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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou velmi teplé a hlavně suché léto.
V důsledku nedostatku vláhy je péče o veřejnou zeleň stále náročnější nejen u nové výsadby, ale také u odrostlejších stromů. Pokud se
tato situace výrazně nezmění, stane se péče
o zeleň v katastru města jedním z hlavních
úkolů pracovníků Služeb města.
Hody skončily. Za sebe bych řekl, že se vydařily. Před, v průběhu a hlavě po nich jsem si
jako starosta vyslechl spoustu názorů, nápadů
a doporučení. Pozitivní, negativní, přínosné
i naprosto nerealizovatelné návrhy a připomínky. Děkuji všem, kteří se na přípravě letošních hodů podíleli a ať jim nadšení a zápal
vydrží i do budoucna.
A jak pokračují investiční akce v našem
městě? Oprava průtahu městem (Brněnská
– Hlavní – Hodonínská) byla v měsíci srpnu
dokončena. Stavba trvala jedenáct měsíců
a město stála ze svého rozpočtu 5.400.000 Kč
bez DPH. Oprava nebyla jednoduchá, provázelo ji mnoho problémů. Doufám, že dokončená
stavba bude sloužit dlouhá léta ke spokojenosti všech.
V měsíci červenci byla ukončena rekonstrukce
vodovodu v části ulice Zelnice. Rekonstrukce
chodníku v této ulici by měla začít v měsíci říjnu 2018. Dodavatel stavby by měl být
znám v druhé polovině měsíce září. U konce je
i oprava vodovodního řadu v části Náměstí
9. května a ulice Dlouhá, následně pracovníci
služeb města provedli rekonstrukci chodníku.
V srpnu byly zahájeny práce na opravě vozovky na ulici Dlouhá. Práce provádí firma
VHS Břeclav s.r.o., cena díla je 3.332.000 Kč
bez DPH. Firma vybuduje také nová odstavná stání na této ulici, předpokládaná cena
1.400.000 bez DPH. Termín ukončení prací je plánován na konec října, ale s ohledem
na havarijní stav podloží v několika místech, je

možné že se doba stavby prodlouží.
V září bude dokončena přístavba nové třídy
v mateřské školce. Třída by měla mít kapacitu 20 dětí. Po kolaudaci a schválení Odborem
školství Krajského úřadu v Brně bude vypsán
zápis dětí na obsazení této třídy. Noví školkaříci by mohli nastoupit již v lednu 2019.
Opravy chodníku se rozběhly i na ulici Brněnská. Stavbu provádí firma Likomstav Morava s.r.o. Tvrdonice, cena díla je 1.187.000 Kč
s DPH, termín dokončení je do první poloviny
měsíce listopadu. Dotace poskytnutá SFDI
činí 1.000.000 Kč.
Dokončovací práce probíhají také na výstavbě
bytů pro seniory na ulici Bří Mrštíků. Dokončeny by měly být v měsíci říjnu. Nájemníci by
se mohli stěhovat v lednu 2019 po kolaudaci
a dovybavení bytů.
Do konce roku 2018 nás čekají ještě další investiční akce. Zastupitelé na posledním zasedání zastupitelstva v tomto volebním období
schválili rozpočtové opatření č. 8/2018. Tímto
rozhodnutím byla do financování města zapojena částka 12.970.000 Kč, která byla
ušetřena a uložena na účtu města v průběhu
posledních dvou let. Na odkup podílů společnosti Zdravotní středisko Velké Pavlovice s.r.o.
(viz níže) bude použito 5.000.000 Kč a na dofinancování akcí, které jsou spojeny s celkovou
rekonstrukcí silnic, kanalizace, chodníků, parkovišť, městských bytů, oprav na základní škole, oprav veřejného osvětlení a péčí o veřejnou
zeleň bude použito 7.970.000 Kč.
Zastupitelé města rozhodli o odkupu podílů
od společníků společnosti Zdravotní středisko Velké Pavlovice s.r.o.. Město je jedním
ze šesti společníků této společnosti, která
pronajímá prostory v budově zdravotního střediska ordinujícím lékařům. V současné době
mají ordinace pronajaty tři lékařky, z toho
dvě ordinují v jedné ordinaci. Po jednáních se

společníky se dospělo k částce za jeden podíl
– 1.000.000 Kč. Po zrealizování tohoto obchodu se město stane jediným vlastníkem
společnosti. Jako jediný vlastník může město
převést majetek společnosti (budovu a zahradu) do vlastnictví města a společnost poslat
do likvidace.
To ale neznamená, že skončí lékařská péče
v tomto zařízení. Naopak, město konečně
může do této budovy investovat. Provést nejenom nutné opravy, ale opravit prázdné ordinace a tyto nabídnou do pronájmu dalším
lékařům, kteří budou mít zájem ve Velkých
Pavlovicích ordinovat. Sehnat lékaře do obcí
a měst o velikosti našeho města je již dnes
opravdu těžké. Tím, že budeme mít možnost
„něco na víc“ nabídnout snad obstojíme v konkurenci. Další kapitolou jsou prázdné hospodářské budovy a zahrada. Co s nimi, je otázka
do budoucna.
Již za tři týdny se budou konat komunální volby. V letošním roce se o přízeň voličů budou
ucházet kandidáti ze šesti stran. Zastupitelstvo na svém zasedání v červnu letošního roku
rozhodlo, že počet kandidátů a tím i počet
nových zastupitelů v dalším volebním období
bude patnáct. Rada města bude i nadále pěti
členná. Doufám, že se snížení počtu kandidátů na kandidátních listinách neprojeví nižší
účastí občanů ve volbách a voliči si z této nabídky zodpovědně vyberou ty, kteří se opravdu chtějí zapojit do práce pro rozvoj města,
jeho obnovu, krásu a spokojený život občanů.
Všichni ti, kteří budou zvoleni do zastupitelstva, si musí být vědomi, že je čeká ohromné
množství práce, kterou budou vykonávat
ve svém volném čase a na úkor své rodiny.
Přeji Vám všem pěkný podzim.
Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

VOLBY 2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva
města Velké Pavlovice a do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta města Velké Pavlovice podle § 29
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst.
1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parla-

mentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva města Velké Pavlovice a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku
č. 1 je volební místnost: Zasedací místnost
MěÚ Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 40,
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Velké Pavlovice pro voliče s trvalým pobytem
ve Velkých Pavlovicích v ulicích:
Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, Herbenova, Horňanského, Kopečky, Kpt. Jaroše, Lidická, Nad Zahrady, Náměstí 9. května, Nová, Ostrovecká, Ořechová, Padělky,
Pod Břehy, Pod Školou, Růžová, Slepá, Stará, Starohorská, Tábor, Trávníky, Úvoz,
V Údolí, Zelnice.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost: Ekocentrum Trkmanka,
Nádražní 1/1, Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem ve Velkých Pavlovicích v ulicích:
Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, Hodonínská, Horní, Nádražní, Příční, Sokolská,
Střední, Tovární, U Zastávky, Vinařská, V Sadech, Za Dvorem, Zahradní.
3. Volby do zastupitelstva * Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou to-

tožnost a státní občanství České republiky,
popř. státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni na území České republiky
volit. Totožnost a státní občanství prokáže
volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu (§ 81 zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů).
* Ve volbách do zastupitelstev obcí se nevydávají voličské průkazy.
Volby do senátu * Voliči bude umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem.
* Pokud volič nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán,
může nejpozději do 28. září 2018 písemně
a nejpozději do 3. října 2018 osobně požádat
městský úřad o vydání voličského průkazu,

který ho opravňuje hlasovat. Voličský průkaz
se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém
seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.
4. Hlasovací lístky budou voličům dodány
nejpozději 3 dny přede dnem voleb na adresu
místa jejich trvalého pobytu. Ve dnech voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky
(tel: 519 365 340, 777 736 496, 777 736 434).
6. V případě, že v prvním kole voleb do Senátu Parlamentu ČR žádný z kandidátů nezíská
nadpoloviční většinu odevzdaných platných
hlasů, bude se konat druhé kolo voleb ve dnech
12. a 13. října 2018. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
ve volebním obvodu č. 56 sídlo: BŘECLAV – 5. a 6. října 2018, 12. a 13. října 2018
Kdo může volit
Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může
volit i občan, který alespoň druhý den konání
druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Hlasování
Voliči předstupují před okrskovou volební
komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič po příchodu
do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Volič může požádat o vydání voličského prů-

