil příspěvek „Pár dní do konce registrace“, tak váhat
nebyl čas a přihlásila jsem se.
Zúčastnila ses už někdy dříve podobné soutěže?
Nikdy jsem v podobné soutěži nebyla, i když už
od malička jsem něco takového zkusit chtěla.
Moc jsem si nevěřila, protože při pohledu
na holky už v prvním kole, tak byla konkurence
opravdu veliká.
Mohla bys nám popsat ono zmiňované „síto“
soutěže Dívka roku? Zajímá mě, kde a kdy se
konala předchozí kola, kolik jich bylo apod.
První, oblastní kolo se konalo v Brně, 16. února 2018 v hotelu Avanti, kde 16 dívek bojovalo
o postup do dalšího kola. Štěstí mi přálo a já
jsem si domů přivezla svou první korunku.
Za měsíc se uskutečnilo další kolo ve Škvorci
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Soutěž Dívka roku 2018 – Sarah Horáková při rozhovoru s Davidem Gránským.
u Prahy, kde ze všech oblastních kol postoupily jen ty nejlepší. Sešlo se nás asi padesát.
Psychicky i fyzicky to bylo opravdu hodně náročné, protože jsem byla až čtyřicátá v pořadí
a čekání bylo nekonečné. Ten den byl však asi
nejdůležitější, z padesáti dívek postoupí šestnáct, které budou bojovat o potup do finále.
Moderování se ujal David Gránský a Jakub
Kotek, kteří uvolnili atmosféru a vše šlo hned
lépe. Dostala jsem se do top 16 a získala titul
Dívka roku Facebook 2018. Následující den se
sešla porota složená z celebrit, která pomocí
soutěžních disciplín musela určit, kdo bude
ve finále. Byla jsem smířená, že zde to pro mě
končí, protože všechny holky byly nesmírně
šikovné a talentované, ale myslím si, že volná disciplína, kroj a folklorní zpěv, mě poslal
rovnou do finále. Následovaly velké přípravy, nácviky choreografií a správné chůze na
podpatcích a dvě krásná soustředění v Praze,
na kterých jsme se všechny sblížily a stala se
z nás jedna parta. Strašně rychle to uteklo
a nastal den finále.
Mohla bys povyprávět o tom, co bylo pro tebe
v soutěži a přípravě na soutěž nejnáročnější
a co naopak hračka?
Nejvíce jsem se obávala vědomostních testů,
ale ukázalo se, že to bylo jedno z nejjednodušších. Hodně náročná byla pro mě úvodní
choreografie, protože nejsem žádná tanečnice
oproti ostatním holkám, které se tomu věnují
ve většině případů od malička. Trénovaly jsme
pilně a vše se povedlo, jak mělo. Na co jsem
se ale těšila, tak je chůze na podpatcích. Jsem
neskutečně vděčná za to, že mi někdo opravdu
ukázal jak se má chodit správně a otevřel nám
oči, jak to chodí v branži modelingu.

Nejtěžší bylo opravdu loučení. Je pravda,
že jsem si některými sedla více a s někým také
méně, ale po všech mi je smutno a slíbily jsme
si, že se určitě v blízké době všechny pospolu uvidíme.
Sári, co ti soutěž osobně přinesla, čemu ses díky
ní naučila?
Soutěž mi přinesla neskutečně moc zážitků
a zkušeností, za které jsem vděčná hlavně
naší organizátorce a choreografce Kristýnce Sklenářové. Díky ní jsme se naučily jak se
má modelka chovat, co může a nemůže dělat
a že rozhodně máme být sami sebou, protože
každá jsme jiná a výjimečná.
Kolik svého volného času jsi věnovala přípravám a jakým? Jak se vlastně na takovou soutěž
připravuje?
Na tuhle soutěž se člověk nemusí tolik připravovat doma, na to jsou už zmiňovaná soustředění. Nejdůležitější je si nachystat svou volnou
disciplínu, kterou ukážeme, jaké vlastně jsme
a vypoví o nás nejvíc.
A co tréma? Jsi „na pohodu“ nebo jsi musela
na sobě v tomto ohledu zapracovat?
Tréma se na mně projevovala hlavě na prvním
kole. Jak šel čas, tak jsem se naučila jí odbourávat a ve finále to ze mě spadlo úplně. Vždy
se ale našla chvíle, kdy se mi klepaly jak ruce
tak i hlas.
Jak bylo již zmíněno, finální kolo se konalo
v Praze v Divadle pod Palmovkou. Na webu
soutěže www.divkaroku.cz jsem se dočetla, že se
slavnostního večera zúčastnila řada známých
osobností. Mohla bys některé z nich jmenovat
a vůbec o průběhu večera povyprávět?
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Ano, seznámila jsem s mnoha celebritami. Moderátor finále byl i nadále David Gránský, který
se stal naším kamarádem během soustředění.
Patronkou soutěže je Česká Miss 2009 a moderátorka televizních novin TV Nova Iveta Vítová. Dále v porotě zasedli např. Roman Vojtek,
Eva Burešová, Vojta Drahokoupil, Lenka Vacvalová, Elis Mrázová a mnoho dalších.
Celý finálový večer byl opravdu okouzlující.
Cítila jsem se jak v pohádce. Líčení, česání,
oblékání, všichni se o nás moc hezky starali
a rozmazlovali.
A tvůj úplně největší zážitek? Asi závěrečné
vyhlášení s tvým osobním triumfem, nemýlím se, že? Jaké to je? Co člověk v takovém
okamžiku cítí?
Ano, máš pravdu, závěrečné vyhlášení je ten
nejkrásnější pocit, ještě když to bylo dvakrát.
Hlasování na internetu jsme sledovaly, takže
že budu mít titul Dívka roku internet, jsem
trošku už čekala, ale na konec mě nesmírně
dojalo, když se podruhé vyhlásilo mé jméno
na titul Dívka roku publika 2018. Tímto bych
chtěla ještě jednou mockrát poděkovat všem
kdo pro mě hlasovali a věřili mi až do poslední
chvíle, protože to bylo pro mě to nejdůležitější,
vědět, že stále při mně někdo stojí.
Můžu být trošku hodně zvědavá? Jaké sis vlastně odnesla materiální či zážitkové ceny? Která
z cen ti udělala největší radost?
Největší radost mi samozřejmě udělala korunka, šerpa a hlavně šaty šité nám na míru. Sou-

těž má nespočet partnerů, díky kterým ceny
stály opravdu za to. Největší radost mi udělaly
poukazy do wellness nebo třeba fotoaparát
Instax. Cen bylo opravdu hodně, žádná nešla
domů s prázdnou. ;)
Dívka roku není pouze práce, ale hlavně zábava, které jsme si užily opravdu hodně. Chodily
jsme na luxusní večeře, ubytování bylo vždy
jak pro princezny a nejkrásnější bylo Wellness v hotelu Step nebo party na Václavském
náměstí s neznámými Holanďany, kteří měli
velnou rozlučku se svobodou.
Sári, teď jedna otázka možná trošku na tělo…
Opravdu si děvčata v takové soutěži vítězství
upřímně přejí? Jsou kamarádky, přítelkyně
nebo soupeřky a sokyně? Na první pohled se
vše jeví jako jedna velká pohádka, ale nemůžu
se zbavit pocitu, že tu musí chtě nechtě vládnout
rivalita. Každá chce být první, nebo se mýlím?
Je pravda, že každá chce vyhrát a občas se to
na některých věcech mezi námi projeví, ale
tohle je jedna z těch soutěží, kde užít si pocit
být součástí finalistek 2018 je na prvním místě.
Zajímalo by mě také, zda ti tato soutěž otevřela dveře k dalším příležitostem, třeba nabídky
modelingu, fotografování apod. Přišlo něco
takového? A využiješ toho?
Nějaké nabídky mi na focení přišly, určitě Dívku roku sleduje spousta novinářů
a také modelingových agentur, takže nabídky
samozřejmě jsou.
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Sári, přemýšlíš o tom, že se bys s účastí v podobných soutěžích pokračovala? Třeba MISS
STUDENTKA, MISS CZECH REPUBLIC
nebo MISS MODEL?
Určitě jsem přemýšlela, že se příští rok přihlásím na nějakou podobnou soutěž krásy, kde
bych opět zkusila své štěstí. Avšak na prvním
místě je pro mě studium.
Jaké máš vůbec představy o svém životě? Co bys
ráda dělala, čemu by ses ráda do budoucna věnovala?
Momentálně studuji na Gymnáziu ve Velkých
Pavlovicích, takže si myslím, že mám ještě pár
roků na rozhodnutí čas. Zatím mě to táhne
na práva nebo na medicínu.
Na závěr bych chtěla vzkázat všem holkám
od 13 do 15 let, že pokud chtějí vyzkoušet
něco nového a myslí si, že jsou v něčem výjimečné a že by o nich měl někdo vědět, tak ať
se určitě přihlásí do dalšího ročníku. Holky, za
zkoušku nic nedáte a poznáte mnoho super lidí
a odnesete si zážitky na celý život. Pokud byste
měly nějaké otázky, jsem tu pro Vás! Nemáte
co ztratit.
Sári, děkuji ti moc za rozhovor, za tvůj čas
i okamžitou ochotu na mé otázky odpovídat.
Přeji ti, ať se ti daří a hlavně, ať jsi stále tak
milá, veselá a zdravá.
Děkuji, bylo mi potěšením.
Za rozhovor poděkovala Karolína Bártová

Finalistky soutěže Dívka roku 2018 a mezi nimi i velkopavlovčanka Sarah Horáková (třetí zprava).
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Pro bohatší kulturní nabídku
Obohacení letní kulturní nabídky pro občany Velkých Pavlovic i pro návštěvníky města
má představovat výstava amatérského fotografa Mariana Holenky z Častkova u Senice.
Jedná se o autorskou výstavu, tedy o průřez
celoživotní tvorbou autora, který brzy oslaví
60. narozeniny a který uvádí, že poprvé začal
fotografovat ve svých 12 letech.
Vybraný soubor fotografií připravili pro výstavu odborní pracovníci Záhorského osvětového střediska v Senici, jehož Fotoklub Marian
Holenka trvale navštěvuje a přispívá do okresních, krajských i celonárodních fotografických
soutěží. Odnáší si z nich také pravidelně přední ocenění, takže právě jeho tvorbu vybralo
ZOS v Senici, aby slovenské fotografy reprezentovala z nás na Moravě.
Mariana Holenku i jeho životní partnerku
Yvett Tóth dobře známe také ze spolupráce
velkopavlovických fotografů, neboť oba podporují projekty a aktivity města Velké Pavlovice, které se od roku 2010 konají ve spolupráce
se ZOS v Senici.
Výstava byla otevřena vernisáží v pátek
15. června, hlavní úvodní slovo k výstavě přednesla její kurátorka, profesionální fotografka
a pedagožka, dr. Petra Cepková z Bratislavy.
Za slovenské partnery hovořil odborný pracovník ZOS v Senici, Tomáš Jurovatý, který je sám
oceňovaným amatérským fotografem. Velký

Fotograf Marian Holenka s kurátorkou výstavy dr. Petrou Cepkovou na vernisáži.
potlesk sklidil harmonikář - heligonkář Miroslav Zálešák, kterého si autor výstavy přivezl
z domovského Častkova a který hrál nejenom
v programu vernisáže, ale skvěle bavil hosty
i po jejím skončení.
Pokud jste nestihli termín vernisáže, můžete si

výstavu Mariana Holenky prohlédnout ve výstavním sále Městského úřadu Velké Pavlovice
až do 31. července 2018.
Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Z bohaté a záslužné činnosti chrámového sboru Laudamus
Víkend před Velikonocemi se vydal velkopavlovický smíšený Chrámový sbor Laudamus do Klatov. Opláceli jsme tak tříkrálovou návštěvu Pěveckému sboru Šumavan
ve Velkých Pavlovicích.

V rámci tamního hudebního festivalu JARO
jsme vystoupili se svými skladbami a poté
společně s domácími zpěváky a hudebníky
vytvořili sedmdesátičlenné těleso, v jehož
podání mohli posluchači vyslechnou Missa

Brevis Pastoralis Jiřího Pavlice. Chrámová
loď gotického kostela Narození Panny Marie
v Klatovech vykonala své. Každý tón jako by letěl až do nebes k oslavě Boží. Pro zpěváky i posluchače to byl silný nezapomenutelný zážitek.
V pátek 25. května 2018 přispěl Laudamus
svým hodinovým vystoupením do programu
Noci kostelů, kterou poprvé pořádali naši
přátelé v Němčičkách v kostele Navštívení
Panny Marie.
Chrámový sbor Laudamus také adoptoval dvě
varhanové píšťaly. Všichni členové se tak stali mecenáši píšťal II. manuál, Larigot tón „a“
a IV. manuál, Chamade „a3“ nových varhan
postavených v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze k příležitosti 100. výročí vzniku
samostatného československého státu, čímž
jsme přispěli k dokončení 700 let trvající stavby katedrály – symbolu naší vlasti.
Ke svátku svatých Cyrila a Metoděje sbor přijal
pozvání zpívat staroslověnskou mši v kostele
sv. Víta v Dolních Dunajovicích.
Stanislava Bílková

Velkopavlovický chrámový sbor Laudamus vystoupil
na hudebním festivalu JARO v Klatovech.

14

3
Velkopavlovický zpravodaj

2018

Pasování prvňáčků 2018
Již podeváté byly v Městské knihovně Velké Pavlovice „pasovány“ děti z první třídy
naší základní školy. Vznikla tak hezká tradice, na jejímž zachování pracují vyučující
z prvního stupně základní školy, rodiče z Domina a knihovnice Dana Růžičková. Letos
přišly děti do knihovny v pondělí dopoledne
4. června 2018.
Město poskytuje budoucím druháčkům roční
bezplatné členství v knihovně a malé dárečky,
občanské sdružení Domino při ZŠ hezkou
knížku a malé občerstvení. Dárky ovšem nejsou zadarmo, děti musí, jako hrdinové pohádkových knížek, splnit tři různě obtížné úkoly.
Děti skládají z písmenek své plné jméno a příjmení, musí napsat správně názvy pohádek
a poprvé se učí hledat pro sebe v knihovně
Čerstvě pasovaní čtenáři roku 2018.
vhodné knížky. Plnit připravené úkoly však
musí být pro děti zábava a hra, s takovým cílem
jsou pro ně v knihovně připravovány. Však se
s nimi nakonec „poperou“ úspěšně úplně
všichni, splní je dobře a správně a své pasování
od Rytíře Jakuba si zaslouží.

Prvňáčci pilně pracují – hledají písmenka,
ze kterých poskládají celá svá jména.

S rytířem v reálné zbroji by děti určitě nejraději
strávily celé dopoledne. Brnění a meč a bojové
nadšení by možná zlákaly nejenom malé čtenáře, ale i některé malé čtenářky.
Problém nám letos způsobily nové předpisy

o ochraně osobních údajů, škola proto nemohla poskytnout knihovně údaje pro vystavení čtenářských průkazů, aby si je děti rovnou
z akce mohly odnést domů. Knihovnice tak
mohla poslat rodičům ke zvážení pouze přihlášky za čtenáře s tím, že malí zájemci budou
mít opravdu čtenářskou průkazku na rok zdarma. Můžeme se proto v knihovně na své malé
čtenáře jenom těšit.
Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Ovoce pro sysly, děti, budoucnost
Pracovníci Ekocentra Trkmanka průběžně
pracují na vytvoření zázemí dá se říci specifického ovocného sadu – přírodního prostoru pro podporu života chráněného sysla
obecného, prostoru pro další vzdělávání dětí
s možností využití místa pro relaxaci spojenou s ochutnávkou různých druhů ovoce
v různém ročním období a v neposlední řadě
vytvoření genofondu starých ovocných stromů
a keřů pro budoucí generace.

Výsadba nového meruňkového sadu
v rámci dotačního programu
„Sysli pro přírodu, příroda pro sysly“
realizovaným Ekocentrem Trkmanka.

Podporu pro realizaci této akce získalo ekocentrum od svého zřizovatele Města Velké Pavlovice, finanční prostředky z projektu Místní
akční skupiny Hustopečsko a z projektu „Sysli
pro přírodu, příroda pro sysly“ z programu
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.
Finanční prostředky MAS byly v loňském
roce využity na získání roubů ze starých původních ovocných stromů z Mikroregionu
Hustopečska a jejich naroubování ve vybraných školkách. Krásné zdravé stromečky si
ve svých obcích vysadili spolupracující starostové a vybrané zůstaly v ovocné školce ekocentra pro další výsadbu.
V letošním roce byl zahájen nový projekt „Sysli
pro přírodu, příroda pro sysly“. Jedná se o přeshraniční projekt, kde vedoucím partnerem je
ALKA Wildlife, o.p.s., hlavním přeshraničním
partnerem DAPHNE – Inštitút aplikovanej
ekológie, partnery jsou Národná zoologická
zahrada Bojnice a Ekocentrum Trkmanka. Cílem projektu je přispět k záchraně Sysla obecného na úrovni celého programového území
komplexním souborem aktivit: výzkum, monitoring, realizace opatření na podporu druhu

i jeho prostředí, osvěta, navázání kontaktů,
přenos zkušeností, předání podkladů státní
správě pro nastavení priorit. Vytvořeny budou soubory doporučených opatření, nástroj
na sdílení dat. Projekt přispívá ke zlepšení životního prostředí obyvatel regionu. Projekt
také cílí na návštěvníky regionu, kterým bude
sysel představen jako zástupce místní přírody
a symbol zachovalé stepní zemědělské krajiny.
Pro ekocentrum to mimo jiné znamená získání
finančních prostředků na vytvoření prostoru
s ovocnými stromy a keři, vytvoření nových
environmentálních vzdělávacích programu,
včetně pomůcek a vybavení, nejenom o syslu
obecném, ale s možností využití dalších poznatků získaných v rámci spolupráce s ostatními partnery v tomto projektu.
První výsadby byly sice původně plánovány
až na letošní podzim, ale nakonec proběhla
první výsadba již v měsíci dubnu a podařilo se
vysadit krásných 180 stromků různých odrůd
meruněk. S výsadbou pracovníkům ekocentra pomáhali zkušení odborníci pan Ing. Boris Krška a Bc. Radka Kučerová, tři studenti
ze SVŠ Valtice, z Městského úřadu pan Stanislav Prát motorovým vrtákem a velkou pří-
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nosnou roli sehrála hasičská cisterna, díky níž
všechny stromky dostaly řádnou zálivku. Všem
zúčastněným patří velký dík.
Bohužel nám nepřeje počasí a ne všem stro-

mečkům se vede dobře, přesto věříme, že se
nám podaří časem získat další finanční prostředky a realizovat tak velké plány ekocentra.
Rádi přivítáme i zapojení široké velkopavlovic-

ké veřejnosti, rodiče a prarodiče s dětmi, místní
školy, zejména při dalších výsadbách.
Za pracovníky Ekocentra Trkmanka
Zita Dvořáková

Děti jsou opravdu šikovné
Na hravé odpoledne ke Dni dětí připravila v pátek 1. června 2018 městská knihovna pro děti
úkoly, které opravdu nebyly jednoduché, i když
byly hravé a zábavné.

hádka z Chaloupky na vršku pak pro starší
děti. Protože se blíží svátek svatého Jana, pohádka měla název Jak měl Honzík svátek. Snad
rodiče odpustili malé mlsání.

Z oblíbených dětských pohádek byla vybrána
zvířátka na skládání pro nejmenší. Poznávání
pohádkových postaviček bylo úkolem i v testu
pro děti, které chodí na základní školu. Ty se
statečně pustily i do znalostního testu, pro děti
z 1. stupně ZŠ skutečně nebyl jednoduchý.

Největší radost však měli organizátoři z toho,
jak si všechny děti poradily s výtvarnou aktivitou, při níž tvořily barevný jarní strom. Nešlo
by to ovšem bez pomoci rodičů, ale i společná
hra přece patří k hezky strávenému volnému času.

Jako vždy byla odměnou krátká pohádka:
O modrém kocourkovi pro předškoláčky, po-

Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Děti dostaly od knihovny ke svému velkému svátku krásný dárek – skvělé odpoledne plné zábavy a tvoření.

V zámku v podzámčí
Krásnou povídku s názvem V zámku a podzámčí v roce 1856 napsala Božena Němcová.
V roce 1981 natočil režisér Ludvík Ráža na motivy této povídky stejnojmenný film. Ekocentrum Trkmanka využívá v roce 2018 toho, že
sídlí v prostorách zrekonstruovaného zámečku, u malého zámeckého parčíku, vedle zámku – v podzámčí vlastní letohrádek a v blízkém
sousedství se nachází původní Zámecký rybník, k vytvoření nového environmentálního
programu V zámku a podzámčí.
Program je zaměřen na vícedenní pobytové
školy v přírodě v úrovni mateřských škol a prvního stupně škol základních. Děti si například
vyzkouší stará řemesla jako hrnčíře, košíkáře,
dráteníka, písaře nebo si vyzkouší drát peří…
Proč to všechno? Protože vzrůstá zájem o lidové tradice, staré zvyky a obyčeje. Protože rok
od roku vzrůstá poptávka na pobyty mateřských a základních škol v přírodě. A to mě vrací k zamyšlení a návratu zpět na naše začátky.
Před šesti lety touto dobou finišovaly stavební
úpravy na zámečku díky Městu Velké Pavlovice a dotačnímu příspěvku z projektu OPŽP.
Příspěvková organizace Ekocentrum Trkmanka sice vznikla již v květnu, ale bylo to zápisem
do obchodního rejstříku. První pracovní tým
ekocentra neměl vůbec jednoduchý start, bylo
potřeba dovybavit provozy, jak ubytovací, tak
restaurační, vytvořit vzdělávací programy
a vybavit je pomůckami. Ještě dnes po šesti letech se někdo z našich občanů podiví „… a vy
tam i vaříte?“, „… vy tam máte i ubytování?“.
Ano, všechno se podařilo rozjet a dnes, když
se ohlédneme na to, co se všechno již podařilo, můžeme být na sebe hrdí. Ano, zajišťujeme vlastní ubytovací služby, s přistýlkami je
maximální kapacita 62 lůžek. Ubytováváme,
převlékáme a uklízíme v týdnu, o víkendech,

16

ve svátky, podle poptávky. Ano, vaříme. Zajišťujeme snídaně pro skupiny od 20 ubytovaných
osob, zajišťujeme plnou penzi (snídaně, svačiny, obědy, svačiny, večeře) pro školy v přírodě
a tábory, zajišťujeme coffee breaky, obědy,
večeře, rauty, grilování podle poptávky při realizaci seminářů a konferencí, hodnocení vín.

ale již nyní máme vysazeno ve vlastním sadu
180 ks různých odrůd meruněk – naroubovaných z místních starých stromů, pořízených
zajímavých odrůd pro srovnávání – více představíme v dalším zpravodaji a případně při dalších výsadbách. Bohužel počasí nám nepřeje,
uvidíme, které stromečky toto sucho přežijí.

Realizujeme denní environmentální vzdělávací programy pro děti z mateřských, základních
a středních škol. Pořádáme různé osvětové
akce, semináře, přednášky. Máme ve správě
krásně zrekonstruovanou sokolovnu, snažíme se ji nabízet na různé akce s cílem, aby byla
soběstačná a nebylo nutné pokrývat režijní
náklady financemi z provozu ekocentra a tím
pádem i příspěvky zřizovatele.

A tím se dostáváme k finančním prostředkům.
Na provoz ekocentra přispívá zřizovatel na základě schváleného rozpočtu. Část prostředků
vzniká při realizaci naší činnosti. Další finanční prostředky získáváme dle možností z dotačních titulů. Část prostředků pro zachování
genofondu jsme získali přes Místní akční skupinu Hustopečsko. Dalším dotačním titulem je
Interreg V-A Česko-Slovensko na projekt Sysli
pro přírodu, příroda pro sysly.

Pár údajů o činnosti ekocentra v oblasti environmentální výchovy a taky důvod proč
vlastně ekocentrum u nás vzniklo. Rok 2012
nemůžeme brát jako vypovídající, protože se
nejednalo o celoroční období. Porovnáváme
rok 2013, kdy počet účastníků environmentálních vzdělávacích programů dosáhl čísla
1.409, tj. 3.540 účastníkohodin a rok 2017,
kdy počet účastníků realizovaných environmentálních vzdělávacích programů dosáhl
čísla 3.471, tj. 6.340 účastníkohodin. Nabídku
těchto programů každoročně aktualizujeme
a upravujeme podle poptávky či aktuálního
dění v oblasti environmentálního prostředí.
Osvětovou činnost zaměřujeme zejména
na naše tradice, na problémy v oblasti životního
prostředí, na zdraví nás a našich dětí. V rámci
osvětové činnosti máme velmi úspěšnou akci
a to Velkopavlovické meruňkobraní. Tato akce
vznikla na podporu pěstování místní odrůdy
Velkopavlovické meruňky a stromků meruněk
celkově. To, že tuto podporu myslíme vážně, si
přečte v jiném článku dnešního zpravodaje,

Aktuálním a před schválením je projekt na podporu realizace příměstských táborů na ekocentru „Příroda volá. Slyšíš ji? Příměstské tábory
na Ekocentru Trkmanka“. MAS Hustopečsko

Na ekocentru si můžete vyrobit cokoliv,
třeba ručně šitou panenku či zasadit si
rostlinku… a hlavně, cítit se tu jako doma.
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vypsala výzvu - OPZ - Prorodinná opatření
I. a II., kde je možné získat finanční prostředky na realizaci letních příměstských táborů
pro děti z mateřských a prvního stupně základních škol. Upravenou cenu na základě dotačního příspěvku mohou obdržet děti rodičů, kteří
jsou zaměstnáni nebo pracují jako OSVČ a mají
trvalé bydliště v rámci Mikroregionu Hustopečsko. Dalším dotačním projektem, na kterém začíná ekocentrum pracovat, je environmentálně stavěný vzdělávací projekt Z Bílých Karpat
na Pálavu. Vypisované dotační tituly pravidelně sledujeme a snažíme se v případě oprávněnosti žadatele podávat žádosti.
Je toho spoustu, co všechno děláme, co se
na ekocentru děje, nedá se to všechno popsat,
ale budeme rádi, když přijdete a sami se přesvědčíte. Rádi uvítáme i návrhy na další aktivity, doporučení. Uvedu příklad – poptávka
místních maminek na místo pro různá setkávání, formální i neformální. V jiných městech
fungují family pointy nebo denní volnočasová
střediska. V ekocentru od měsíce června funguje klub Paleček, s tím, že jedno dopoledne
v týdnu mají maminky možnost využít prostor
pro neformální setkávání a jedno dopoledne je
využito pro setkání s osvětovou činností.

Přivítali jsme děti ze skupiny
Klíček k radosti
V pátek 18. května 2018 přišly poprvé
do městské knihovny se svým pedagogickým
doprovodem děti ze skupiny Klíček (k) radosti,
která působí ve Velkých Pavlovicích od března
letošního roku.
Připravit aktivitu pro ty nejmenší je vždycky
velkou radostí. Za pracovnice knihovny si přejeme, aby se u nás dětem opravdu líbilo. Snad
o tom něco vypovídají i fotografie z akce.
Děti z „Klíčku“ měly v době, kdy knihovnu navštívily, v největší oblibě rozličné brouky. Proto
jsme akci také stejně pojmenovali, tedy „Máme
rádi brouky“. V knihovně jsou to ovšem „brouci“, kteří bydlí na stránkách dětských knih
a které přivedli do života dětí známí a oblíbení
spisovatelé a ilustrátoři.