kazu. Pro volby do Senátu se voličský průkaz
vydává pouze voličům zapsaným ve stálém
seznamu ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen po prokázání totožnosti a státního
občanství tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi.
Po prokázání totožnosti a státního občanství
obdrží volič úřední obálku s razítkem, popřípadě hlasovací lístky, a vstoupí do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud
se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude
mu hlasování umožněno.
Způsoby hlasování
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič do žluté úřední obálky jeden
hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého
se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak
neupravuje.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacího lístku vloží volič úřední obálku
před okrskovou volební komisí do volební
schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může mít v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků jiného
voliče, který za něho hlasovací lístek upraví
a vloží do úřední obálky.
Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním
obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb
nadpoloviční většinu všech odevzdaných platných hlasů, bude se konat druhé kolo voleb
ve dnech 12. a 13. října 2018. Ve druhém kole
kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech.
Hlasovací lístky obdrží voliči ve dnech voleb
ve volební místnosti.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ – 5. a 6. října 2018
Kdo může volit
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde
o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Voličem je také státní občan jiného členského
státu EU, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této
obci přihlášen k trvalému pobytu a je na svou
žádost zapsán v dodatku stálého seznamu voličů, vedeného příslušným obecním úřadem.
Hlasování bude umožněno i voliči, který pro-
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káže své právo hlasovat v příslušném volebním
okrsku, ale který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů. Takového voliče dopíše okrsková volební komise do tohoto výpisu dodatečně
a hlasování mu umožní (např. občané, kteří se
přihlásí k trvalému pobytu do obce až po uzavření stálého seznamu voličů).
Hlasování
Voliči předstupují před okrskovou volební
komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili
do volební místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České

republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky,
popřípadě státní občanství jiného členského
státu EU průkazem povolení k pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní
občanství jiného členského státu EU, nebude
mu hlasování umožněno. Ve volbách do zastupitelstev obcí NELZE volit na voličský průkaz.
Úprava hlasovacího lístku
Po prokázání totožnosti a státního občanství
obdrží volič úřední obálku s razítkem, popřípadě hlasovací lístek, a vstoupí do prostoru
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určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud
se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude
mu hlasování umožněno.
Způsoby hlasování
• označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí
dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí
počet členů zastupitelstva obce, který má
být volen. Označení více volebních stran
– neplatný hlas.
• označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše
však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Označení více
kandidátů než je stanovený počet – neplatný
hlas.
• kombinace výše uvedených způsobů hlasování: lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje,

a to v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Označení více než jedné volební strany
nebo více kandidátů než je stanovený počet
– neplatný hlas.
Po úpravě hlasovacího lístku jej vloží volič
do šedé úřední obálky s razítkem. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího
lístku vloží volič úřední obálku před okrskovou
volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo
psát, může mít v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků jiného voliče, který za něho
hlasovací lístek upraví a vloží do úřední obálky.
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HLASOVÁNÍ
DO PŘENOSNÉ
VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, zejména
ze zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost. V tomto případě, zpravidla druhý den voleb v dopoledních
hodinách, vyšle okrsková volební komise k voliči 2 členy s přenosnou volební schránkou.
Kontakty pro objednání přenosné
volební schránky:
Telefon: 519 365 340, 777 736 496, 777 736 434
e-mail: nesvadbova@velke-pavlovice.cz,
ludvova@velke-pavlovice.cz
Volební infoservis zpracovala:
Lenka Nesvadbová

Statistika docházky zastupitelů
na jednání Zastupitelstva města Velké Pavlovice
v období 2014-2018
Za volební období 2014–2018 se sešli zastupitelé na 23 řádných schůzích zastupitelstva města.
Těchto osm zastupitelů se zúčastnilo všech
jednání: Ing. Jaroslav Benda, Josef Dostoupil, Ing. Ladislav Hádlík,
Ing. Roman Halm, Petr
Hasil, Ing. Antonín Schäffer, Ing. Václav Stehlík,
Ing. Marie Šmídová.

a jednotlivec Josef Dostoupil (1). Žádnou.
Jedenkrát chyběl zastupitel sdružení Velkopavlovičtí nezávislí (3), čtyřikrát zastupitel
ČSSD (3), pětkrát zastupitel SNK Pro rozvoj
Velkých Pavlovic (2), pětkrát člen KDU ČSL (1)

a třicetkrát člen ODS (5). (V závorce je uveden
počet mandátů v období 2014-2018.)
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Jednu absenci na jednání
měli Jiří Otřel a Ing. Pavel
Procházka, čtyři absence měla Jana Crháková
a Mgr. Michal Rilák. Pět
absencí měli Ing. Pavel
Lacina a Lubomír Zborovský, šestkrát chyběl
Jiří Hanzálek. Devětkrát chyběl Jan Melichar
a desetkrát se nezúčastnil jednání zastupitelstva
Ing. Dušan Bedřich. (Absence je počítána, že se
schůze nezúčastnil vůbec,
není počítána pokud se
zastupitel dostavil během
jednání.)
Ve z m e m e - l i
účast
na schůzích zastupitelstva dle stran, nejméně
absencí má KSČM (2)
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Česká strana sociálně demokratická
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Komunistická strana čech a moravy
1. Jan KADLEC, 65 let
důchodce, člen KSČM

9. Božena ŠKRABALOVÁ, 68 let
důchodkyně, členka KSČM

2. Marie JURENOVÁ, 52 let
OSVČ, bez politické příslušnosti

10. Emilie ZAJÍCOVÁ, 74 let
důchodkyně, bez politické příslušnosti

3. Jaroslava JANŮ, 52 let
prodavačka, členka KSČM

11. Marie FOREJTOVÁ, 73 let
důchodkyně, členka KSČM

4. Ing. Marie ŠMÍDOVÁ, 66 let
středoškolská učitelka, bez politické příslušnosti

12. Miroslav ADÁMEK, 73 let
důchodce, člen KSČM

5. František KALLUS, 68 let
důchodce, bez politické příslušnosti

13. Rudolf BAUER, 80 let
důchodce, člen KSČM

6. Jiří ŠULA, 70 let
důchodce, člen KSČM

14. Vincent HIRČÁK, 73 let
důchodce, člen KSČM

7. Peter PALKA, 71 let
důchodce, bez politické příslušnosti

15. Ing. Václav STEHLÍK, 65 let
důchodce, člen KSČM

8. Petr DRBOLA, 71 let
důchodce, bez politické příslušnosti

Vážení spoluobčané,

Co chceme především:

počátkem října opět půjdeme
k volbám a budeme volit své zástupce za poslance zastupitelstva
našeho města. Účastí ve volbách
můžeme vyjádřit svůj názor i postoj k dění v našem městě.

1. Zajistit výstavbu domova pro seniory s pečovatelskou službou.

Naši zástupci chtějí přispět
k tomu, aby do dění ve městě
byli více zainteresování všichni
naši spoluobčané. Je velmi důležité se prostřednictvím svých
zástupců podílet na rozumném hospodaření a především
na účelném a smysluplném vynakládání investičních prostředků při budování města.

4. Podpořit činnost společenských organizací ve městě. Z prostor
bývalého kina vybudovat klubovny pro jejich činnost.

Jsme toho názoru, že mimo investic do komunikací, inženýrských sítí, musí budoucí vedení
města vzít v úvahu, jak další investice přispějí k rozvoji města
a co přinesou pozitivního našim
spoluobčanům.

9. Budeme usilovat o další zkvalitnění životního prostředí bojem
proti černým skládkám.

2. Zajistit výstavbu „startovacích“ nájemních bytů
pro mladé rodiny.
3. Otevřít radnici města – organizovat pravidelné poslanecké
dny pro občany.

5. Trvalou pozornost chceme věnovat kvalitní předškolní
i školní výchově mládeže.
6. Chceme se zasadit o vybudování městského koupaliště.
7. Pro rozvoj obchodní sítě a služeb pro občany chceme
doporučit využití průmyslové zóny.
8. Podpoříme rozvoj služeb pro občany – stavební a řemeslné
práce, práce mechanizací apod.

10. Chceme podat ruku ke spolupráci všem, kteří nechtějí
politikařit, ale podílet se na dalším rozvoji našeho města.
Děkujeme všem, kteří nám dají důvěru
a svůj hlas v nadcházejících volbách.
5
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Křesťanská a demokratická unie
– Československá strana lidová
Vážení velkopavlovičtí občané,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou práce pro naše
město a ucházíme se o Vaši podporu v nadcházejících
komunálních volbách.
Celý náš tým je sestaven z osobností, které jsou profesionály ve svém oboru. Všichni jsou nyní ochotní a
schopní využít své zkušenosti ke spolupráci na rozvoji
Velkých Pavlovic a umožnit nám všem žít zde šťastný a
spokojený život.
Rozhodně chceme a budeme prosazovat, aby samospráva města sloužila především lidem a všichni občané
byli na prvním místě. Efektivní organizace úřadu zajistí, že občan obdrží na jednom místě všechny potřebné
informace a administrativní pomoc, aniž by musel na
různá místa opakovaně.
V rámci zjednodušení přístupu máme zájem o možnosti platit všechny poplatky kartou nebo převodem z účtu,
dále i variantu sjednání schůzky i mimo úřední hodiny.
Celá komunikace bude otevřená a srozumitelná
včetně prezentace rozpočtu na webových stránkách
města, dále dostupný mapový portál s přístupem
k technickým sítím a územním plánům s otevřenými
daty pro občany a firmy.