… a potom došla řada i na knížky.
Tak to pochopitelně musel být Jan Karafiát
a jeho Broučci, Ferda mravenec Ondřeje Sekory i milovaní Včelí medvídci Jiřího Kahouna. Přidali jsme i nedávno vydanou moderní
pohádku Pavouk Čenda o pavoučkovi, který
se schoval do hodin a bydlí v nich společně
s červotoči. My dospělí pochopitelně víme,
že pavouk není brouk, ale dětem se stejně líbil.
Pro obohacení návštěvy jsme povídání o knížkách zpestřili výtvarnou aktivitou a dost času
měly děti i na to, aby si knihovnu pořádně prohlédly. Pošmourné počasí bylo pro návštěvu
dětí v knihovně zrovna jako dělané. Tak se zase
uvidíme, až bude pršet.

V žádném případě se opravdu nenudíme, práce máme dost a ráda bych využila této příležitosti, abych veřejně svým spolupracovníkům
za jejich práci a kladný přístup k potřebám ekocentra poděkovala.
Bc. Zita Dvořáková, MSc,
ředitelka Ekocentra Trkmanka
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Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice
Dětičky z Klíčku k radosti v knihovně
nejprve tvořily…

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
Jak si při letním grilování dopřát bez rizik a bez výčitek?
mohou způsobit vážnější obtíže. Někteří mimo
to doplatí na pravidelné večerní přejídání několika kilogramy navíc.
Úvodem bych zmínila pár tipů, jak správně
manipulovat s potravinami. Většina grilovaček
stojí hlavně na mase, majonézových dresincích, pečivu i zelenině. Maso i další živočišné
produkty mohou být zdrojem nákazy.
Proto doporučuji:

Téma příspěvku se nabízelo pro tentokrát
snadně. Letní sezóna je při letošních extrémních teplotách zahájena o měsíc dříve. Spousta lidí má období léta spojeno s koupáním,
výlety, dovolenou, i s večerními grilovačkami.
Pro mnohé je však toto období také obdobím
trávicích obtíží až bakteriálních infekcemi,
které oslabeným jedincům, dětem a seniorům

1) Kupujte čerstvé, libové maso, ideálně,
pokud máte ověřeného a oblíbeného řezníka,
který Vám zaručí kvalitu a čerstvost.
2) Zamezte, byť jen krátkodobému, oteplení
masa při převozu i přípravě. Teplota skladování masa by se měla pohybovat do 4 °C, mleté
do 2 °C. Proto berte maso v obchodě či supermarketu až nakonec, nebo si pořiďte chladicí
box na převoz masa a jiných chladírenských výrobků. Před vlastním grilování pak stačí maso

nechat zavřené v dózičce asi 30 minut oteplit,
aby si zachovalo po ugrilování šťavnatost.
3) Pozor na kontaminaci ostatních potravin po manipulaci se syrovým masem, třeba
znečištěným nožem, prkénkem a dalšími pomůckami.
4) V teplých obdobích bych doporučovala
vyhýbat se výrobkům ze syrových vajec a syrového masa – sushi, tiramisu, tatarský biftek,
rare steaky, majonézové saláty, dressingy, syrová vejce.
5) Kuřecí maso musí být vždy zcela tepelně
zpracované, není žádoucí mít růžový střed, jako
u hovězího steaku nebo vepřové panenky. Vyhnete se riziku infekce bakteriemi Campylobater jejuni a nepříjemnostem s nimi spojenými!
6) Buďte opatrní při grilování mletého hovězího masa (nebezpečí kontaminace a výskytu
Escherichia coli O 157).
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7) Používejte libové maso, tučné okrájejte,
zamezte odkapávání tuku z marinády do ohně.
Odkapávající tuk v kontaktu se žhavým uhlím
tvoří polyaromatické uhlovodíky, jedny z prokázaných karcinogenů. Můžete použít tácky,
nebo můžete maso zabalit s kořením do alobalu.

tučný sýr posypte uzenou, mletou paprikou
a případně ozdobte talíř ještě kvalitní šunkou.
Přidávám osvědčený recept na stůl při grilovačce:

8) Grilované maso musí být dostatečně tepelně ošetřeno, musí mít v jádře teplotu alespoň
72 °C po dobu 10 minut, abychom byli chráněni před bakteriálními patogeny a parazity
a následně před případným onemocněním
z potravin.
9) Zamezte styku masa s plamenem, při spálení do černa vznikají karcinogenní sloučeniny.
10) Doporučuji maso marinovat do pár kapek
řepkového oleje, směsi bylinek a soli s česnekem pro zlepšení křehkosti a pro lepší chuť.
Sůl i česnek působí jako přirozené konzervanty. Vyhněte se směsím koření, co jsou jen
ve skutečnosti drahá sůl s minimem kořenících složek. Nepoužívejte na marinování masa
na gril olivový olej, velmi rychle se přepaluje.
A ještě pár tipů, jak si na grilovačce dopřát
bez strachu z nějakého kila navíc:
1) Dopřejte si pořádný kus grilovaného libového masa, ideálně bez kůže, k tomu velkou
porci grilované zeleniny, kterou můžete po grilování potřít směsí bylinek s olivovým olejem.
Pečiva nebo brambor si dejte jen malý kousek.
Nepřejídejte se, ale vychutnávejte. Zeleninou
jako jedinou nešetřete, udělejte si klidně i zeleninový salát s opečeným tofu či tempehem.
2) Při udržování váhy nejsou příliš vhodné
grilované sýry – jsou sice chutné, ale například 1 celý hermelín ženám splní téměř celou
doporučenou denní dávku tuků. Raději si dopřejte na grilu rybu, klidně i tučnou mořskou.
Rybí tuk je blahodárný s obsahem omega-3
a 6 mastných kyselin pro ochranu cév a srdce.
3) Volte málo tučné dressingy a zálivky, alternativou k majonéze může být zdravější verze
majonézy z červené čočky, středně tučný jo-

Markéta Rozinková, výživová poradkyně.
gurt, na salát může být zálivka z trochy olivového oleje, čekankového sirupu, soli a pepře.
4) Vyhýbejte se slazeným limonádám, slazeným pivům, sladkým sirupům do vody atd.
a spíše je nahraďte vodou s bylinkami, čerstvým ovocem a případně také trochou čekankového sirupu. Vyhýbejte se také syceným
nápojům, oxid uhličitý dráždí žaludek, překyseluje organismus a nadýmá.
5) Alkohol pijte střídmě, spíše doporučuji
sušší vína, vždy buďte najezení. Alkohol se
přednostně odbourává v játrech a díky tomu
v těle koluje delší dobu inzulin a snižuje hladinu cukru v těle, a po vypití pár deci vína
Vás přepadne vlčí hlad. Pokud nemáte potřebu bavit se v opojení alkoholu, raději se mu
vyhněte úplně.
6) Nejděte spát přejezení, přestaňte ujídat
1,5 až 2 hodiny před spánkem.
7) Vyhněte se nešvarům uzobávat jen proto, že je jídlo na stole, a přitom nemáte pocit
hladu. Nejvíce rizikové jsou smažené chipsy,
solené oříšky, slané uzeniny, velmi tučné sýry
a solené tyčinky a preclíky. Sůl v těle zhoršuje hospodaření s tekutinami a zvyšuje krevní
tlak. Raději na talíř nakrájejte zeleninu, méně

Guacamole: potřebujete: 2 zralá avokáda, 3 spařená oloupaná rajčata, limetku,
2 jarní cibulky, česnek, olivový olej, Frankyho
barbecue koření Sonnentor Avokáda rozřízneme, vypeckujeme a oloupeme a rozmixujeme
na pyré tyčovým mixérem se šťávou z poloviny
limetky, smícháme s nasekanou jarní cibulkou,
loupanými rajčaty bez jádřinců na kostičky,
solí, pepřem, prolisovaným česnekem, 3 lžícemi olivového oleje a trochou koření na barbecue strýčka Sama od Sonnentoru. Kdo má rád,
může přidat chilli.
Salát ke grilovačce: na 6 porcí potřebujete: 1 červenou papriku, ½ ledového salátu, 3 rajčata, 1 salátovou okurku, 200 g uvařené zelené čočky, balíček piniových semínek,
½ červené cibule, 6 PL olivového oleje, 6 lžiček
konopných semínek, bylinkovou sůl Sonnentor 2 lžičky, ume ocet 3 lžíce. Zeleninu nakrájejte na tenké pásky a dejte do salátové mísy,
přidejte vychladlou uvařenou zelenou čočku,
semínka, oříšky, promíchejte, avšak ochucujte až těsně před podáváním, aby salát zůstal
křehký a hezky barevný.
Tomatový dressing: potřebujete:
1/2 balení Mayonette neochucené, ½ polotučného jogurtu, 4 spařená a oloupaná rajčata,
kousek červené papriky nakrájené najemno,
1 lžička červené sušené lahůdkové papriky,
chilli dle chuti, 1 malá lžička Uzené soli Sonnentor. Rajčata spaříme, oloupeme a zbavíme jádřince, nakrájíme najemno a smícháme
s dalšími uvedenými ingrediencemi. Můžete
přidat chilli dle chuti.
Mgr. Ing. Markéta Rozinková,
nezávislá výživová poradkyně

Z farnosti
Náš kostel prošel CESTAMI PROMĚN,
podpořte jej a pomozte mu vyhrát!
Vážení přátelé,
po loňském úspěchu v soutěži “O nejlépe
opravenou památku Jihomoravské kraje” byl
letos náš velkopavlovický kostel Nanebevzetí
Panny Marie vybrán do jubilejního desátého
ročníku “Má vlast cestami proměn”. Výstavní panely budou k vidění v kostele a na faře
od 15.–31. srpna 2018.
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Zároveň s putováním obrazů z proměn naší
vlasti probíhá internetové hlasování, kde můžete podpořit svůj domovský kostel: www.cestamipromen.cz/hlasovani. Za každičký hlas
předem upřímně děkujeme!
Viditelnou proměnou prošel nejen kostel,
ale celé jeho okolí. Z dnes již historických fotografií je znát proměnu k lepšímu zvláště u hřbitova. Proto bych chtěl poděkovat vedení města

za opravy, kterými se stará o místo posledního odpočinku pro své občany. Jsem skutečně
vděčný, že zdejší radnice nejen vybírá poplatky
za hrobová místa, ale také je investuje rovněž
zpět. Kultura národa se pozná nejen podle
toho, jak se k sobě chovají živí, ale také podle
toho, jak se ti živí dokáží chovat k mrtvým.
kněz Marek Slatinský
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Z vinného sklípku
„Šli na dřeň“, ať mají rádi víno či ne
V rámci tradiční vinařské akce Májové otevřené sklepy uspořádali letos premiérově vinaři
ze spolku vinařů Víno z Velkých Pavlovic, z.s.
dobročinnou akci VINAŘI JDOU NA DŘEŇ.
O co šlo? Každý, nejen z účastníků Májových
otevřených sklepů, měl mimořádnou příleži-

tost darovat naději – darovat kostní dřeň.
Do Velkých Pavlovic dorazili zdravotníci
z Fakultní nemocnice Olomouc, kteří každému příchozímu dobrovolníku odebrali malý
vzorek krve. Tímto jednoduchým krůčkem se
tito zapsali do registru dárců kostní dřeně.

O darování kostní dřeně byl nečekaně
velký zájem. Je potěšující až překvapující,
kolik je mezi námi empatických lidí, kteří
navíc neváhají pomoci.
Důvod? Každý den je spoustě dětí i dospělých diagnostikována nějaká forma zhoubné
nemoci krve vyžadující dříve nebo později
transplantaci kostní dřeně. Čím více je v registru zapsáno kvalitních dárců, tím větší naději
a šanci mají takto nemocní lidé na úplné uzdravení a kvalitní život.
K odběru do Velkých Pavlovic dorazilo neuvěřitelných 124 dobrovolníků. Každému patří
obrovské poděkování.
Děkujeme! Svým činem jste se rozhodli darovat
život…
Ti, kteří se z důvodu věkového limitu nemohli do registru zapsat, projevili jsou spoluúčast
odvážným počinem, nechali se ostříhat na kratičko. Co je to však proti kuráži nemocných…

Karolína Bártová

Topka těch nejlepších představena
Poslední dubnová sobota byla opět vyhrazena
ryze modrohorským vínům, která se veřejnosti
představila v již IV. ročníku prestižní výstavy
vín s názvem 30 VÍN MODRÝCH HOR ve velkopavlovické sokolovně. V letošním ročníku
se utkalo 176 vín, z toho bílých 86, červených
71 a růžových 19, z pětice obcí mikroregionu
Modré Hory.
Přehlídku zahájil a úvodní slovo pronesl
Ing. David Ludín, Ph.D., nová posila týmu,
a ujal se slavnostního vyhlašování oceněných
vín resp. vinařů. Věcné ceny a diplomy předali
zástupci DSO Modré Hory – Mgr. Pavel Kotík,
starosta obce Kobylí a předseda svazku v jedné
osobě, František Petrásek, starosta obce Bořetice, Petr Hasil, místostarosta města Velké
Pavlovice a Ing. Přemysl Pálka.
Své zastoupení zde mělo také Vinium a.s.
Velké Pavlovice se svým vinařským stánkem
s ochutnávkou vín. Již tradičně k veselé náladě velkou měrou přispívala cimbálová muzika
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Modrohorští vinaři a hosté při vyhlašování výsledků čtvrtého ročníku soutěže 30 vín Modrých Hor 2018.
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Primáš z Boleradic. Podle usměvavých tváří
a cinkotu sklenic lze usuzovat, že se hosté dobře bavili a strávili příjemné chvíle.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
této výstavy, vinařům za dobrou spolupráci
a ještě jednou posíláme velkou gratulaci.
Eva Bauerová, DiS.

Vína z Modrých Hor chutnají, dnes jsou již vyhledávanou prestižní značkou.