Máme zájem stále o čisté a krásné město, v oblasti infrastruktury stále vylepšovat a rekonstruovat chodníky
a komunikace, ale všechny stavební práce chytře a efektivně koordinovat.
Stálou prioritou našeho programu je vzdělání, rozvoj a
podpora školství. Mezi naše priority rovněž patří rozvoj
podnikání a podnikatelských aktivit. Na prvním místě
rovněž zůstává bezpečnost všech obyvatel města.
Budeme podporovat všechny spolky a bohatý kulturní,
společenský i sportovní život obyvatel každého věku.
Vážení spoluobčané,
všichni si přejeme, aby život v našem městě byl klidný,
plnohodnotný a spokojený pro všechny. Naše Velkopavlovicko se stalo bezesporu vyhledávanou a vyhlášenou
turistickou destinací a návštěvníkům se u nás líbí, což
přispívá k úspěchu místních podnikatelů.
Správa města, činnost zastupitelstva musí být vedena
snahou o vyváženou péči o věci veřejné s místními občany na prvním místě.
Přijďte k volbám a podpořte nás.

Kandidátní listina KDU-ČSL
1. Prokeš Martin Mgr. Ing. Ph.D.

vinař, učitel VŠ

2. Kostrhun Stanislav			

zaměstnanec služeb města

3. Vymazal Oldřich			skladník
4. Prachař Stanislav			

technik informačních technologií

5. Bálka Stanislav Ing.		 ekonom
6. Prokešová Veronika Mgr.		

učitelka

7. Popelková Klára 			

zdravotní sestra

8. Kostrhun Lukáš			

zaměstnanec služeb města

9. Vomáčka Pavel			instalatér
10. Bálka Stanislav			vinař, důchodce
11. Míchalová Pavla Mgr.		

středoškolská učitelka

12. Prachař Stanislav			městský policista
13. Prát Josef Ing.			včelař, důchodce
14. Kostrhun Stanislav		
6
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Občanská demokratická strana
Vážení spoluobčané,
za několik dnů půjdeme ke komunálním volbám zvolit si své nové zastupitele, kteří povedou naše krásné
město v následujícím čtyřletém volebním období.
O Vaše hlasy, důvěru a podporu volebního programu se budou ucházet členové a příznivci ODS. Naši
kandidáti budou obhajovat výrazné vítězství z komunálních voleb v roce 2014, kdy naše ODS získala
6 756 hlasů Vašich hlasů a v 17 členném zastupitelstvu měla 5 zastupitelů. Jmenovitě Jan Melichar,
Jiří Hanzálek, Jana Crháková, Ing. Dušan Bedřich
a Ing. Pavel Procházka. Po uzavření koalice se SNK
Pro rozvoj Velkých Pavlovic, SNK Velkopavlovičtí
nezávislí (převážně sportovci z TJ Slavoj) a KDU-ČSL byli do rady zvoleni Ing. Pavel Procházka,
který se stal starostou města a Ing. Dušan Bedřich,
který byl zvolen neuvolněným místostarostou. Podle uzavřené koaliční dohody do funkce uvolněného
místostarosty byl zvolen Petr Hasil (Velkopavlovičtí
nezávislí) a do rady města Ing. Roman Halm z téhož
sdružení a Josef Dostoupil (KDU-ČSL). Bohužel tato koalice vydržela pracovat pouhý rok. Dne
17. prosince 2015, týden před Štědrým dnem, byli
naši dva zástupci z vedení města odvoláni a nahrazeni Jiřím Otřelem (SNK Velkopavlovičtí nezávislí)
a Ing. Ladislavem Hádlíkem (ČSSD). Složení nové
rady města, ze zástupců SNK Velkopavlovičtí nezávislí, ČSSD, jedním členem KDU-ČSL a podporované poslanci KSČM neodpovídalo jasným výsledkům
voleb a přání našich občanů. Vítězové voleb byli odstaveni na vedlejší kolej s malým vlivem na rozhodování o veřejných záležitostech v našem městě.
I přes tuto skutečnost se během prvního roku volebního období, kdy město vedli zástupci ODS, podařilo zrealizovat několik větších i menších projektů.
Patří k nim přístavbu Ekocentra Trkmanka, zateplení budovy gymnázia a tělocvičny základní školy,
modernizaci interiéru sokolovny, rekonstrukci interiéru knihovny, oprava travnatého povrchu sportovního areálu gymnázia, položení starého umělého
trávníku na házenkářském hřišti za kostelem apod.
Díky dobré dlouholeté spolupráci se soukromými investory se podařilo nastartovat rekonstrukci
sýpky, připravovaly se plány pro výstavbu nového
náměstí a regulační plány pro vytvoření nových
stavebních míst. Podporován byl bohatý kulturní
a sportovní život v obci, stačí si vše připomenout
při otevření Velkopavlovického zpravodaje z let 2014
a 2015. Volební programu z roku 2014 se nám podařilo realizovat jen částečně. Podstatná část však
již nebyla realizována z výše uvedené změny. Vážení
spoluobčané dovolujeme Vás proto znovu požádat
o podporu námi navrhovaných projektů. Co chceme
podporovat v našem městě v nadcházejícím volebním období? Z našeho volebního programu považujeme za naše priority:

• v oblasti školství - dostavba školního areálu pro potřeby ZŠ a G, využití nemovitosti
tzv. „Weissovo“ pro rozšíření výuky ZUŠ, využití areálu za zdravotním střediskem pro botanickou zahradu a učebnu biologie, rekonstrukce kuchyně MŠ
• příprava rekonstrukce kina pro volnočasové
aktivity mládeže i seniorů s prioritou zachování promítání filmů i za cenu snížení kapacity
kina
• příprava stavby nového hřbitova, příprava
stavby koupaliště

Seznam kandidátů za ODS:
1. Ing. Procházka Pavel, 59 let ,
OSVČ
2. Ing. Bedřich Dušan, 54 let,
OSVČ – IT odborník
3. Crháková Jana, 51 let,
OSVČ
4. Mgr. Bláhová Renata, 41 let,
zástupkyně ředitele gymnázia
5. Popelka František, 43 let,
živnostník
6. Hanzálek Jiří, 53 let,
obchodní zástupce
7. Mgr. Drienková Eva, 47 let,
učitelka ZŠ
8. Mgr. Mazalová Alexandra, 39 let,
lékárnice

• vybudování moderního dětského hřiště se
zázemím pro odpočinek, včetně soc. zařízení
v areálu lesoparku u zastávky ČD, doplnění
a rozmístění drobných herních prvků a laviček
i v dalších částech města
• odkoupení objektu zdravotního střediska a zabezpečení zdravotní péče – dětského lékaře
Program ODS a zkušenosti našich kandidátů nabízí
rychlý a reálný rozvoj našeho města, našim cílem je
budovat město moderní, živé a nabízející občanům
spokojený život s kvalitními službami a bohatým
společenským duchem. Podporujeme podnikání
a aktivní občany, kteří budou hrdi na své město!

9. PaedDr. Kropáč Vlastimil, 56 let,
ředitel gymnázia
10. Bc. Pecháčková Zuzana, 41 let,
koordinační a vývojový pracovník
11. Ing. Hicl Lukáš, 31 let,
podnikatel
12. Suský Marek, 44 let,
vinař
13. Šťavík Roman, 53 let,
živnostník
14. Krejčiřík Radek, 43 let,
vinař
15. Pešák Jaroslav, 73 let,
důchodce

Vážení spoluobčané,
přijďte k volbám, nenechávejte rozhodnutí na tom, kdo povede město na ostatních, je to Vaše právo a my
budeme respektovat výsledky voleb!
Děkujeme Vám za podporu, důvěru a Vaše hlasy!
MS ODS Velké Pavlovice a kandidáti za ODS

• vybudování nového náměstí s polyfunkčními
domy, včetně vybudování nového TIC, knihovny a vybudování nového dopravního terminálu
• rozšíření bytové výstavby pro mladé rodiny
a nové občany města – vytvoření nových stavebních míst v lokalitách Padělky, U Trkmanky, Za Dvorem a případně v ZD
• vybudování nového rybníka - mokřadu v lokalitě „Záblacká – Vejhonská škarpa“
• vybudování zpevněné polní cesty v lokalitě Ostrovec, vybudování nové cyklostezky na Velké
Bílovice a Lednici, dokončení oprav chodníků
a místních komunikací
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Sdružení nezávislých kandidátů
Pro rozvoj Velkých Pavlovic
Vážení spoluobčané,
v právě končícím volebním období 2014–2018 se
díky Vašim hlasům na práci v městském zastupitelstvu podíleli
Ing. Jaroslav Benda, Ph.D. – zastupitel
Ing. Pavel Lacina – zastupitel
Dnes se opět ucházíme o Vaše hlasy s tím, že splnění
drtivé většiny našeho volebního programu v období
2014-2018 nás opravňuje pohlédnout voliči přímo
do očí a představit volební program Sdružení nezávislých kandidátů Pro rozvoj Velkých Pavlovic
pro nadcházející volebním období 2018-2022. Na
základě našich zkušeností z vedení města a kladných i záporných připomínek od občanů se vedle
standardních, pravidelných a nutných prací a úkolů
vyplývajících z provozu města se zaměříme na:
BYDLENÍ
• bydlení pro seniory, mladé rodiny, pozemky
pro výstavbu

• intenzivně pracovat na získávání dotací z rozpočtů Evropské unie, České republiky a Jihomorav-

ského kraje v maximální možné míře pro rozvoj
města, školství a spolků působících ve městě s cílem zkvalitnění života občanů
• Výše uvedené body obsahují hlavní připomínky a přání Vás spoluobčanů, kteří jste podpořili
svými podpisy možnost vzniku kandidátky SNK
Pro rozvoj Velkých Pavlovic 2018 do komunálních voleb

Představujeme vám naše kandidáty a ucházíme se o Vaše hlasy:
1. Ing. Jaroslav Benda, Ph.D. – 54 let, soudní znalec, OSVČ
2. Lubomír Zborovský – 44 let, vinař, OSVČ
3. Bc. Zita Dvořáková, MSc. – 50 let, ředitelka p. o. Ekocentrum Trkmanka
4. Jan Havránek – 44 let, vedoucí služeb města
5. Stanislava Bílková – 37 let, referent separace HANTÁLY, a.s.
6. Michal Grůza – 38 let., majitel NETCOM CZ s.r.o.