SPOLKY A KONÍČKY
Z činnosti místního kynologického klubu
Kynologický klub Velké Pavlovice vznikl
a byl provozován zhruba od roku 1960, tehdy
pod záštitou Svazarmu. Následnickou organizací Svazarmu se stal Svaz víceúčelových
a technických sportů, který byl rozdělen
na Střelecký klub a Kynologický klub. Kynologický klub se po čase oddělil a stal se samostatnou občanskou organizací.

Nejstarším členem našeho klubu je pan Jaroslav Kučerovský, který se v minulosti několikrát zúčastnil i mistrovství České republiky.
Náš klub vychovává také dorost (do 15 let), který cvičí po dohledem zkušených psovodů. Naši
členové se účastní prestižních výstav chovatelů psů, výkonnostních zkoušek a také závodů,
ze kterých si odvezli i vítězné poháry.

Od roku 2015 započali naši členové provádět
z důvodu havarijního stavu celkovou rekonstrukci klubovny. Ve spolupráci s Městem
Velké Pavlovice a za jeho finanční pomoci bylo
provedeno zpevnění základů budovy a vydláždění okolí objektu klubovny. Dále jsme provedli výstavbu povětrnostního přístřešku, opravu a rekonstrukci skladů, stávajících kotců
pro psy, překážek a úpravy terénu cvičiště.

Nově opravená klubovna velkopavlovických kynologů. Najdete ji nedaleko vlakové zastávky.
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V roce 2016 naši členové pokračovali s opravami vnitřních prostor klubovny. V roce 2017
byly odbornými firmami provedeny výměny
zrezivělých střešních žlabů, svodů na odvod
dešťové vody a následně za finanční pomoci
Města Velké Pavlovice a místních sponzorů
celková výměna hydroizolace ploché střechy.
V letošním roce 2018 byly svépomocí vyrobeny a osazeny ocelové stožáry s osvětlením cvičební plochy a za finanční pomoci Města Velké
Pavlovice byla provedena rekonstrukce fasády
klubovny, na které se podílelo Střední odborné učiliště Hustopeče. Všem, kteří se podíleli
na rekonstrukci objektu kynologického cvičiště patří velký dík.

a na závěr vyhledání omamné a psychotropní
látky (tzv. drogy) ze strany služebního psa Policie ČR.
Počasí se vydařilo a ukázkový program trval
něco přes 60 minut. Po hlavním programu
se přítomné děti zúčastnily předem připravených výchovných a zájmových her. Na závěr

bylo pro děti připraveno občerstvení spojené
s opékáním špekáčků u táborového ohně.
Kulturní akce se vydařila a přítomní si z ní
mohli odnést spoustu poznatků, postřehů
a příjemně strávených chvil.
Za Kynologický klub Velké Pavlovice
Vladimír Hájek

Stále se ale nedaří zajistit trvalý přívod elektrické energie do budovy a zdroj pitné nebo
alespoň kvalitní užitkové vody.

Zábavné odpoledne
s ukázkami výcviku psů
pro celou rodinu
Dne 26. května 2018 proběhl pod záštitou
Ekocentra Trkmanka již 2. ročník prezentace
ukázek výcviku psů, který byl určen jak dětem,
tak i ostatním příznivcům kynologie. V těchto
ukázkách se přítomní hosté seznámili s některými druhy plemen, jejich využitím u bezpečnostních složek a samotné ukázky výcviku
štěňat, mladých a dospělých psů.
Mezi těmito ukázkami byl k vidění tančící pes,
ukázky bezpečného chování ke psům, ukázka
zadržení nebezpečného pachatele služebním
psem, které předvedla Vězeňská služba ČR

Pan Popovský si své svěřence připustit k tělu nenechá. Poslouchají ho na slovo.

Hasiči měli napilno
Velkopavlovičtí hasiči vyjížděli v pondělí dne 21. května 2018 ke dvěma zásahům.
Ve 13.17 hodin svolala siréna hasiče k požáru
odpadu v obci Diváky.
Požár u lesíka byl hašen ze tří cisteren. Prvním
zásahem si tak prošel Jan Komosný (zaměstnanec města), který byl přijat k velkopavlovickým hasičům na začátku měsíce března
tohoto roku.
Podruhé byli hasiči povoláni k obtížnému
hmyzu v ulici Nádražní. V době příjezdu k místu, kde se měl hmyz nacházet se již nacházelo
pouze torzo roje. To bylo následně zlikvidováno.

Co s včelkami, sršni a vosami,
které obtěžují? Volat hasiče?
Záleží případ od případu. Kdy je vlastně možné přivolat hasiče k likvidaci obtížného hmyzu
prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112?
• pokud se nachází roj v blízkosti místa, kde se
sdružuje více osob (školy, úřady, obchody,
zastávky BUS, dětská hřiště apod.)
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• pokud se nachází roj v blízkosti místa, kde se
dlouhodobě zdržuje alergik na hmyzí bodnutí
V ostatních případech je pravděpodobné, že
pokud hmyz neohrožuje zdraví nebo život
osob, operátor na tísňové lince odkáže volajícího na specializovanou firmu.
Velkopavlovičtí hasiči se snaží pomoci i v těchto případech, kdy hmyz neohrožuje, ale nějakým způsobem oznamovateli vadí. Například
pokud se zabydlí do mezistropní izolace domu
nebo pokud je roj v zemi a hmyz je tak dotěrný,
že nelze kolem otvoru z hnízda chodit.
Pokud se roj usadí do skulin domu nebo jiného stavení, je potřeba počítat s tím, že se
hasiči s ničím „nepářou“ a může dojít při pátrání po hnízdě hmyzu ke škodám (většinou
se jedná o odtržení dřevěného obložení, poškození tepelných izolací, parotěsných fólií
nebo oplechování). Vždy je to však na dohodě majitele a hasičů na místě. Než se cokoliv
rozhodne, musí s tím samozřejmě majitel
souhlasit. Nejsme u požáru, kde si do hašení
mluvit nenecháváme.

Velkopavlovičtí hasiči mají vybavení pro likvidaci hmyzu ovšem na úrovni odpovídajícím
hasičům. Specializovaná firma má zcela jiné
možnosti hubení, obzvláště látkami se kterými
se běžný občan do styku nedostane.
Pomoci si můžete i sami. V prodejnách drogistického zboží je možné zakoupit aerosol, který je schopný ničit hnízda dostřikem až z pěti
metrů, navíc má preventivní účinky. Místním
hasičům se osvědčil „Hasičák na vosy a sršně“ od firmy BROS, je potřeba však obětovat
přes sto korun na zakoupení a dodržovat návod
k použití na něm uvedený.
A kdy nestojí za to roj likvidovat? Určitě ne,
pokud se nachází na volném prostranství,
kde nikoho neobtěžuje. Třeba i ve vinici nebo
v sadech. Roj stačí obejít ve větší vzdálenosti a na místo se vrátit za dva, tři dny. To už
bude vadit na hlavičce veltlínu zase někomu
jinému :-).
Petr Hasil
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Školní okénko
Středověká cesta za rytířským titulem
Na kraji Velkých Pavlovic se tyčí kopec „Stará Hora“, na kterém se v úterý 22. května
2018 rozprostřelo království pro děti ze školní družiny.
Děti se za slunného odpoledne staly členy dvou
královských družin. Malí panošové byli králem
země vysláni na dobrodružnou cestu.
Na cestě na ně číhalo šest úkolů, ve kterých

museli prokázat svou odvahu, sílu, chrabrost
a týmového ducha. Při plnění úkolů získali
svého koně, naučili se rozpoznávat středověké
zbraně nebo útočit na hrad dělovými koulemi.
Na konci cesty vysvobodili princeznu a zneškodnili čtyřhlavého draka.
Splněním úkolů dokázali králi, že jsou hodni
rytířského titulu a jsou schopni své království
bránit před nepřáteli.

Za zásluhy byli poté všichni panošové králem
uvedeni do rytířského stavu. Král je na hradním nádvoří pasoval mečem a předal jim rytířský řád.
Mgr. Martina Handlová,
vychovatelka školní družiny

Novopečení nositelé rytířského řádu z řad malých školáků navštěvujících školní družinu.

Nicholas Winton – Síla lidskosti
Ve čtvrtek 10. května 2018 se žáci 7. až 9. ročníků naší školy zúčastnili vzdělávacího pořadu, který doplnil výuku občanské výchovy a
dějepisu.
Zhlédli projekci hraného dokumentu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ režiséra Mateje
Mináče, který získal jako první český film cenu
Internacional EMMY AWARD za nejlepší za-

hraniční dokument od americké televizní a
filmové akademie.
Po filmu následovala beseda s dramaturgem
projektu programu, ve které byl Nicholas
Winton představován hlavně z lidského hlediska. Vše bylo doplněno krátkými filmovými
bonusy, jež byly natočeny při setkáních sira
Nicholase Wintona se studenty z celého světa.

Žáci se díky filmu seznámili v přesném chronologickém sledu s nejdůležitějšími etapami
našich novodobých dějin. Pro většinu z nich
byl Nicholas Winton velkým překvapením,
se kterým se setkali mnohdy poprvé, a zcela
právem jej zařadili na jedno z předních míst
světových osobností.
Mgr. Halka Buryová
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Jaro v naší mateřince
• Měsíc duben začal jarními svátky - Velikonocemi. I když plesová sezóna byla ukončena,
naši malí tanečníci vystoupili na Country
bále v sokolovně.
• Jako každoročně důležitou událostí je
zápis dětí. V tento den mají všichni možnost nahlédnout do tříd, poznat prostory
i zahradu MŠ.
• V letošním roce se k zápisu přihlásilo 34 dětí
tří až šestiletých a 9 dětí dvouletých. Všechny děti ve věku tři až šest let byly přijaty.
• Každým rokem probíhá v rámci „Péče
o zdraví“ - screeningové vyšetření očí, také
letos bylo uskutečněno.
• Koncem měsíce dubna začala přístavba
nové třídy.
• 4. května přijelo za námi Divadlo z pytlíčku
s pohádkou Hamiki.
• Každoročně pořádáme „Zábavné odpoledne
s dravci“, ale bohužel již po druhé pro nepřízeň počasí byla akce zrušena. Dle počasí se
uskuteční na podzim.
• Druhý květnový týden jsme oslavili „Den
maminek“. Každá třída si připravila svoje představení. Koťátka hudebně divadelní představení „Z pohádky do pohádky“,
Sluníčka pásmo „Hravé kočičky“, Kuřátka
„Šmoulí párty“, v Beruškách tančili, cvičili
a recitovali také modří šmoulové. Maminky
od svých dětí dostaly nejen z lásky vyrobený
dáreček, ale některé si s dětmi i zatancovaly.
Se svými dětmi prožily krásné odpoledne.

Báječné chvilky na báječném školním výletě mezi zvířátky v ZOO Hodonín.

• Den dětí jsme oslavili na výletě za zvířaty do ZOO v Hodoníně a také soutěžemi
ve třídách.
• V červnu začala očekávaná koupací sezóna.
Tímto děkujeme pracovníkům města za přípravu bazénu.
• Do konce školního roku nás čeká ještě
spousta výprav do přírody, k rybníku, za zvířátky na „Šlechtitelku“, koupání na zahradě
a hlavně rozloučení s předškoláky.
Končí školní rok plný zážitků, událostí a pomalu začínají prázdniny. Rodičům a příznivcům
MŠ děkujeme za spolupráci. Přejeme všem,
hlavně dětem, hezké slunečné prázdniny a načerpání nových sil do dalšího školního roku.
Kolektiv pracovnic
Mateřské školy Velké Pavlovice

Naše zlaté maminečky měly svátek. A my jsme jim nezapomněly přijít popřát!
Jak jinak než besídkou a velkou láskyplnou pusou.

„Pár slov“ ředitele Základní školy Velké Pavlovice
na závěr školního roku 2017/2018
Vážení rodiče, milí spoluobčané,
blíží se konec školního roku 2017/2018. Funkci ředitele základní školy jsem začal vykonávat od 1. listopadu 2015. Věděl jsem, že tato
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práce nebude jednoduchá, že bude náročná
a taky poctivá.
Jestli chceme školu posunout dále, musíme
všichni zabrat, jinak to nejde. A všem za-

městnancům, kteří k tomu tak přistupují,
za to velmi děkuji. Učitelská práce není jednoduchá, je náročná, ale pěkná. „Zatěžkávací zkoušky“, kterými naše škola prochází, jsou po tom, co naši školu ještě nedávno
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poznamenalo, jistým testem odhodlání,
zkušeností, pevných nervů a kvality celého
našeho kolektivu.
Zavádění změn vždy bolí. Kvalitní a důsledné
vykonávání práce se stává nutnou podmínkou. Škola jde správným směrem, žáci školu
reprezentují, dosahují velmi pěkných výsledků
nejen v různých soutěžích, ale i v olympiádách.
Za zmínku stojí např. 1. místo v okresním
kole matematické olympiády v kategorii
5. ročníků Daniela Dobruckého, 3. místo Petra Zapletala v okresním kole matematické
soutěže „Klokan“ a 3. místo v okresním kole
matematické olympiády v kategorii 7. ročníků, 2. místo Ely Dagidirové v okresním kole
olympiády z anglického jazyka v kategorii
6. ročníků, 1. a 2. místo v soutěži v plavání
3. ročníků ( jednotlivci, štafeta), pořádané
plaveckou školou Hustopeče, 2. místo týmů
2. a 3. ročníků a 1. místo týmů 4. a 5. ročníků
v okrskovém kole v kopané – McDonald's Cup
a jejich postup do okresního kola, ze kterého
pak byly za okresní tým vybráni 4 žáci z naší
školy. Děvčata 4. a 5. roč. obsadila ve vybíjené v okresním kole 1. místo a postoupila tak
poprvé do krajského kola, kde obsadila 4. místo. V olympiádě z jazyka českého v okresním
kole v kategorii 9. ročníků obsadili naši žáci
11. a 13. místo ze 49 soutěžících.
Dne 5. dubna organizovala naše škola zápis
budoucích prvňáčků. Tento zápis byl po dlouhé
době něčím jiným, jak pravili spokojení rodiče,

než zažívali před lety. Zápisu předcházel kurs
předškolního vzdělávání, po něm zase následovala „Školička“ s rodiči. Naši budoucí žáčci
si tak mohli nejen „osahat“ školní prostředí,
ale i poznat své budoucí učitele a jejich práci. Do letošního prvního ročníku bylo přijato
42 prvňáčků.
Škola pořádá také celou řadu akcí, z těch posledních bych jmenoval např. Den dětí ve spolupráci s hasiči, policií a zdravotníky, sběr papíru ve spolupráci s Dominem nebo dopravní
soutěž ve spolupráci s policií. Na 22. června
je naplánovaná premiéra školní „Akademie“,
na které vystoupí celá řada našich žáků.
V době letních prázdnin nás čekají opět náročné práce. Zejména oprava podlahy, topení
a hrazení ve sportovní hale s podporou města,
rekonstrukce učebny fyziky a chemie, budování jazykové učebny. Učebny budou financovány z projektu, který je spolufinancován
z 90 % Evropskou unií. Tento projekt v hodnotě
3,5 milionu korun musí být realizován do konce května příštího roku. To je jen stručný výčet
toho, co nás v nejbližší době čeká.
Škole se daří, za což děkuji především svým
zaměstnancům, zřizovateli i rodičům. Uvědomuji si, že škola potřebuje pomoc, a bez
výraznější podpory nás všech, i Vás – občanů,
se neobejde.
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lupracujeme s Ekocentrem Trkmanka
(např. Den dětí), s knihovnou a informačním
centrem (např. „Pasování prvňáčků“, "Noc
s Andersenem“). Pořádáme sportovní soutěže, na které zveme žáky i z nejbližšího
okolí, např. ze ZŠ Bořetice, Němčičky nebo
Starovičky. Pořádáme různé akce i pro zaměstnance a veřejnost, z posledních akcí bych
jmenoval např. muzikál „Bítls“ nebo setkání se
zaměstnanci při příležitosti Dne učitelů.
Věřím, že kvalitní prací, zájmem o děti, pořádáním různých akcí, pestrou nabídkou kroužků, nabídkou různých činností ve školní družině a hlavně dobrými výsledky ve vzdělávacím
procesu zvýšíme zájem o naši školu, počet spokojených a nadaných žáků, a tím i kvalitu školy.
Děkuji našim sponzorům za finanční prostředky věnované naší škole, ať už z řad podnikatelů, rodičů nebo i bývalých žáků, které
v době konání jejich srazů čas od času provázím naší školou.
Na závěr bych rád poděkoval všem svým zaměstnancům za odvedenou práci, popřál
jim pěknou dovolenou a našim žákům hezké
a dlouhé prázdniny.
Michal Rilák,
ředitel Základní školy Velké Pavlovice

Do naší školy přijímáme žáky i z okolních
obcí – těch je více než jedna třetina, spo-

Čtvrťáci vyrazili za mamuty
Ve středu 2. května 2018 čtvrťáci ze ZŠ Velké
Pavlovice vyrazili za lovci mamutů do Pavlova. Žáky přivítali mamut Toník a sobík Pepík,
kteří měli pro děti připravené poučné i zábavné úkoly. A jak se výlet do pravěku podařil,

popsali žáci Milada Náležinská, Adina Pláteníková a Antonín Střítecký.
Mgr. Vilemína Osičková,
Mgr. Eva Drienková

V Pavlově jsme šli do archeoparku, kde jsme
začali hrát hry. Byla to zábava. Stali se z nás
lovci mamutů nebo pralidi, co si zapomněli
u medvěda v jeskyni oštěp. Nejvíce se nám líbila poslední soutěž. Cílem této soutěže bylo najít
20 zvířat na kartičkách, které byly rozházené
na louce a rozhodnout, zda žila v době ledové,
nebo ne.
Po poslední soutěži jsme šli do muzea, kde
byly vykopávky z okolí Pavlova, např.: opracovaný pazourek, šperky z doby ledové, trojhrob,
Věstonická Venuše. V muzeu bylo i kino, které
popisovalo život v době ledové a archeologické
nálezy spojené s tímto okolím.
Nejvíce nás zaujal trojhrob, který je opředen
záhadami, na které jsme se pokoušeli pomocí
volného psaní najít vlastní rozuzlení. Například co se mohlo stát a proč tito lidé byli pochováni tímto způsobem.
Tento výlet byl úžasný. Moc se nám líbil.
Milada Náležinská,
Adina Pláteníková,
Jan Střítecký

Hurááá na mamuta! Kde jinde jsme se mohli pustit do lovu než v nedalekém Pavlově!
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Činnost zájmových kroužků v ZŠ Velké Pavlovice
Ve školním roce 2017/2018 zahájilo Středisko
volného času při ZŠ Velké Pavlovice svou činnost v měsíci říjnu v 21 kroužcích, do kterých
se postupně přihlásilo 217 žáků z obou stupňů
základní školy, nižšího stupně gymnázia a Základní školy Bořetice.
Činnost se rozvíjela po dvou liniích – a to pravidelná činnost a jednodenní akce.
Nejvíce obsazeným kroužkem se stala Gymnastika, Florbal pro chlapce a nově vzniklý
kroužek Vaření. Z nově vzniklých útvarů je zde

nutné připomenout také kroužek Francouzsky s úsměvem. Střelecký kroužek a Kytarový
pro pokročilé se v letošním školním roce představil s novými vedoucími.
Kromě pravidelných týdenních schůzek se
žáci realizovali v několika společných akcích. Střelecký kroužek uspořádal závod
ve střelbě o vánočního kapra a velikonočního
zajíčka. Malé gymnastky se utkaly ve školním
kole gymnastické olympiády na prostných
a na kladině. Sportovci z badmintonu se pravidelně prezentují na sobotních turnajích.

Členové kytarového kroužku měli svou besídku, kde předvedli, co už umí zahrát na "sladké
dřevo“ a věřte mi, dalo se to poslouchat. V Tvořivých rukou si žáci vyráběli různé dekorace
pod vedením zkušené floristky, ve Stolním tenise zvládli hru u stolu.
A tak bych mohla pokračovat ve výčtu a hodnocení u všech zájmových útvarů. Ale podstatné
je to, že přes dvě stě dětí se zapojilo do činnosti po vyučování a nesedělo doma u mobilů či
počítačů. Poděkování patří všem vedoucím,
učitelům i externím pracovníkům, kteří byli
ochotni jim činnost nachystat a zaujmout je
tak, že přišli i ten další týden.
Děkujeme a po prázdninách se na vás těšíme u zápisu do kroužků na nový školní rok
2018/2019.
Ing. Lenka Bukovská

Nezapomenutelná
oslava
Mezinárodní
dne dětí
Záchrana tonoucího, resuscitace osoby v bezvědomí a vlastní bezpečnost, to byla témata
letošního Dne dětí v naší ZŠ.

Po letošní oslavě MDD jest rozhodnuto – polovina školáků touží být policistou
a zbytek hasičem.

V pátek 1. června 2018 v 8:30 hodin na Sbor
dobrovolných hasičů Velké Pavlovice směřuje
oznámení žáka 5. třídy ZŠ o tom, že se v rybníce topí neznámý muž. Během čtyř minut se
rozjíždí společná záchranná akce hasičů, Policie ČR, Městské policie a zdravotnice. Muže
se za velkého potlesku dětí zdárně podařilo
zachránit a oživit.
Následně si všechny děti mohly prohlédnout
hasičské i policejní vozy, samy si vyzkoušet
postupy dopravní policie při řízení dopravy,
kontrole řidiče i dopravní nehodě, oživovaly
člověka v bezvědomí, prováděly masáž srdce
a také se seznámily s náročnou prací městských strážníků.
I mladí hasiči z řad žáků ZŠ předvedli své
umění a ukázali svým spolužákům útok
na terč. Vzápětí si každý, kdo chtěl, mohl tuto
činnost sám vyzkoušet. Za velmi horkého počasí, které ten den panovalo, bylo velmi příjemné ochladit se stříkající vodou. V neposlední
řadě si pro děti připravili sportovní soutěž
žáci 8. třídy.

Den dětí byl pro děti velmi přínosný, naučily se spoustě nových potřebných dovedností.
Třeba jak poskytnout první pomoc.
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Velké poděkování patří Městskému úřadu
V. Pavlovice, Sboru dobrovolných hasičů
V. Pavlovice, Městské policii V. Pavlovice, Policii ČR, Rybářskému svazu a všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce.
Mgr. Dagmar Šmídová
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Doplavali jsme si
pro vítězství
V úterý 15. května 2018 se Nikol Mikulicová, Karolína Procingerová, Benedikt Bláha
a Václav Padrta zúčastnili plaveckých závodů
třetích tříd v Hustopečích. Závodilo 27 škol,
z toho 58 chlapců a 53 dívek.
Ve všech disciplínách naši žáci získali medaile. Vašík byl nejlepší z chlapců, Nikolka z dívek
a ve štafetě, kterou plavali všichni čtyři, byli
na druhém místě.
Kromě plaveckých soutěží byly pro závodníky
připravené i různé vodní hry, při kterých se odreagovali a zrelaxovali. Domů si odvezli diplomy, medaile a poháry, které si jako vynikající
plavci opravdu zasloužili.
Mgr. Lucie Nováková
Super plaváčci ze naší ZŠ – Beník, Nikolka, Kája a Vašík.

Ústní maturitní zkoušky jsou pro studenty
velkopavlovického gymnázia minulostí
Maturitní maraton na našem gymnáziu začal
v letošním roce 11. dubna 2018 státní částí
složenou z písemné práce z českého jazyka.
Pokračoval od 2. května 2018 didaktickým
testem a písemnou prací z anglického jazyka
a matematiky. Po dalších dnech příprav pokračovaly od pondělí 28. května 2018 ústní maturitní zkouškou. Studenti maturitních ročníků
skládali ústní maturitní zkoušku ze dvou školních profilových předmětů a dvou povinných
předmětů společné státní části.

V letošním školním roce maturovalo 21 studentů oktávy s třídní učitelkou Mgr. Pavlou
Míchalovou v osmiletém studijním oboru.
V maturitní třídě 4.A s třídním učitelem
Mgr. Zbyňkem Hradilem maturovalo 13 studentů čtyřletého studijního oboru. Obavy
a napětí ze své první zkoušky z dospělosti postupně opadly a studenti před maturitní komisí prokazovali získané znalosti
z jednotlivých předmětů.

A máme to v kapse! Předávání maturitních vysvědčení na Gymnáziu Velké Pavlovice.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení
se uskutečnilo ve středu 6. června 2018 v aule
naší školy. Blahopřejeme všem studentům
maturitních ročníků a držíme jim palce
na cestě za splněním jejich cíle života.
PeadDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Ne nadarmo se maturitnímu „potítku“
říká potítko. I když, jak se velmi pravdivě
říká: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.
V případě po celých osm let vynikající
studentky Gabči to platilo dvojnásob!
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2. místo žáků z Velkých Pavlovic
na fotbalovém Mc Donald‘s Cupu

Krajské kolo
ve vybíjené dívek

Výborného úspěchu dosáhli žáci 4. a 5. třídy
v okresním finále fotbalového Mc Donald’s
Cupu. V konkurenci nejlepších pěti škol
z okresu Břeclav naši žáci obsadili konečné
druhé místo.

Dne 16. května 2018 se uskutečnilo v Brně
krajské finále dívek ve vybíjené, kam se probojovaly naše žákyně 5. ročníků.
Po nástupu a slavnostním zahájení turnaje se družstva rozdělila do dvou tělocvičen
a soutěžní utkání byla delegovanými rozhodčími odpískána.

Pořadí týmů:
1. ZŠ Komenského Hustopeče

Našim holkám patří obrovská gratulace
a dík za vynikající reprezentaci školy, protože
se probojovaly až do semifinále, kde nakonec
podlehly ZŠ z Ivančic a skončily na 4. místě.

2. ZŠ Velké Pavlovice
3. ZŠ Hrušky
4. ZŠ Novosedly

Jmenovitě patří poděkování těmto žákyním:
Lucii Dostálové, Kateřině Huličné, Barboře
Langerové, Nele Maleňákové, Barboře Němečkové, Emě Lukešové, Viktorii Grofové, Nikoli Hirschové, Viktorii Zárubové, Ester Křivkové, Alině
Ilechko a Veronice Mackové.

5. ZŠ Komenského Břeclav
6. ZŠ Mikulov (nedostavili se)
Okresního finále se zúčastnili i žáci
2. a 3. třídy, kteří obsadili páté místo.
Do okresního finále postupovali nejlepší dva
týmy ze tří okrskových kol. Našim žákům bychom chtěli poděkovat za vzornou reprezentaci školy a velmi pěkné sportovní výkony.
Mgr. Lukáš Svoboda,
Mgr. Lenka Veverková

Mgr. Jaroslava Janů
Čtvrťáci a páťáci vybojovali
na Mc Donald’s Cupu stříbrný
stupínek na bedně.