ŠKOLSTVÍ
• zlepšení vybavení, zvýšení prestiže učitelského
povolání

7. Radomíra Klašková – 54 let, učitelka mateřské školy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• výsadba a údržba zeleně, budování mokřadů
a vodních ploch, revitalizace vodotečí, obnova
původních studní ve městě

10. Zita Hiclová – 45 let, vedoucí prodejny stavebnin

DOPRAVA
• budování bezpečnostních prvků na komunikacích, nová parkovací místa, změna dopravního
značení, cyklostezka do Velkých Bílovic
BEZPEČNOST
• zvýšení počtu strážníků Městské policie, kamerový systém ve městě
PODPORA PODNIKÁNÍ
• podpořit rozvoj malého a středního vznik nových
pracovních míst, dokončení prodejů pozemků
v podnikatelské zóně
VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO HŘITOVA
• pokračovat v procesu výstavby nového hřbitova
• výkup pozemků, zajištění projektové dokumentace, výsadba zeleně
PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU,
VINAŘSTVÍ a SADAŘSTVÍ
• budovat infrastrukturu pro cestovní ruch – záchytné parkoviště, propagace Velkých Pavlovic
jako centra Velkopavlovické vinařské podoblasti,
vybudování veřejných záchodů na zastávce ČD
TRADICE, KULTURA, SPORT
A OBČANSKÁ SPOLEČNOST
• podporovat nejen folklor a tradiční kulturně společenské akce jakými jsou hody, vinobraní, plesy,
výstavy vín, ale i kurzy a kroužky pro děti, dospělé a rodiče s dětmi, semináře, workshopy, výstavy,
soutěže (pro děti i dospělé) a další, které vedou
k rozvoji občanské společnosti a místní pospolitosti ve městě
• vybudovat 2 nová bezpečná uzavřená dětská
hřiště, včetně úprav a vybavení současných dětských hřišť
• revitalizace kina pro společenský život města
a školní vzdělávání
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SAMOSPRÁVA MĚSTA
• organizovat pravidelná setkání našich zastupitelů s občany s cílem vytvoření dostatečného
časového prostoru pro komunikaci „problémů
běžného občana“, podnětů, inspirací a námětů,
a vypracování konkrétních návrhů řešení pro jednání rady a zastupitelstva

8. MUDr. Kateřina Mainclová – 29 let, lékařka
9. Roman Pláteník – 43 let, vedoucí stavebního úřadu
11. Věra Burešová – 53 let, vedoucí prodejny
12. František Procinger – 50 let, zedník
13. Bc. Jaroslav Suský – 52 let, vinař, ředitel společnosti
14. Vladimír Zborovský – 43 le, vinař – spolumajitel vinařské firmy
15. Jan Krejčiřík – 48 let, sadař, OSVČ
My, kandidáti ze Sdružení nezávislých kandidátů
pro rozvoj Velkých Pavlovic Vám spoluobčanům do
nadcházejících komunálních voleb přejeme:
• šťastnou ruku při výběru kandidátů na členy zastupitelstva města
• svou volbou projevte a realizujte Váš vlastní zájem
o rozvoj našeho města

• volte konkrétní osobnosti, které dobře znáte
• využijte svoji příležitost a dejte najevo svůj názor
vhozením volební listiny do hlasovací urny
Za sdružení nezávislých kandidátů
Pro rozvoj Velkých Pavlovic
Ing. Jaroslav Benda, Ph.D.,
Lubomír Zborovský
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Velkopavlovičtí nezávislí
PROGRAM:
Infrastruktura a doprava
• oprava komunikaci v ulicích Střední, Zahradní, V Sadech, Kpt. Jaroše
• oprava chodníků v ulicích Zahradní, Herbenova, Tovární, Padělky
• vybudování, popř. rozšíření parkovací plochy v okolí radnice a hřbitova,
v ulicích Bezručova, V Údolí a v ul. Hodonínská
• pokračování v úpravách chodníků a ostatních ploch na bezbariérové
• pokračování v plánovaném zřízení autobusových zastávek v ul. Nádražní
a v ul. Pod Břehy
• výměna svítidel veřejného osvětlení včetně kabelizace v ulicích Nová,
Bří Mrštíků, Kpt. Jaroše, Bezručova
• rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizací ve městě ve spolupráci
s jejich správcem
Bytová výstavba a investice
• získání a příprava pozemků pro výstavbu bytů a rodinných domů
• zbudování bytů pro mladé občany
• vytvoření nové klidové zóny pro starší spoluobčany
• investování do projektů pro mladé rodiny
• zřízení dalších přístupových bodů pro volné připojení k internetu
Sociální politika, zdravotnictví
• vytvoření podmínek pro otevření ordinace dětského lékaře, tzn. zřízení
moderní ordinace na náklady města
• maximální podpora lékařů, kteří budou mít zájem ve Velkých Pavlovicích
ordinovat
• příprava podmínek pro výstavbu penzionu pro seniory se sociálním zázemím
• zajištění pečovatelské služby, např. Seniortaxi

• výrazná podpora pořádání tradičních hodů a vinobraní
• transparentní podporování funkčních spolků formou dotací z rozpočtu
města
• zbudování travnaté plochy s dráhou na in-line brusle mezi skateparkem a
garážemi
Životní prostředí
• maximální usilování o zadržování vody v krajině – zbudování vodních ploch
v trati „Záblatská“
• pravidelné upravování vzhledu města za použití moderní techniky
• obnovování zeleně ve městě
• zachování svozu rostlinného odpadu pracovníky služeb města
• zvýšení kapacity kontejnerových míst např. podzemní kontejnery nebo
velkokapacitní kontejnery
• zajištění vhodných míst na shromažďování matolin a zajištění jejich odvozu
na kompostárnu
• obnovování ručních pump na vodu u studní v majetku města
• navýšení počtu svozů bio odpadu v podzimních měsících
Školství a mládež
• vybudování nové základní umělecké školy, mezi budovou 1. stupně základní
školy a sportovním areálem gymnázia
• rozšíření a modernizace jídelny a kuchyně základní školy
• zrekonstruování kuchyně mateřské školy
• podporování zájmové, umělecké a sportovní činnosti
• opravení běžecké dráhy sportovního areálu gymnázia
Kandidátní listina
1. Jiří Otřel * 54 let, starosta města

Samospráva
• důsledná starost o majetek města
• aktivní přístup k čerpání účelných a smysluplných dotací
• transparentní zveřejňování hospodaření města a jeho organizací
• poskytování zásadních informací o dění ve městě prostřednictvím moderních i tradičních komunikačních prostředků
• naslouchání občanům a jejich názorům, být nápomocni při řešení jejich
problémů a potřeb
• zajištění zprostředkování video přenosu z jednání zastupitelstva města

2. Petr Hasil * 39 let, místostarosta města

Bezpečnost
• zajištění dodržování zákonů, pořádku a bezpečnosti občanů
• dokončení budování kamerového systému u škol, hřbitova, autobusového
nádraží a v ulici Nádražní
• důsledné dohlížení na dodržování zákazu podomního prodeje a nabízení
služeb

10. Tomáš Kallus * 41 let, IT specialista

Společenský a spolkový život, kultura, sport
• podporování kulturních a sportovních akcí ve městě, zaměřené zejména na
děti a mládež

3. Josef Dostoupil * 67 let, důchodce
4. Ing. Roman Halm * 54 let, OSVČ – daňový poradce
5. Karel Hovězák * 56 let, dispečer
6. František Čermák * 51 let, vedoucí sportovního areálu
7. Mgr. Jitka Češková * 45 let, učitelka na ZŠ
8. Libor Melichar * 42 let, OSVČ
9. Naďa Forejtová * 39 let, vychovatelka na ZŠ
11. Miroslav Maincl * 51 let, systémový specialista
12. Zdeněk Kučerka * 51 let, vedoucí dopravy
13. Ing. Petr Halm * 57 let, vedoucí nákupu
14. Michal Suský * 31 let, OSVČ
15. Michal Hiadlovský * 31 let, šéfkuchař

9

4
2018

Velkopavlovický zpravodaj

Každý volí tak, aby byl spokojený, …jinak to ani nejde
Po čtyřech letech se vrátí občané měst a obcí
do volebních místností, kde si budou volit zastupitele.
Zastupitele, kteří si posléze zvolí užší vedení
města – radu města, starostu, místostarostu.
Možná dva místostarosty, možná jenom jednoho, který bude svou práci vykonávat při svém
civilním zaměstnání. Přestože zatím neznáme
ani jednoho zastupitele, už teď se nabízí vícero možností. Procento sestavení jiného vedení
než 1+1+3 je však mizivé, ale reálné. I před 4 léty
byli zvoleni dva místostarostové, přestože to asi
nikoho před volbami nenapadlo.
Velké Pavlovice mají jako jedna z několika obcí
tu zkušenost, že ani strana s nejvíce mandáty
nemusí mít svého zástupce na židli nejžádanější, na židli v kanceláři starosty. Ne všichni na ní
chtějí sedět, ale mít tam svého kolegu ze strany
to už žádoucí je.
Komunální volby oproti těm do poslanecké

sněmovny nezaručují, že bude koalici tvořit
ten, kdo má nejvíce mandátů. Pokud se nedohodne nadpoloviční většina zastupitelů,
smůla. Starostou může být i člověk, který se
dostane do zastupitelstva města s nejmenším
počtem hlasů.
A kdy bude nový starosta s místostarostou
a radními známi? Budou zvoleni během ustanovujícího jednání zastupitelstva. Dříve ne
a všechny „zaručené“ zprávy do této volby zaručené nebudou.
A koho tedy volit? Univerzální návod ke správné volbě neexistuje. Každý z kandidátů bude
prosazovat sebe a svou stranu, své sdružení.
Neuslyšíte od „A“, abyste volili „B“, od „C“,
abyste volili „A“.
Zkuste posadit vedle sebe pět lidí a zeptejte si
jich, zda jim více chutnají vína suchá, polosuchá, polosladká, sladká, červená nebo bílá.
Byl by zázrak, kdyby se těchto pět lidí shodlo

na tom, co je nejlepší. Nehledě na to, že někdo
nepije víno žádné. Ne všem vyhovuje to, co má
druhý za nejlepší.
Na kandidátních listinách se určitě objeví plno
zajímavých osob, které mají co Velkým Pavlovicím dát a tak věřím, že i budoucí zastupitelé
budou ti, kteří budou pracovat ku prospěchu
všech. A když už ne všech, tak alespoň většiny.
V uplynulých čtyřech letech jsem zažil mnoho. Lhal bych, kdybych napsal, že to byly léta
veselá a radostná, ale také bych nepsal pravdu,
kdybych psal o létech smutku, vzteku a bezmoci. Svou práci jsem dělal tak, jak jsem zvyklý,
pokud možno s radostí. Bohužel ne vždy lze v
životě všechno a ne vždy v nejlepším provedení.
Vážení spoluobčané, přeji Vám správné vedení pera na hlasovacím lístku a děkuji všem
za podporu.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Z radnice
Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem 5× a mimo jiné řešila následující problematiku:
Zabývala se:
• upozorněním na hustotu dopravy v ul. Zelnice a uložila starostovi města svolat společné jednání s Policií ČR DI na místě samém, z důvodu projednání návrhu opatření
na zklidnění dopravy
• jednáním s firmou ZEMOS Velké Němčice
o úpravách polních cest
• poskytnutím příspěvku Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky
– obnova střech nárožních kaplí hřbitova
a vstupní brány ve výši 60 tis. Kč
• hospodařením vlastních příspěvkových organizací – MŠ, ZŠ, Gymnázium a Ekocentrum Trkmanka
• dokumentací na výstavbu zahradního
domku na pozemku u RD, ul. Hodonínská, na novostavbu rodinného domku
na Nám. 9. května, v ul. Čechova a Dlouhá
• pronájmem přízemí budovy na ul. Hlavní 89
pro Českou poštu s. p. a nutnými opravami
této budovy
• možnostmi odkoupení budovy Zdravotního
střediska případně podílů Zdravotní středisko s.r.o., získáním budovy může město
ovlivnit a zajistit zdravotní péči pro místní
občany
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• provedením zálivů pro podélné parkování
automobilů na ulici Dlouhá
• návrhem na odstranění stávajícího živého
plotu na ul. Brněnská, při budování nového
chodníku bude provedena stejná výsadba,
jako na druhé straně
Rada města schválila:
• kompletní rekonstrukci bytu č. 1, v bytovém
domě Hlavní 89, rekonstrukce všech rozvodů v bytě, výměna nevyhovujících spotřebičů a zařízení bytu (sporák, kotel, kuch. linka
apod.), kterými jsou městské byty standardně vybaveny, výměna obkladů, dlažeb
a ostatních povrchů, podlah, výměna oken
• zakoupení pohoštění a dárkových předmětů
pro zástupce družební obce Echenon, kteří
navštívili město
• výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek a cenovou nabídku spol. STRABAG a.s. na stavbu chodníku v ul. Hlavní,
před areálem spol. Vinium a.s. až po Večerku, na parkovací zálivy u Pekárny p. Pešáka, na slzu u Večerky, na stavební práce
u autobusového nádraží a v ul. Sokolská,
v souvislosti s probíhající stavbou Rekonstrukce silnice II/421, kterou provádí firma
STRABAG a.s.
• cenovou

nabídku

na

zpracování

PD

na inž. sítě, pokračování ul. Zelnice, cena
60 tis. Kč a cenovou nabídku zpracování
PD na opravu kanalizace v ul. Tovární, cena
30 tis. Kč (není plátce DPH) firmy Projekce
inženýrských sítí s.r.o., Břeclav
• uzavření smlouvy na akci "Velké Pavlovice
– opěrná zeď - ul. Tovární" s firmou Štambacher, s.r.o., Velké Pavlovice, cena za dílo
905.257 Kč včetně DPH
• zveřejnění volebního programu kandidujících volebních stran do Zastupitelstva města Velké Pavlovice ve Zpravodaji, pro jednu
volební stranu na jednu stránku A4
• plán inventur na rok 2018 k 31.8.2018 z důvodů konání voleb do zastupitelstev obcí
(5. a 6. 10. 2018)
• rozpočtová opatření č.1 vlastním příspěvkovým organizacím – ZŠ, Gymnáziu a Ekocentru Trkmanka
• rozhodnutí SFDI o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2018 na akci
"Velké Pavlovice - ul. Brněnská, chodník",
85% uznatelných nákladů, max. ve výši
1.028 tis. Kč
• rozhodnutí MMR o přidělení dotace v programu Podpora bydlení pro byty pro seniory
II. etapa – 4 byty ve výši 2.400 tis. Kč
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• dar města ve výši 200 Kč/dítě/a týden
pro rodiče dětí, které se v měsíci červenci
od 9. 7. do 20. 7. 2018 zúčastnily příměstských táborů na E.T.
• uzavření Smlouvy o dílo mezi městem
a Ing. Stanislavem Lukšem na zajištění výkonu technického dozoru investora "Opěrná
stěna – ul. Tovární"
• poskytnutí autobusu a fakturovanou částku
sníženou o 50% pro spolek Víno z Velkých
Pavlovic místních vinařů na Zámecké vinobraní na Plzeňsku, na zámku Nebílovy, dne
22. 9. 2018 z důvodu propagace Města Velké
Pavlovice
• pohledávku ve výši 19.628 Kč za nájem
z r. 2011 ZD Velké Pavlovice, v insolvenčním řízení v r. 2014 byla úhrada zamítnuta,
nyní je nevymahatelná
• pohledávku ve výši 184 Kč za místní poplatek svozu TKO nezletilé za rok 2012, která
v r. 2013 byla předána do pěstounské péče,
pěstouni jsou od poplatků osvobozeni
• vybudování zpevněné plochy na pozemku
města pro parkování před budovou penzionu Pohádka na ul. Zelnice a vybudování
zpevněné plochy na ul. Hlavní – obě parkoviště budou vybudována na vlastní náklady
a z rozebíratelného materiálu z důvodu případného umístění inženýrských sítí
• výstavbu řadové garáže v lokalitě "Pod Floriánkem", za dodržení kladných stanovisek
dotčených orgánů, pozemky budou stavebníkovi garáže odprodány až po dokončení
a zaměření stavby
• výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek, nabídku a uzavření smlouvy s dodavatelem stavby RGV a.s. Břeclav na přeložení a přípolož kabelu VO v ul. Za Dvorem
a ul. Tovární, v souvislosti s přeložením venkovního vedení NN do zemního kabelu
• nabídku na dodání 9 ks střešních oken v bytovém domě Němcové od Stavebniny Hicl
s.r.o. za cenu 180.742 Kč
• uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok
2018 na financování akce "Velké Pavlovice
– ul. Brněnská, chodník" v částce 904 tis. Kč
• uzavření Příkazní smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě: "Velké Pavlovice - ul. Brněnská, chodník" mezi městem
a Ing. Petrem Mahovským za cenu 25 tis. Kč
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem a firmou STAVEBNÍ FIRMA PLUS
s.r.o., na provedení přístavby MŠ, předmětem dodatku je změna termínu dokončení
30. 9. 2018 a vícepráce nad rámec původní
smlouvy v ceně 225.426,13 Kč
• úpravu křižovatky, úhlu napojení komunikace ul. Sokolská na ul. Dlouhou, úprava
bude realizována při výměně povrchu komunikace ul. Dlouhá
Rada města neschválila:
• zapojení města do projektu Šetříme obča-