Do školy v pyžamu? Proč ne?
V polovině května (přesně 16. května) se
uskutečnil poslední tematický den na našem gymnáziu ve školním roce 2017/2018,
a to „Pyžamový den“. Žáci využili možnosti
přijít v tom, co obvykle zůstává spolužákům

a učitelům skryto.
Mnoho ze žáků zvolilo lehké varianty tohoto
typicky nočního úboru, které přišly s rostoucími teplotami vhod. Nejeden žák zvolil

Což takhle si ve škol schrupnout! Obzvláště benjamínkům z primy se občas očka klíží…
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i legrační variantu, která dala vzniknout super
fotkám zachycující jeden neobvyklý den na našem gymnáziu.
Mgr. Bohumil Vašíček
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Ars Poetica
– Puškinův památník, Brno 2018
V sobotu 14. dubna 2018 se v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně konalo krajské kolo festivalu „Ars Poetica – Puškinův památník“. Soutěž, která má
u nás již dvaapadesátiletou tradici a které se
v minulosti účastnilo i mnoho známých osobností jako Taťjana Medvecká nebo Leoš Mareš,
je velice oblíbená.
Každému účastníkovi zaručuje krásný zážitek
především díky pestrosti programu (kromě re-

citace děl ruských autorů a interpretaci písní
zde nikdy není nouze ani o taneční čísla či divadelní scénky). Každoročně na festival přijíždějí
desítky studentů, jejichž vystoupení hodnotí
mj. předseda České asociace rusistů Jiří Klapka, proděkanka Pedagogické fakulty Simona
Koryčánková nebo hudebník Jiří Vondrák.
Letos jsme na soutěž vyrazili v téměř nové
sestavě: Monika Cabalová ze sekundy a Anna
Drápalová, Terezie Herůfková, Veronika Jež-

ková, Kristýna Jiroušková, Ivana Krmíčková
a Emma Procházková z tercie potěšily publikum dramatizací veršů básníků E. Uspenského a D. Charmse. S pásmem nazvaným Děti
a válka vystoupili společně s Terezií Herůfkovou studenti kvarty – Radka Valná, Magdalena Švecová a Dominik Rolíšek. V oblasti zpěvu
přednesla písně skupiny Ljubé Pozovi menja
ticho po imeni a Věrnitě pamjať z repertoáru
Nargiz Zakirovové Barbora Listová z kvarty
a student septimy Vojtěch Antoš jako obvykle zvolil Allu Pugačovovou a zazpíval písně
Bez menja a Ně otrekajutsja ljubja.
Myslím, že přestože se studenti účastnili
soutěže poprvé, podali velice dobré výkony
a navázali tak na úspěchy loňských maturantů,
kteří se svými nezapomenutelnými vystoupeními zapsali do historie Puškinova památníku
– určitě je třeba zmínit i to, že Viola Krausová
a Lubomír Krůza, kteří mnoho let reprezentovali naši školu a opakovaně obsazovali první
příčky, dokonce tento ročník moderovali!

Studenti ruštiny našeho gymnázia jsou na soutěži Ars Poetica – Puškinův památník
pojmem. Díky svým letitým excelentním výkonům si zde vybudovali pevnou pozici
na stupních vítězů.

Jaké byly letošní výsledky? Kolektiv studentů z kvarty získal v oblasti slovního projevu
3. místo a tercie skončila druhá, což je pro obě
třídy skvělý výsledek. V kategorii zpěvu skončil na druhém místě Vojtěch Antoš. Všem nám
pak byla udělena i speciální cena generálního
konzula Ruské federace pana Alexandra Budajeva. Ačkoliv jsme nepostoupili na celostátní
kolo do Prahy, jsem si jist, že sobota strávená
na soutěži pro nás byla nevšedním zážitkem
a že se určitě účastníme i příští přehlídky. Rád
připojím i poděkování paní učitelce Lorenzové, která nás každý rok na festival připravuje
a svým přístupem a obrovskou podporou nás
k ruským soutěžím motivuje.
Vojtěch Antoš, student třídy septima
Gymnázia Velké Pavlovice

Setkání s uměním
Ve středu 6. června 2018 jsme se zúčastnily
výtvarné soutěže Setkání s uměním v Břeclavi. Organizátorem soutěže bylo Gymnázium Břeclav, které zahájilo tento 24. ročník
již v devět hodin ráno. Zadání znělo zajímavě
– „Člověk a informační technologie“.
Vrhly jsme se ke stolům s pomůckami a pustily se do práce. Pro zpracování tématu jsme si
zvolily kombinovanou techniku - je zajímavá,
protože nemá téměř žádná pravidla. Během
akce vystoupily školní kapely z různých okolních škol, které program příjemně oživily. Bylo
to hezky strávené dopoledne.
Studenti současní i studenti bývalí a také učitelé gymnázia V. Pavlovice
na pietním aktu v Brně.

Veronika Chorvátová, kvarta,
Marie Koubová, studentky 2. A
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Den ruského jazyka
Ve středu 25. dubna 2018 se na našem gymnáziu konal „Den ruského jazyka“, pořádaný
Ruským kulturně osvětovým spolkem na Moravě (RKOSM), kterého se zúčastnili všichni
studenti učící se ruštinu.
Akce začala předáním diplomů. První byl oceněn ředitel gymnázia PaedDr. Vlastimil Kropáč za podporu spolupráce s RKOSM, a druhý putoval do rukou učitelky ruského jazyka
Mgr. Jana Lorenzové, která se společně se studenty pravidelně účastní kulturně osvětových
akcí. Cenným dárkem, který nám hosté přinesli, byl Velký ruský výkladový slovník vydaný
Puškinovým Institutem ruského jazyka.

Na závěr nás čekalo milé pohoštění od ruských hostů, připravili pro nás čaj ze samovaru,
sladké zákusky a pirožky s různými náplněmi.
Mohli jsme si také vyzkoušet tradiční ruský lidový kroj, sarafán s bohatě zdobeným kakošnikem, kluci vyšívané košile, zvané rubášky.

ruštinu z úst rodilých mluvčích a zároveň si
ověřit jak rozumíme, seznámit se s ruskou
kulturou a naučit se několik nových slovíček.
Mgr. Jana Lorenzová, učitelka
ruského jazyka na Gymnáziu Velké Pavlovice

Celá beseda se nesla v příjemném duchu a byla
to určitě pro nás zajímavá zkušenost uslyšet

Poté přišly na řadu prezentace. Z první jsme se
dozvěděli všeobecné informace o Ruské federaci, následující se věnovala činnosti RKOSM
a historii festivalu Ruské jaro na Moravě. Obě
prezentace přednesla místopředsedkyně spolku Olga Plchová.
Hlavní části programu se ujala učitelka Filosofické fakulty Masarykovy univerzity
Mgr. Olga Berger. Měla velice zajímavou prezentaci o vzniku a vývojových proměnách
ruských slov. Všechny studenty také pobavila
následující pohádka A.S. Puškina O caru Saltánovi, kterou nám vyprávěla koordinátorka sobotní Školy ruského jazyka paní Inna Chayka.

Jako vystřižení z pohádky Mrazík!

Ústřední kolo soutěže v ruském jazyce
V rámci dotačního programu Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání se
23. a 24. dubna 2018 uskutečnila v Ruském
středisku vědy a kultury v Praze 6 ústřední kola
všech tří kategorií soutěže v ruském jazyce.
Vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií
proběhlo v reprezentačních prostorách RSVK
– v Křišťálovém sále. Vyhlášení vítězů katego-

rie SŠ I a SŠ II byla přítomna ředitelka NIDV,
náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry, zástupkyně Velvyslanectví Ruské federace
v ČR a pověřený ředitel RSVK.
Soutěže se zúčastnil také Vojtěch Antoš ze
třídy septimy velkopavlovického gymnázia.
V obrovské konkurenci obsadil druhou příčku
v kategorii SŠ II.

Odborná porota složená z pedagogů vysokých
škol (Masarykovy univerzity Brno, Pedagogické fakulty a z Pedagogické fakulty Karlovy
Univerzity v Praze) vyhodnotila nejprve úkoly
vztahující se k poslechu, poté proběhla konverzace s porotou na určité téma.
Mgr. Jana Lorenzová

Týden v zemi svatého Patrika
Říká se jí Smaragdový ostrov – prý kvůli tomu,
že tráva je v této zemi snad nejzelenější na světě. Patří ještě do Evropy, ale za oceánem je už
Amerika, kam v minulosti mnoho obyvatel
ostrova emigrovalo. Jsou tu pastviny i skalnaté kopce, obilné lány i hory, moderní města
i malé vesničky, které jakoby nechtěly být nikým a ničím rušeny a v nichž se žije trochu jinak než ve zbytku kontinentu. Taková je země,
která je pro spoustu lidí stále neznámá a o to
víc lákavá. Poznat její krásy i tajemna se rozhodli také studenti našeho gymnázia.
Den 1. – Elegantní Dublin
Je sobota 2. června, tři hodiny ráno. Ukládáme věci do autobusu, kontrolujeme, zda jsme
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si doma nezapomněli pas, fotoaparát a řízek
a vyrážíme do Bratislavy, odkud odlétáme
na dlouho očekáváný zájezd do Irska. Ani hodinové zpoždění letu neubralo na našem nadšení
z toho, že se brzy v této zemi ocitneme a budeme moci se s ní seznámit. A dočkáváme se.
Přistáváme v Dublinu, irském hlavním městě, a hned se vypravujeme na jeho prohlídku.
Na první pohled působí elegantně, je velmi
udržovaný a čistý. Symbolicky naši exkurzi
zahajujeme návštěvou zdejšího hradu, který
dodnes slouží jako sídlo vlády. Paní průvodkyně nám ukazuje nejdříve podzemní prostory
a pak i nádherné reprezentační sály. Trochu
mi svými červenými stěnami a okázalou výzdobou připomínají petrohradskou Ermitáž.

Vlastně Dublin celkově působí jako taková
směsice jiných evropských měst – od každého
má něco. Koňská spřežení jako ve Vídni, patrové autobusy jako v Londýně… a pivovar jako
v Krušovicích (pravda, dublinský Guinness
Storehouse je přeci jen trochu známější), kam
se část výpravy po prohlídce hradu vydává.
Ostatní si jdou mezitím prohlédnout Trinity
College, hlavní irskou univerzitu. Procházku po Dublinu zakončujeme v odpoledních
hodinách, jelikož nás ještě čeká dlouhá cesta
na opačný konec ostrova, do Limericku, kde
máme zajištěno ubytování v rodinách. Nutno
dodat, že jízdu absolvujeme naprosto unikátním autobusem: klimatizace zde poněkud nefunguje, v následujících dnech nám tu dokonce

3
Velkopavlovický zpravodaj
zatéká a další vychytávkou je to, že tady nejsou
ani zadní dveře a k dispozici je pouze nouzový
východ úplně na konci autobusu, který však
není vhodné otvírat, pokud nechcete vytočit řidiče… Večerní příjezd do Limericku je
pro nás doslova vysvobozením.
Den 2. – Do historie a k moři
Absolvujeme první irskou snídani (toasty
s marmeládou a lupínky s mlékem) a vypravujeme se na nedaleký Bunratty Castle, jednu z nejoblíbenějších památek v zemi. Je to
v podstatě typický irský hrad, jehož atraktivitu umocňují průvodci vystupující v dobových
kostýmech. Součástí areálu je skanzen, takže si můžeme udělat jasnou představu o tom,
jak se tu v minulosti žilo. Možná největším
zážitkem pro nás je ale až návštěva Moherských útesů, které jsou skutečně jedinečné
a návštěvníkům nezbývá než jen kroutit hlavou
a přemítat, jestli někdy v životě už viděli něco
tak nádherného. Trochu nás mrzí, že na prohlídku útesů máme tak málo času, určitě by se
tu dal strávit celý den.
Den 3. – Fungi, kde jsi?
Poloostrov Dingle, kam se dnes vypravujeme,
by rozhodně neměl žádný návštěvník Irska
vynechat – už proto, že právě zde se nachází
obrovské množství staveb pro zemi charakteristických, ať už jsou to starodávné kostely,
hřbitovy či farmy, které se vždy něčím zapsaly do historie. Přijíždíme do přístavu nesoucí
stejné jméno jako poloostrov, který přitahuje
turisty nejen tím, že se jedná o nejzápadnější město Evropy, ale navíc zde už desítky let
žije delfín Fungi, který je jakýmsi patronem
přístavu a jeho láska k lidem je tu pověstná…
i když možná jak ke kterým. Byť jsme si velice
přáli ho vidět a bedlivě jsme pozorovali moře,
jediné, co jsme viděli, byli rackové, kteří sice
o lidskou pozornost (a jejich svačiny) stáli,
ale atraktivitou zdaleka na Fungiho nestačili. Delfínův nezájem o českou společnost
nás trochu zamrzel, ale vzhledem k tomu, že
nás čekala ještě Gallarus Oratory či vyhlídka
Slea Head, jsme museli přístav opustit. Večer se loučíme i s poloostrovem a odjíždíme
do Corku.
Den 4. – Vzpomínka na Viktorii
Dnes máme na programu Národní park
Killarney. Autobus nás veze do oblasti, kde
se nachází Muckross House, což je překrásná
vila s velkou zahradou ohraničenou jezery.
Svého času tu žila i anglická královna Viktorie
– když procházíme velkolepými výstavními
sály sídla a pak se úzkými cestičkami dostáváme k vodě, odkud je nádherný výhled
na blízké hory, musíme uznat, že si tu Viktorie vůbec nežila špatně. Po prohlídce areálu
se vypravujeme do dalšího skanzenu, kde nás
však víc než domky uchvátí ohrada s irskými
vlkodavy. Ještě nikdy jsem neviděl psy, kteří by
dosahovali takových rozměrů – když se postaví na zadní, jsou skoro tak vysocí jako já, což
ve mně vyvolává velký respekt. Vlkodavové

jsou však paradoxně velice přátelští a naše
přítomnost jim dělá radost (Fungi by si z nich
měl vzít příklad). Velmi pozitivní dojem na nás
udělá také město Killarney, které uchvátí nejen
jedinečným novogotickým kostelem sv. Mary,
ale také uličkami plnými hudebníků, kteří hrou
irských lidových písní dávají městu tu pravou atmosféru.
Den 5. – Titanic 2
Doposud jsme v Corku pouze přespávali,
dnešní ráno máme však vyhrazeno i pro prohlídku jeho jádra. Podobně jako Limerick nebo
Dublin patří Cork mezi nejvýznamnější irská
centra, i když je pravda, že není zdaleka tak
zajímavý a působí jako zcela běžné evropské
město. O to unikátnější je hrad Blarney Castle, kam se poté vydáváme. Za zmínku stojí
už jeho zahrady, v nichž můžeme nalézt obrovské množství chráněných rostlin či vodopád.
Ta obrovská fronta lidí, která nás šokuje po pár
set metrech procházky od parkoviště, ale směřuje do hradní věže, kde se nachází tzv. kámen
výřečnosti. Každý ho chce vidět, každý si přeje
otestovat jeho magickou moc… nebudu zastírat, že já osobně bych potřeboval spíš nějaký
„antikámen“, který by mou výřečnost naopak
omezil, ale především ona fronta je důvodem,
proč nakonec věž vynechávám a svůj čas zde
strávím pouze prohlídkou zahrady. Jestli má
kámen svůj název oprávněně, mohou tedy
prozradit pouze ostatní účastníci zájezdu.
Nezapomenutelnou se pro nás stává návštěva
přístavu Cobh, který se může pyšnit uzounkými uličkami, jež připomínají historickou Prahu, nebo krásnou katedrálou. A navíc vidíme
i obrovskou loď (největší, jakou jsem v životě
viděl, takový druhý Titanic) společnosti Celebrity Cruises, která zrovna z přístavu vyplouvá
(prý na Maltu).
Den 6. – Ti Češi jsou všude
Dopoledne navštěvujeme středověké opatství
Rock of Cashel, které je učebnicovým příkladem irské románské architektury. Místo samo

2018

o sobě působí až strašidelně – opatství dost
připomíná zříceninu hradu střeženou loupežníky a součástí je i starý hřbitov, u něhož
si vybavím známou scénu z Harryho Pottera,
kdy se hlavní hrdina knihy utkává s lordem
Voldemortem. Možná že si při líčení hřbitova
v díle paní Rowlingová na Rock of Cashel vzpomněla… Hrad ve městě Kilkenny, kam vzápětí
vyrážíme, zase zvenčí připomíná bradavickou
školu. Specifický zážitek si odnášíme při nákupu občerstvení u jednoho ze stánku, kdy nás
obsluhoval člověk původem z Česka.
Den 7. – Vůně Francie na závěr
Máme před sebou poslední den v Irsku. S vědomím, že již zítra si budeme muset zvyknout
na starý režim a éra sendvičů a toastů skončí
(což je možná dobře, takové ty speciality jako
rajská, svíčková nebo smažený sýr už mi začínají chybět), míříme do středověké vesnice
Glendalough, která je součástí národního
parku Wickow Mountains. Je to tu opravdu
krásné, znovu se přesvědčujeme o tom, že irská příroda je ojedinělá. Náročnou stezkou se
dostáváme až k jezeru, kde aktivně odpočíváme házením žabek do vody a krmením kachen.
Před odjezdem si ještě kupujeme pár suvenýrů
a zároveň si fotíme malou ovečku, kterou drží
v náručí paní učitelka Buzrlová (místní dobří
lidé ji paní učitelce na chvíli půjčili). Posledním bodem zájezdu je výlet na Powerscourt
Gardens. Zahrady, které jakoby z oka vypadly
těm ve Versailles, přímo vybízejí k procházce,
a když si k tomu dáte ještě vynikající zmrzlinu,
nemůžete si lepší závěr pobytu v Irsku přát.
Zájezd do Irska byl pro nás všechny výjimečným
týdnem a jsem přesvědčen, že na něj budeme
rádi vzpomínat. Poznali jsme zemi zcela odlišnou od ostatních, ale přesto velmi krásnou a přátelskou. Rád bych poděkoval Mgr. Ing. Buzrlové,
Mgr. Kadlecovi a Mgr. Loskotovi za to, že se sem
s námi vypravili.
Vojtěch Antoš, septima

Rozmarné léto v březnu?
Pro brněnské herce žádný problém!
Právě toto představení, inspirované stejnojmennou knížkou od Vladislava Vančury,
jsme se rozhodli dne 22. března 2018 navštívit my, žáci kvinty, sexty, 1.A a 2.A. Největší
zvláštností této hry bylo prostředí, kde se vše
odehrávalo. Jistě všichni známe brněnský
park Lužánky, právě v jeho středu bylo postaveno cirkusové šapito a v němž započala
ona velkolepá show.
Děj i postavy, jako například nešťastná Kateřina či půvabná Anna, byly ztvárněny podle již
zmíněné knihy Rozmarné léto. Hlavní zápletkou byl souboj tří přátel, kteří vzájemně soupeřili o veškerou pozornost krásné pomocnice
kouzelníka Arnoštka.

Představení příjemně zpestřily akrobatické
kousky, jež si herci v šapito natrénovali, také
skvělá komunikace s publikem a nečekané
občerstvení uprostřed hereckých výkonů.
Vůně popcornu nesoucí se vzduchem a také
cirkusové prostředí všem ještě více přiblížily
pocit skutečnosti a propracovanosti představení. Tomu, kdo onu skvělou hru nestihl navštívit, to vřele doporučuji a myslím, že mohu
za všechny zúčastněné studenty říct, že to byl
skvělý zážitek.
Studenti tříd kvinty, sexty, 1.A a 2.A
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Jazykový pobyt
ERASMUS+ KA1, OXFORD, ANGLIE

25. 3. – 7. 4. 2018 * Do Oxfordu jsem přijel
v neděli 25. 3. 2018 kolem 19. hodiny, ubytoval
se a vyrazil na noční prohlídku města. Škola
měla začínat v pondělí v 8:30 hod., a to pohovorem se zástupcem ředitele, který zjišťoval
osobní údaje, moje preference a představy
o studiu na jazykové škole.
V tento den nastoupilo pět nových studentů
(z Koreje, Číny, Švýcarska, Brazílie). Po vyslechnutí základních informací nás učitelé
vzali do počítačové učebny, kde jsme vyplňovali informace o našem ubytování, zdravotním
pojištění atd. Poté následovala prezentace
o Oxfordu a někteří z nás ještě skládali rozřazovací test. Já ho naštěstí skládal již před příjezdem – byl jsem zařazen do třídy pro „upperintermediate“.
V 9:45 mi začala výuka (byl jsem de facto
„vhozen“ již do probíhajícího dlouhodobého
kurzu, ale velmi rychle jsem se zorientoval).
V mé třídě bylo asi deset studentů zastupujících různé země celého světa. Nejvíce studentů pocházelo z arabsky mluvících zemí, jako
byl Omán či Saudská Arábie, dále pak studenti z Koreje, Tchaj-wanu, Číny, hodně pak
ze Španělska a Švýcarska. Neobvyklé nebylo
ani zastoupení studentů z Mexika či Brazílie.
Na celé škole, kde dle mého odhadu studovalo
aktuálně kolem 60 studentů, nebyl kromě mě
další Čech.

Výuka probíhala podle toho, jaký typ kurzu
jste si zaplatili. V nabídce byly dva typy s tím,
že ten kratší, tzn. časově méně náročnější, si
studenti moc nevolili. Vše je pochopitelně
otázka peněz. V rámci programu Erasmus +
KA1 jsem si mohl dovolit zaplatit pouze kurz
kratší, tedy dopolední. Ten začínal každý den
v 9 hodin a končil ve 12:15. Co se mi líbilo
a pravidelně jsem ji využíval, byla odpolední
„speciální“ tematicky zaměřená hodina (tedy
nepovinná, ale zdarma). Zde se studenti scházeli, ale ne moc v hojném počtu. Neboť ti, co
měli klasickou výuku do 14:30, již nepovažovali další nepovinné učení za nutné.
Co se týče výuky a jejího stylu byl jsem z ní
nadšen. Dopolední výukový blok byl rozdělen do dvou částí, které byly přerušeny jen
15 minutovou přestávkou. V každém bloku
nás učil jeden konkrétní učitel, tzn. během
celého kurzu se střídali pouze dva, a to ještě nepravidelně. Jednou vedl první výukový
blok lektor Adam a druhý Lenora, a další dny
si pořadí vyměnili.
Učitelé to byli velmi mladí, oba promovaní
v oboru anglický jazyk. Jejich výuka se zaměřovala zejména na výslovnost, slovní zásobu
a různá aktuální témata. Učitelé komunikovali se všemi stejně a rádi nás nechali pracovat
ve dvojicích či skupinkách. Dvojice se v průběhu hodiny měnily dle pokynů vyučujících.
Perfektní mi přišlo zapojení interaktivní tabule do výuky učitele, který ji dokonale ovládal
a hodinu tím nesmírně zefektivňoval. Můj celkový dojem je: hodiny měly „šmrnc“, náboj,

žádné prodlevy, zdržování, dalo se zvládnout
hodně práce v krátkém čase. Pro výuku nejen
jazyků tu byly používány efektivní metody výuky. (Dojem mi samozřejmě nekazil nezájem
studentů o studium. Tamní studenti si kurz
platili a o studium skutečně stáli.)
Oxford je krásné město, alespoň co se architektury týče. Ta pozoruhodná a nejkrásnější
část se však nachází pouze ve středu města.
Naleznete zde několik univerzit pocházejících z různých století. Nejstarší univerzitou je
University College založená kolem roku 1249,
nejkrásnější a asi i největší je Christ Church
Univerzity. Tu jsem také za vstupné pár liber
navštívil. Byl jsem však poměrně zklamaný,
neboť turisty pustí pouze na nádvoří a do univerzitní kaple. Do studentských prostor se nepodíváte. Nenavštívil jsem tak všechny koleje
v Oxfordu, ale jen pár.
Lidé v Oxfordu jsou nekonfliktní a vstřícní.
Cokoli potřebujete vědět, rádi vám poradí.
Je to multikulturní město. Většina restaurací a „stánků“ s občerstvením nejsou britského původu. To umožňuje i relativně levné
a rychlé pořízení oběda. Když nechcete utratit příliš peněz za jídlo, ideální je stravovat
se v některých čínských či arabských restauracích. Já osobně si zamiloval výbornou
čínskou „NoodleNation“ s jejich výborným
„ChickenChow Mein“.
Jediné, co se v Oxfordu po dobu mého pobytu moc nevyvedlo, bylo počasí. Z dvanácti
strávených dnů nepršelo asi jen tři. Ale i tak
se dá volný čas poměrně slušně strávit. Ať už
„zevlováním“ po obchodech či památkách,
nebo například návštěvou kina. Jelikož bylo
situováno asi 20 metrů od mé školy, zašel jsem
se tam často odreagovat. Je fajn chodit na film
v 15:00, neboť jste v kině úplně sami. Podařilo
se mi také navštívit krásnou botanickou zahradu a univerzitní knihovnu, která je druhou
největší v Anglii.
No a co bych to byl za studenta, kdybych nevyužil všechny možnosti, které Oxford nabízí?
Proto jsem úterky, středy a čtvrtky ve večerních hodinách navštěvoval místní univerzitní
klub aikido. Lidé žijící v Oxfordu věnují spoustu času sportování. Ať prší nebo ne, většina
z nich běhá nebo jezdí na kole. Snad každý
student provozuje nějaký sport. A podmínky
k tomu mají více než příznivé.
Tím jsem vyčerpal všechny své dojmy a zážitky
a pro potenciální studenty prahnoucí po studiu
v zahraničí mohu toto příjemné „studentské“
město jen doporučit.
PhDr. Stanislav Rubáš,
pedagog Gymnázium Velké Pavlovice

Učitel velkopavlovického gymnázia PhDr. Stanislav Rubáš se svými studijními
přáteli v Oxfordu.
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Koncert „Hraje a zpívá celá rodina“ na ZUŠ OPEN 2018
Ve čtvrtek dne 24. května 2018 proběhly v celé
České republice koncerty ZUŠ OPEN 2018,
kterých se zúčastnilo celkem 350 základních
uměleckých škol.
Tradici koncertů ZUŠ OPEN založila v roce
2017 světově proslulá pěvkyně Magdalena
Kožená, která pochází z Brna, sama získala základy svého hudebního vzdělání v ZUŠ a chce
poukázat na světovou výjimečnost těchto škol,
které jsou dotovány MŠMT ČR.
Velkopavlovická ZUŠ připravila program, ve
kterém vystoupili spolu se žáky školy také jejich sourozenci, rodiče a prarodiče. Koncert,
na kterém muzicírovaly celé rodiny, se opravdu vydařil.
Písničky z populárního filmu „Ať žijí duchové“ zahrál jedenáctičlenný soubor sestavený
ze tří rodin – Bílkovy, Helešicovy a Michnovy.
Známou skladbu F. Schuberta Zastaveníčko
zahráli sourozenci Klára a Lukáš Pejchlovi
na příčnou flétnu a klavír.
Že na koncertě mohou vystupovat i úplní začátečníci, to dokázali Adélka Prokešová, která
zahrála na klavír za doprovodu své maminky
a Tobiáš Matějka, kterého doprovodil jeho
tatínek. Rodina Herůfkova – maminka, tatínek, Adélka a Barunka se svou paní učitelkou
Bárou Grůzovou zahrály a zazpívaly společně
píseň od skupiny Jelen „Klidná jako voda“
s doprovodem kytary, klavíru a zobcové flétny. Tři generace rodiny Havlínovy – dědeček,
otec a syn vytvořili unikátní klarinetové trio
a zahráli Kankán J. Offenbacha a na úpl-

ný závěr koncertu se
k nim ještě připojil klarinetový soubor pana
učitele Marka Bureše
s Kánonem J. Pachelbela a slavnou Babettou
J. Suchého.
Nejstarší vystupující hudebník dědeček
Havlín, který kvůli vystoupení přicestoval
ze Znojma, se nakonec
podělil s publikem o své
dojmy ze společného
vystupování se synem
Na koncert ochotně a velmi rád zavítal až ze Znojma dědeček
a vnukem a řekl, že by si
Matyáše Havlína, aby svého vnuka doprovodil a současně se stal
přál, aby jejich rodinná
nedílnou součástí mužského rodinného dechového tria.
tradice ve hře na klarinety pokračovala dál a
Tobiáš Matějka s tatínkem
stále se předávala z generace na generaci.
* River Flows in your (Yiruma)
Ředitelka ZUŠ Milena Karberová poděkovala
(čtyřruční klavír)
všem muzikantům za nádherný koncert.
Adélka a Barunka Herůfkovy s rodiči
* Klidná jako voda (Jelen) zpěv, zobcová flétna,
ZUŠ OPEN 2018
kytara, klavír p.uč. B.Grůzová
– program ve Velkých Pavlovicích
Rodiny Bílkova, Helešicova a Michnova
* Písničky z filmu Ať žijí duchové

Matyáš Havlín s tatínkem a s dědečkem
* J. Offenbach: Kankán

Sourozenci Klára a Lukáš Pejchlovi
* F. Schubert: Zastaveníčko
(příčná flétna a klavír)

Rodina Havlínova a klarinetový soubor
p.uč. M.Bureše
* Pachelbel's Canon, J. Suchý: Babetta

Adélka Prokešová s maminkou
* Tři lidové písně (čtyřruční klavír)

Milena Karberová, ředitelka
Základní umělecké školy Velké Pavlovice

Rodiny Bílkova z Velkých Pavlovic, Michnova z Vrbice a Helešicova z Kobylí vytvořily jedenáctičlennou kapelu, která zahrála písničky
z filmu „Ať žijí duchové“.
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Klavírista Vojtěch Antoš absolventem již podruhé
Nevšední zážitek připravil publiku svého
absolventského koncertu 25. května 2018
v koncertním sále Ekocentra Trkmanka žák
z klavírní třídy Elišky Vomáčkové Vojtěch Antoš z Němčiček.
Svým absolventským vystoupením Vojta
ukončil dvanáctiletou docházku do ZUŠ Velké
Pavlovice a ke spoluúčinkování si na koncert
pozval své kamarády a spolužáky z velkopavlovického gymnázia – klavíristku Marii Michnovou, zpěvačku Terezu Šnajdrovou, kytaristku
Barboru Listovou, flétnistku Kláru Pejchlovou
a jejího bratra, klavíristu Lukáše Pejchla.