nům", kdy společnosti "Občanům s.r.o." nabízí výhodnější služby pro domácnost
Zastupitelstvo města na svém XXIII/2018
zasedání, které se konalo v úterý 28. srpna
mimo jiné projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 6/2018, provedené
starostou města dne 18. 6. 2018, celkové
příjmy, celkové výdaje a financování zůstaly
beze změn.
• Rozpočtové opatření č. 7/2018, provedené
starostou města dne 24. 7. 2018, celkové příjmy jsou navýšeny o 2.671,1 tis. Kč, celkové
výdaje jsou navýšeny o 2.671,1 tis. Kč a beze
změny zůstalo celkové financování.
• Poskytnutí finančních prostředků Římskokatolické farnosti Velké Pavlovice celkem ve výši 95 tis. Kč na opravu dřevěného
schodiště ve věži, trvalou výstavu ve věži
a vyhlídku u krovů a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 13/2018.
• Zvýšení příspěvku pro rok 2018 vlastní
příspěvkové organizaci: Základní škola
o 200.000 Kč na částku 9.614.600 Kč na rozšíření automatického ovládání topení, obložení čelní stěny tělocvičny, ochranné kryty
na topení, malbu a nátěry.
• Rozpočtové opatření č. 8/2018, celkové
příjmy jsou navýšeny o 904 tis. Kč, celkové
výdaje jsou navýšeny o 13.874 tis. Kč a celkové financování je navýšeno o 12.970 tis.
Kč. Částka 5 mil. Kč, která byla zapracována
do rozpočtové rezervy, bude použita pouze na nákup podílů Zdravotního střediska
Velké Pavlovice s.r.o. Použití na jiné účely
musí být projednáno a schváleno zastupitelstvem města.
• Prodej (lokality P2), pozemků parc.
č. 4524/91, orná půda o výměře 1777 m²,
parc. č. 4524/75, orná půda o výměře
279 m² a parc. č. 4524/92, ostatní plocha
o výměře 250 m², vše v k.ú. Velké Pavlovice,
dle geometrického plánu č. 2245-141/2018
vypracovaného Ing. Janem Hlávkou
a potvrzeného katastrálním úřadem dne
28. 6. 2018, nejvyšší veřejně podané nabídce, kde nejnižší nabízená cena bude
490 Kč/m² plus DPH.
• Neprojednat a nerealizovat výměnu pozemku parc. č. 4641/526 výměry 351 m² orná
půda v k.ú. Velké Pavlovice, za pozemky
parc. č. 1547/3 výměry 140 m² ostatní plocha a parc. č. 1483/7 výměry 79 m² ostatní
plocha v k.ú. Velké Pavlovice, za účelem dořešení vlastnictví pozemků pod komunikací
na ul. Herbenova a přilehlým veřejným prostranstvím.
• Výměnu pozemků parc.č. 6099/2 výměry 127 m² ovocný sad, v k.ú. Velké Pavlovice, za pozemek parc.č. 6098/2 výměry
cca 42 m² orná půda v k.ú. Velké Pavlovice, dle přiloženého geometrického plánu
pro rozdělení pozemků č. 2250-154/2018
schváleného katastrálním úřadem dne
9. 7. 2018, Ing. Davidovi Braunovi, Horní Rokytnice 639, Rokytnice nad Jizerou
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a Mgr. Monice Crhákové, Bezručova 31 V.P.,
za účelem úpravy místní komunikace a stavebního pozemku, s doplatkem pro město
V.P. celkem 21.250 Kč včetně DPH.
• Zveřejnění záměru na odprodej části pozemků parc. č. 4524/1, 4524/7 a 4524/6 k.ú.
Velké Pavlovice, přílohou záměru musí být
vypracovaný geometrický plán na oddělení
pozemků.
• Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schvaluje odkoupení podílů společnosti Zdravotní středisko s.r.o. za částku 5 mil. Kč, a to
z důvodů získání nemovitosti na ulici Hlavní
150/94, Velké Pavlovice, včetně pozemků
parc. č. 368, 269 a 370, k.ú. Velké Pavlovice,
která má dle znaleckého posudku, hodnotu
4 mil. 300 tis. Kč.
neschválilo:
• Zveřejnění záměru prodeje části pozemku
parc. č. 4524/1, k.ú. Velké Pavlovice označené jako P10 z důvodu možného prodeje celé
lokality průmyslové zóny.
• Zveřejnění záměru na směnu pozemku parc.
č. 575/2 ostatní plocha o výměře 136 m²
za pozemek parc. č. 7847 ovocný sad o výměře 3.212 m².
vzalo na vědomí:
• Umístění altánu v lesoparku u vlakové zastávky na náklady Velkopavlovického okrašlovacího spolku.
Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů města, které
byly na XXI/2018 zasedání zastupitelstva
uplatněny:
Ředitelka Ekocentra Trkmanka Bc. Dvořáková informovala o přijaté dotaci na příměstské tábory 2018–2020.
Paní Ludmila Konečná by byla ráda, kdyby
se p. Stoklásek vyjádřil k bioplynové stanici,
protože dne 1. 8. byl v blízkosti areálu Moravské Agry (v Pavlovičkách) veliký zápach.
Starosta J. Otřel sdělil, že město požádá
Moravskou Agru o vysvětlení. Pan Oldřich
Hotový se přidal a připomněl, že bylo zástupci Moravské Agry a.s. přislíbeno zakrývání
silážních žlabů. Starosta odpověděl, že město
současně pošle upozornění a urgenci, bude
s Moravskou Agrou jednat.
Člen ZMě L. Zborovský se zeptal na opravu rozhledny. Starosta J. Otřel odpověděl,
že materiál na opravu máme, bohužel nemáme firmu, která by výměnu nosné konstrukce
provedla. Místostarosta P. Hasil vysvětlil
členům ZMě, že dle pokynů projektanta byly
kůly vysušeny, naimpregnovány a jsou složeny pod střechou. Byla oslovena doporučená
firma, která po konzultaci s projektantem
práci odmítla.
Jitka Krátká,
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice
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Studna na dvoře MěÚ šetří čas i peníze
Studny a nádrže na dešťovou vodu jsou čím
dál tím více žádanější. Město Velké Pavlovice
má v majetku dvě desítky studní. Některé jsou
funkční, některé méně, některé vůbec. Nejvíce využívané jsou studny v areálu TJ Slavoj,
u rozhledny a na dvoře městského úřadu.
Vše si vyžaduje svou péči a tak byly studny
u rozhledny a na dvoře městského úřadu vyčištěny specializovanou firmou.

vozit vodu po 10 kubících a ne pouze po dvou.
První varianta byla velmi finančně náročná
nárazově (doporučován vrt o hloubce 120 metrů), druhá varianta by byla finančně náročná
dlouhodobě a hlavně by se na doplňování museli stále vyčleňovat lidé. Před realizací druhé
varianty napadlo vedoucího služeb Jana Ha-

vránka to nejjednodušší, téměř deset let starou studnu vyčistit a tím i trošku prohloubit.
Trošku prohloubení pomohlo, ovšem stále je
potřeba vodu v suchých měsících dovážet.
Petr Hasil

Voda ze studny na dvoře úřadu je využívána na zalévání stromků a dalších rostlin.
Pro rostliny důležitá tekutina je odčerpávána ze studny pomocí čerpadla s plovákem
do nádrže o objemu 1000 litrů a poté je vožena
na potřebná místa k zalévání zaměstnanci služeb města. Také se používá na ledování plochy
v zimním období.
Vydatnost studny byla před čištění přibližně
4000 litrů/den. Výhodou studny je i výkonné
čerpadlo, které má takový čerpací výkon, že je
kubíková nádrž naplněna mnohem dříve než
pitnou vodou z řadu.
Zmínil jsem se dříve i o studni u rozhledny.
Historie studny nesahá do dějin nikterak hluboko, ale přesto si myslím, že některá fakta
jsou zajímavá.
Studna byla budována během výstavby areálu
rozhledny v roce 2009. Když bylo místo studny určeno proutkařem, mohlo se začít kopat.
Voda se však ani v šesti metrech neobjevila
a ani okolní zemina nebyla vlhká. Důvodů,
proč se ve studni voda neukázala mohlo být
více, ale nejpravděpodobnější je ten, že se
kopalo trošku jinde než mělo, protože v označeném místě byl panel, a tak si to bagrista
trošku ulehčil.
Studna se zahrnula a bylo hloubeno jinde.
Na místě, kde se nyní studna nachází, tedy
za WC. Zde už voda byla a ne málo. Nechápal jsem, jak je možné, že je na kopci voda.
O to víc jsem byl překvapen, když se za pár
dnů zatopila vodárna pro sociální zařízení,
která byla v sedmimetrové studni asi 1 metr
pod zemským povrchem. Vodárna byla vyčištěna a nainstalována vedle studny s tím,
že zde byla umístěna i plastová nádrž na vodu
o objemu přibližně 2000 litrů. Když bylo spodní vody dost, mohla se shromažďovat v této
nádrži, aby jí bylo dostatek na větší akce konané pod rozhlednou. Během několika měsíců
se však voda ze studny ztratila a k rozhledně
se voda začala vozit hasičskou cisternou nebo
kubíkovými nádržemi zaměstnanci města
na vysokozdvižném vozíku – právě do nádrže, která původně sloužila pro „přebytečnou“ vodu. A to v době sucha i dvakrát týdně.
Ke ztrátě vody došlo v době, kdy byla opravována ŠSV a stavěna nová výrobní hala. Ovšem zda na to měly vrty pro potřebu ŠSV vliv
či nikoliv asi nikdo nezjistí a vlastně ani není
proč to zjišťovat.
Zvažovalo se prohloubení studny i případné
zvětšení rezervoáru na vodu, aby bylo možné
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Čištění městské studny specializovanou firmou.

Soubor pravidel slušného chování
návštěvníka města
Město Velké Pavlovice vydalo soubor zásadních pravidel slušného chování, které by měli
dodržovat všichni návštěvníci našeho města,
aby si na svůj pobyt v náručí Modrých Hor

uchovali jen ty nejlepší vzpomínky a naopak,
aby stálí obyvatelé regionu na návštěvníky
i nadále pohlíželi s radostí a ne nelibostí.
Tato pravidla zaujala i redaktorku celostát-

K dispozici jsou tato pravidla na Turistickém informačním centru Velké Pavlovice,
malou ukázku alespoň jednoho vtípku si můžete vychutnat i ve zpravodaji.

4
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ní deníku MLADÁ FRONTA DNES paní
Ivanu Solaříkovou, která se dne 6. srpna 2018
rozepsala…
Hlučné a opilé turisty se na Moravě snaží
káznit kreslenými vtipy
Na turisty, kteří v noci cestou ze sklípku hlasitě vyzpěvují, ozobávají vinohrady kolem cest
nebo parkují lidem před vjezdy zkusili ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku už leccos. Teď
jsou do boje proti nevychovaným návštěvníkům s originální zbraní = humorem.
Spolu s kreslířem vtipů Petrem Urbanem, duchovním otcem legendárního Rudy Pivrnce,
vytvořili originální Soubor pravidel slušného
chování návštěvníka města.
„Často řešíme stížnosti na chování turistů. Jenže většinou přijdou až poté, co návštěvníci už
dávno odjedou z města,“ vysvětluje místostarosta Velkých Pavlovic Petr Hasil.
„A tak jsme přemýšleli, jak to udělat, aby turisty trochu trklo, že není normální jít kolem
vinohradu a uzobnout si hrozen, o deset metrů
dál meruňku. Že si nemůžou o půlnoci sednout
před penzion a hlasitě si povídat, protože ruší
celou ulici,“ popisuje Hasil.
Vytvořit pravidla bylo jednoduché. „Jenže napsat je tak, aby je někdo skutečně četl, už je složitější,“ říká velkopavlovický místostarosta.
Atraktivní formu proto těmto pravidlům dal
právě kreslíř Petr Urban. Ten Velkým Pavlovicím na míru vytvořil sérii osmi vtipů, které se
týkají nejčastějších nešvarů.
A do obrázků navíc zakomponoval to, co je
pro město typické. Lidé tu uvidí místní radnici

nebo kostel, městský znak i popelářské auto
firmy, která tady odpad skutečně vyváží.
Radnice nadiktovala kreslíři konkrétní témata, kterým se má věnovat. Vedle rušení nočního klidu, špatného parkování nebo krádeží
ovoce je i upozornění na jízdu na kole pod vlivem alkoholu či odhazování odpadků.
Vtip o hřbitovu musel
kreslíř předělávat
Další obrázek upozorňuje cyklisty, aby byli
ohleduplní k místním zemědělcům, kteří se
jim na cestách mezi vinohrady horko těžko
vyhýbají. Pak už měl Petr Urban volnou ruku.
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„Jeden z vtipů jsme ale museli nechat předělat.
Týkal se odpalování ohňostrojů, které je poslední dobou docela časté. Pan Urban k němu
napsal: ‚Běžte si to odpalovat ke hřbitovu, tam
všichni spí tvrdě.‘ Jenže my máme hřbitov uprostřed obce,“ směje se Petr Hasil.
Radnice z originálního komiksu vytvoří tabule, které umístí tam, kde se zdržuje nejvíce turistů. Nakolik bude kampaň úspěšná, se teprve ukáže. Podobně upozorňují
na pravidla chování třeba provozovatelé českých sjezdovek.
Karolína Bártová & Ivana Solaříková,
MLADÁ FRONTA DNES

Tak to opravdu nejde!
Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice provedli v pátek 28. července u „kontejnerových
hnízd“ odklizení veškerého odpadu, který
nepatří do kontejnerů a už vůbec ne vedle.
V pondělí 30. července, tedy za pouhé tři dny,
bylo u kontejnerů opět plno.
Dá se pochopit, že když vezu ke kontejneru
na bioodpad trávu a je plný, nechám to vedle.
Pochopitelné ovšem není odložení železného
šrotu, stavební suti nebo starých oděvů.
Myslím si, že se jedná o jedince, který nemá
všech pět pohromadě a navíc je to sobec. Důležité je pro něj, že má uklizeno doma. Že to
vadí druhým, je mu jedno.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Nepěkný pohled…
Kdopak z vás ho má asi na svědomí?

Sběrná místa jsou rozšířena o další kontejnery
Na sběrných místech pro tříděný odpad najdete nově černé kontejnery s šedým víkem
na drobný kov z domácností. Kontejner je
uzamčený, ke vhozu slouží pouze kulaté otvory ve víku.
Do kontejneru patří:
• prázdné a čisté konzervy od potravin
i od krmiva pro psy a kočky
• plechovky a nápojové obaly
• kovové tuby, víčka a uzávěry

• hliníkové folie – hliníková víčka z jogurtů
Do kontejneru nepatří:
• plechovky od barev a nebezpečných odpadů
– ty jsou určeny pro odevzdání na sběrném
dvoře do příslušného kontejneru
Město Velké Pavlovice děkuje všem občanům,
kterým není naše životní prostředí lhostejné,
a proto pečlivě třídí veškerý odpad.
Lenka Nesvadbová

Nový kontejner ve městě – zde ukládejte
drobný kov z domácností.

Rekonstrukce silnice II/421 Terezín – Velké Pavlovice
„Tak jsme se přece dočkali.“ Práce na rekonstrukci silnice II/421 v průtahu městem Velké
Pavlovice jsou ukončeny, stejně jako celá akce
„Rekonstrukce silnice II/421 Terezín – Velké Pavlovice“. Touto stavbou byla dokončena rekonstrukce celého tahu silnice II/421
tj. propojení silnice II/425 u Velkých Pavlovic
se silnicí II/380 v Terezíně.
Některé úseky byly dokončeny v avizovaných

termínech, některé se trochu protáhly a naopak některé termíny byly zkráceny. To už tak
u rekonstrukcí bývá. Konečný termín pro celou stavbu tj. 31. 8. 2018 byl dodržen.
Na průtahu městem Velké Pavlovice byla provedena celková rekonstrukce silnice včetně
vybudování dešťové kanalizace na ulici Hodonínské. V rámci této stavby byly zřízeny zpomalovací vjezdové ostrůvky a to jak ve směru

od Bořetic tak od Zaječí. Dále byla vybudována okružní křižovatka u bývalé sýpky (Hotelu
Lotrinský), která rovněž slouží ke zklidnění –
zpomalení dopravy. Byly upraveny křižovatky
u Sokolovny a bývalého Zemědělského družstva. Tyto křižovatky byly upraveny dle dnešních bezpečnostních požadavků na tzv. kolmé
napojení. Věřím, že všechna tato provedená
bezpečnostní opatření budou ku prospěchu
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věci a že si na ně všichni zvykneme, i ti, kteří je
velmi kritizovali a nechtěli pochopit, jak budou
jezdit. Věřím, že se bude nám všem Velkými
Pavlovicemi dobře, plynule a hlavně bezpečně projíždět.
Současně s rekonstrukcí silnice byly vybudovány parkovací stání, veřejné osvětlení,
upraveny a vybudovány chodníky (chodník
na ulici Brněnská bude zahájen v měsíci září
2018). Investorem těchto objektů bylo město
Velké Pavlovice.
Při této příležitost bych chtěl vyzvednout
perfektní spolupráci při realizaci této stavby
mezi Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, Městem Velké Pavlovice a zhotovitelskou firmou Strabag a.s. Děkuji všem
spoluobčanům za jejich trpělivost a shovívavost při realizaci této náročné stavby a věřím,

že nám bude dlouho a dobře sloužit.
Závěrem bych chtěl informovat občany o další společné akci Správy a údržby silnic JMK
a Města Velké Pavlovice. V měsíci září a říjnu
2018 budou probíhat práce na vjezdové bráně
– zpomalovacím ostrůvku na vjezdu do obce
ve směru od Němčiček. Vybudováním tohoto ostrůvku budou na všech silnicích přivádějících provoz do obce, zpomalovací prvky
(ve směru od Rakvic slouží jako zpomalovací
prvek železniční přejezd). Spolu s vjezdovým ostrůvkem bude vybudován i chodník
do tzv. „malé průmyslové zóny“ za bývalou
cihelnou.
Ing. Ladislav Hádlík,
vedoucí oblasti JIH SÚS JMK

Sběrná místa
pro matoliny
Vážení vinaři a vinohradníci!
Město Velké Pavlovice viditelně označilo sběrná místa – skládky, na matoliny.
Najdete je v trati Novosády na obvyklém místě
a na Hrůdku (zkratka na Bořetice).
Důrazně žádáme, abyste matoliny ze svých
sklepů ukládali výhradně na tomu určená místa.
Děkujeme!
Městská policie Velké Pavlovice

telegraficky
Po stopách pytláka Floriána

MarhuLové
od Pavla Laciny má
ZLATOU Chuť jižní Moravy

(24. 6. 2018)

V neděli 24. června 2018 se okolí velkopavlovické myslivny hemžilo dětmi a jejich rodiči.
Myslivci zde pořádali již tradiční a velmi oblíbený dětský den s názvem Po stopách pytláka
Floriána. Některé úkoly byly dětem známé,
jiné byly zcela nové, ale ze všeho nejvíc se dětem líbila střelba ze vzduchovky, opékání špekáčků a expozice dravců.