Klavírista Vojta Antoš se svými učitelkami hudby Janou Týmal Valouškovou,
Eliškou Vomáčkovou, ředitelkou ZUŠ Milenou Karberovu a přáteli.

Vojtovi přišla k úspěšnému absolvování
druhého cyklu hry na klavír poblahopřát
i jeho učitelka ruského jazyka,
paní Jana Lorenzová.

Kromě skladeb renomovaných autorů
vždy Vojta hrává na svých koncertech písně ve vlastním aranžmá s osobitým stylem.
V jeho repertoáru vždy převládají jména autorů ruského původu a písně slavné Ally Pugačovy. Kromě hry na klavír se totiž Vojta intenzívně věnuje studiu ruského jazyka, účastní
se soutěží v nadnárodním měřítku a získává
za své znalosti ta nejvyšší ocenění.

Vomáčkové a Janičce Týmal Valouškové, své
učitelce ruského jazyka Janě Lorenzové i ředitelce velkopavlovické ZUŠ Mileně Karberové.

V závěru svého koncertu poděkoval a předal
kytice svým učitelkám hry na klavír Elišce

Milena Karberová, ředitelka
Základní umělecké školy Velké Pavlovice

Zároveň ode všech přijal srdečné a upřímné
gratulace ke svému absolutoriu II. stupně ZUŠ
(I. cyklus – 7 let, II. cyklus 5 let).
Přejeme Vojtovi mnoho štěstí a úspěchů v dalším
studiu i v osobním životě!

Klavírní absolventský koncert Hanky Bálkové
Ve středu dne 30. května 2018 v koncertním
sále Ekocentra Trkmanka předvedla žákyně paní učitelky Liselotty Stehlíkové Hanka
Bálková své absolventské vystoupení, kterým
zakončila sedmileté studium I. stupně ZUŠ
ve hře na klavír. Spoluúčinkujícími byly klavíristky ze třídy paní učitelky Stehlíkové.

Hanka zahrála celkem 4 skladby různých
stylových období: Rondo F. X. Duška, Uherský tanec J. Brahmse, Baladu pro Adélku
P. Sennevilla a spolu s klávesami, které
obsluhovala Eliška Bařinová Dobytí ráje
od Vangelise.

Haničce to za klavírem sluší, je jen škoda,
že nelze prostřednictvím stránek zpravodaje zprostředkovat i zvuk…
Za svůj výkon sklidila absolventka zasloužený potlesk a přijala gratulace od paní učitelky
Stehlíkové, od ředitelky ZUŠ Mileny Karberové i od rodičů, sourozenců, prarodičů a ostatních členů velké rodiny.
Přejeme Hance mnoho úspěchů v dalším studiu, neboť nám prozradila, že hodlá ve hře
na klavír pokračovat i ve II. stupni ZUŠ.
Poděkování patří paní učitelce za její práci a rodině za podporu své dcery ve studiu hudby.
Hanka se svou krásnou, obrovskou a hlavně milující rodinou.
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Sport
Julie Šulová – nejúspěšnější účastník
Mistrovství ČR juniorů a žáků
O uplynulém víkendu ve dnech 9. a 10. června
2018 se v Bohumíně uskutečnilo Mistrovství
České republiky v rybolovné technice v kategorii juniorů a žáků.
Z Klubu sportovního rybářství Velké Pavlovice
se jej zúčastnila Julie Šulová, která dosáhla životního úspěchu, když získala medaili v každé
ze 6-ti disciplín (titul v mušce dálka a zátěži
skish, stříbro v zátěži Arenberg a multi skishi
a bronz v mušce terče a v zátěži dálka) a k tomu
byla stříbrná v celkovém pořadí a bronzová
v soutěži družstev.
Druhým pavlovickým účastníkem byl Martin
Horák. Ten skončil mezi juniory celkově 14.,
v zátěži dálka se dostal do finále, kde skončil 5. Svým výkonem pomohl družstvu MRS
k bronzovým medailím.
Ing. Jiří Šula, trenér a vedoucí výpravy MRS

Martin Horák (na snímku uprostřed), který svým výkonem dopomohl moravskému
týmu k zisku cenného bronzu.

Zlatá, stříbrná i bronzová Julie Šulová
(na snímku vlevo).

Badmintonisté ze SVČ znovu v Praze
Již podruhé se mladí badmintonisté ze ZŠ
Velké Pavlovice vydali do Radotína na jeden
z největších badmintonových turnajů pro mládež v České republice – Radotín Cup 2018.
Ve dvou hracích dnech se zde sešlo 250 účastníků z celé České republiky, bojujících o každý
vítězný míček.
Pavlovičtí měli na co navazovat, vždyť loni přivezli z Prahy stříbrnou medaili. Do Radotína
se skupinka vypravila již v pátek odpoledne.
V sobotu se hrály liché kategorie, v neděli následně kategorie sudé. Takže každý z účastníků
tak mohl odehrát za víkend dvě kategorie. Singlové klání započalo vždy v ranních hodinách
a končilo v podvečer.
S postupem ze základních skupin měli badmintonisté z Pavlovic v obou dnech padesáti
procentní úspěšnost. Bylo to možná podceněním situace, že každý míček je důležitý. V následném pavouku to také znamenalo částečně
smůlu na los, neboť nikdo nepostupoval z prvního místa a to určovalo těžké soupeře, přes
které museli následně přejít.
Nejvýše tak vystoupal v U14 Jakub Herzán,
kterého v obou dnech vyřadil celkový vítěz
a v mladších U12 Samuel Horák. Oba skončili
ve svých kategoriích na velmi pěkných pátých
místech. Semifinálové zápasy nám tedy tentokrát unikly, ale když vezmeme v úvahu počet

zúčastněných v každé kategorii, můžeme mluvit o dobrém umístnění.

mu odhalil nedostatky, na kterých do budoucna musí zapracovat.

Všichni sehráli každý den několik zápasů
a ukázali, že umí zabojovat. Turnaj také každé-

Jiří Huslík

Neporazitelná Lucie
vyplavala 6× zlato a 3× stříbro
Zazní-li mezi mladými plavci jméno Lucie
Varmužová, mají se na pozoru. Protože porazit tuto bez nadsázky královnu bazénu, to
není jenom tak. Svou neohroženost potvrdila
o víkendu ve dnech 9. a 10. června v Brně Lesné na Krajských přeborech dvanácti, třinácti
a čtrnáctiletého žactva Jihomoravského kraje. Vyplavala si zde šest zlatých a tři stříbrné
medaile a k tomu jako bonus několik osobních
rekordů. Klobouk dolů, tomu se říká excelentní výsledek!
V měsíci červenci Lucii čekají další velké závody – Letní mistrovství České republiky staršího žactva v Českých Budějovicích na dlouhém
padesátimetrovém bazénu.
Lucii ke skvělému výkonu blahopřejeme
a o závodech v Budějovicích budeme držet palce! Lucce přejeme hodně mokrého štěstí!
Karolína Bártová

Kde plave Lucka ostatním hrozí, že zlatá
nekápne (na snímku vpravo).
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KALENDÁŘ AKCÍ – červenec, srpen, září 2018
VÁŠEŇ PRO SVĚTLO

STAVĚNÍ MÁJE

Od 15. června do 31. července 2018, v úředních hodinách,

Pátek 17. srpna 2018, od 18.00 hodin

autorská výstava fotografií Mariana Holenky
* výstavní sál Městského úřadu
Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

* plac u sokolovny
* www.velke-pavlovice.cz

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ

KROJOVANÉ HODY

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

Neděle až úterý 19.–21. srpna 2018

Pátek a sobota 14. a 15. září 2018

Kalendárium
–FARNOST Velké Pavlovice

Sobota 7. července 2018,
od 11.00 do 15.00 hodin,

* hrají: neděle – DH Bílovčanka,
pondělí – DH Vacenovjáci,
úterý – DH Lácaranka
* plac u sokolovny
* www.velke-pavlovice.cz

vstupné 50 Kč (děti do 150 cm zdarma)

KROJOVANÉ HODKY

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

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

Sobota 25. srpna 2018, hraje DH Sokolka

VELKOPAVLOVICKÉ
MERUŇKOBRANÍ

KOLEM HOREM DOLEM
aneb Po vinařských tratích
na horských kolech
Sobota 7. července 2018,
start v 11.00 hodin,
startovné 50 Kč

* Plac u sokolovny
* www.velke-pavlovice.cz
Vinohraní ve Viniu 2018
Sobota 25. srpna 2018, vystoupí No Name,
Katapult, Walda Gang, Tanja, Legendy se
vrací, Gate Crasher * předprodej vstupenek
na vrátnici a ve vinotéce Vinia, a.s.

Cyrilometodějská mše
Čtvrtek 5. července 2018, v 9.30 hodin

žehnání dopravních prostředků
u příležitosti svátku sv. Kryštofa
Neděle 22. července 2018,
po mši v 9.30 hodin
* Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Mariánská mše s žehnáním bylin
Středa 15. srpna 2018, v 18.30 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

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

* Areál Vinium, a. s.
* www.vinohrani-pavlovice.cz
* www.velke-pavlovice.cz

VÍNO V ORANŽOVÉM

Veselé dýňobraní

Sobota 7. července 2018,
od 17.00 do 24.00 hodin

Neděle 9. září 2018, od 14.00 hodin

Pátek 7. září 2018, od 16.00 hodin

* Farní dvůr

* Zahájení a prodej vstupenek na radnici
města Velké Pavlovice (zasedací
místnost), Nám. 9. května 40,
dále vinné sklepy místních vinařů
* www.velke-pavlovice.cz,
* www.vinozvelkychpavlovic.cz
NOČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
O POHÁR STAROSTY MĚSTA
Sobota 7. července 2018, od 21.30 hodin
* Tréninkové hřiště TJ Slavoje
* www.velke-pavlovice.cz
Kafíčko a dortíček
Pondělí 16. července a 6. srpna 2018,
od 18.00 do 19.00 hodin
* poslech audioknihy „Stoletý stařík“
* Městská knihovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
ZAHRÁVKY HODŮ
Sobota 21. července 2018 (sobota)
* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz
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* www.modrehory.cz
* www.velke-pavlovice.cz

* areál pod rozhlednou Slunečná
* www.velke-pavlovice.cz
Krajem vína
– Putování za burčákem
po Modrých Horách
Sobota 8. září 2018
* Start v areálu pod rozhlednou Slunečná

Dětské odpoledne s táborákem
na začátek školního roku

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

Sháním ke koupi
dům či chalupu
ve Velkých Pavlovicích
a okolí.
Zahrádka výhodou.
Prosím nabídněte.
Tel.: 605 982 553
38
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FOTO&VIDEO
ateliér – Milan Krásný

Reklamní, reportážní a ateliérová fotografie – video
• rodinné foto, děti, portrétní foto, svatby, školní foto…
• produktová fotografie pro webshop (např. lahve…)
• zhotovení fotografií až do formátu 100 × 300 cm
• digitalizace starých filmů 8 mm, VHS, video 8… a přepis na DVD,
flashdisk, harddisk… střih videa
• průkazové foto na počkání
• grafické práce: plakáty, banery, skládačky, letáky, pozvánky,
oznámení, pohlednice…
• vizualizace produktů, počítačová animace, 3D grafika
• fotoknihy, fotoobrazy na plátno, obrazy, fotopanely, fotokalendáře,
foto na keramiku, foto na textil…
• porcelánové foto na pomník
• sběrné a výdejné místo www.FOTOLAB.cz
Oficiální pracovní doba v ateliéru:
Po – Pá od 12.00 do 17.00 hodin nebo po telefonické domluvě kdykoliv.
Mírová 405, Velké Bílovice
www.fotovideokrasny.cz
mobil: 776 682 000

39

3
2018

Velkopavlovický zpravodaj

Máte zájem o inzerci v příštím vydání
Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová, tel.: 519 428 149, 777 736 413,
e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 4/2018 – 15. srpna 2018
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 4/2018 – 31. srpna 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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