(11. 7. 2018)

Manželům Hádlíkovým patří obrovské
poděkování. Hasičům se nové funkční
dresy velmi líbí a moc jim sluší!

Mladí hasiči na soutěži
v Bulharech stříbrní
(2. 7. 2018)

Cesta po stopách pytláka Floriána je plná
nástrah, její malí pokořitelé musí prokázat
řadu znalostí a dovedností.

Nové dresy pro mladé hasiče

Ve sportovní hale
základní školy proběhla
výměna podlahy

Mladí hasiči na konci další úspěšné sezóny
dostali novou sadu dresů a tepláků, kterou
zasponzorovalo Ubytování u Hádlíků. Jedná
se o zcela nové funkční dresy značky Adidas,
které snad díky své lehkosti a technologii CLIMALITE pomůžou Velkopavlovickým mladým hasičům k dalším úspěchům.
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V kategorii alkoholické nápoje (kromě vína)
zvítězilo a získalo ocenění „ZLATÁ Chuť jižní
Moravy 2018“ MarhuLové Sladké – Ing. Pavla
Laciny z Velkých Pavlovic. Blahopřejeme!

Mladí hasiči se v sobotu 30. června 2018 zúčastnili poprvé v nových dresech soutěže
v Bulharech. Tato soutěž byla poslední soutěží v jarní části sezóny, se kterou se mladí hasiči rozloučili stříbrnými medailemi na krku
za druhé místo s časem 19:40. Na podzim je
čeká pouze soutěž ve Vlasaticích.

(25. 6. 2018)

Za sbor dobrovolných hasičů bychom si dovolili poděkovat rodině Hádlíkové za podporu
a nemalý sponzorský dar pro Velkopavlovické
mladé hasiče.

Ve 13. ročníku soutěže „ZLATÁ Chuť jižní
Moravy 2018“, kde jsou výrobky hodnoceny ve dvanácti kategoriích, bylo hodnoceno
193 výrobků od 54 výrobců, kdy vítězný
výrobek a výrobce získávají právo označení výrobku a firmy „Potravinářský výrobek
Jihomoravského kraje 2018“, „Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2018“
a logem (ochrannou známkou) „ZLATÁ Chuť
jižní Moravy 2018“.

(14. 7. 2018)

Poslední klání jarní sezóny korunovali
velkopavlovičtí mladí hasiči
cenným stříbrem.

Sportovní hala místní základní školy se dočkala výměny podlahy. Staré parkety již byly
nevyhovující, protože byly „rozjeté“. Rozebrat je a vrátit na původní rošt nebylo možné
a proto jsou dodány zcela nové. Parkety jsou
dubové, po pokládce následovalo vybroušení
a povrchová úprava.
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Ukončení rekonstrukce
silnice II/421 a zahájení
rekonstrukce vozovky
na ulici Dlouhá

U staré podlahy byla připevněna přibližně každá pátá parketa, nyní jsou uchyceny do dřevěného roštu všechny.
Protože byla sportovní hala zateplena, bylo
spočítáno, že bude postačovat pouze topení
na jedné straně doplněné o speciální ohřívací
ventilátory. Proto byly u tribuny radiátory demontovány.

(23. 8. 2018)

Dne 22. srpna 2018 byl otevřen poslední úsek
opravované silnice č. II/421 – most přes dálnici D2. Od tohoto termínu je celá silnice plně
a bez omezení průjezdná.

Práce na přístavbě nové třídy
mateřské školy.
Oprava parketové podlahy
ve sportovní hale základní školy.

Přístavba třídy
mateřské školy
(14. 7. 2018)

Každoročně bývala mateřská škola otevřena
o letních prázdninách alespoň jeden měsíc,
povětšinou v červenci. V letošním roce však
byla uzavřena pro děti na celé prázdniny
a to z důvodu přístavby nové třídy. Protože
byla tato rekonstrukce nebytná a nedoložitelná, rozhodla rada města, že podpoří finančně rodiče, kteří využili nabídky umístit své děti na příměstský tábor pořádaný
Ekocentrem Trkmanka.
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Moderní kuchyně,
základ spokojeného bydlení
(25. 7. 2018)

Další omezení však bezprostředně nastalo
v ulici Dlouhá, kde bylo provedeno odfrézování části povrchu komunikace, dále se pracovalo na výměně silničních obrubníků s následným položením živičného povrchu.
Vysoutěžená cena je téměř 4.200tis. Kč včetně DPH, předpokládáme však vyšší náklady
z důvodu vybudování zpevněných ploch u některých rodinných domů.

Dodavatelská firma STAVBY VANTO s.r.o.
konzultovala s investorem (městem Velké
Pavlovice) dodání kuchyňských linek, povrchu podlah a vzhled interiérových dveří
do bytů pro seniory (II. etapa výstavby – ulice
Bří Mrštíků, Padělky).
Bylo dohodnuto, že bude kuchyňská linka
dodána s varnou deskou a digestoří, ovšem
bez trouby a bez lednice. Není to z důvodu
úspor, ale pro některé nájemce není vestavěná lednice kapacitně dostačující a naopak
troubu leckdo nevyužije. Příprava na oba dva
spotřebiče je však provedena.

II. etapa výstavby bytů pro seniory
na ulici Bří Mrštíků v lokalitě Padělky.
Karolína Bártová & Věra Procingerová

Z činnosti služeb města
Výměna vodovodního řadu
v ulici Zelnice
(13. 7. 2018)

V ulici Zelnice byla v měsíci červenci dokončena výměna vodovodního řadu v majetku
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.. Výměnu provedl majitel ve spolupráci s Městem
Velké Pavlovice.
Po zprovoznění nového řadu bude položen
chodník ze zámkové dlažby. Radou města
bylo dohodnuto, že stavbu chodníku provede externí stavební firma na základě řádného výběrového řízení. Další výměna vodovodního řadu proběhla také na Náměstí
9. května, od rodinného domu Švástových
k domu Stříteckých.

(17. 7. 2018)

V ulici Zelnice byly
rodinné domy přepojeny
na nový vodovodní řad

Už v polovině měsíce července myslely služby
města na nejvýznamnější folklórní událost
roku – velkopavlovické krojované hody. Stálí
pracovníci za vydatné pomoci prázdninových
brigádníků se pustili do stavby konstrukce
přístřešku z dřevěných holovin, která posloužila jako nezbytné zastínění návštěvníků.

V ulici Zelnice provedli pracovníci Vodovodů
a kanalizací Břeclav, a.s. společně s pracovníky služeb města připojení domů na nově zbudovaný vodovodní řad. Vodovodní řad byl vyměněn i na Náměstí 9. května, od rodinného
domu Švástových k domu Stříteckých.

Stavba pergoly na sóle

Pokládka nového vodovodního potrubí
na ulici Zelnice.

Příprava holovin pro stavbu přístřešku
na sóle za sokolovnou.

(25. 7. 2018)
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V bytovém domě Nádražní 7, bylo v chodbě
vyměněno polorozpadlé, dřevěné kastlové
okno za plastové. Zedníci provedli drobnější
úpravy a dále přišla na řadu i výmalba celé
chodby v obou patrech.
V jednom z bytů na ulici Tovární 8 byly vyměněny vstupní dveře, protože ty dřevěné již nebylo možné opravit.

Připojení domů na nový vodovodní řad
v ulici Zelnice.

V ulici Tovární se připravuje
pozemek k dalšímu využití

Celková rekonstrukce probíhá v bytě nad poštou. Jsou prováděny kompletně nové rozvody
vody a odpadů, bude provedena výměna rozvodů elektřiny a topení. Zbudována bude nová
koupelna a kuchyně, předpokládáme i celkové
zapravení podlah. Rovněž budou vyměněna okna.

(30. 7. 2018)

Nová výmalba chodby v bytovém domě
na ulici Nádražní.

Nová vyhlídka od Slunečné,
z pohodlí houpačky
(14. 8. 2018)

Na přelomu měsíců červenec a srpen byla
v ulici Tovární mezi bytovými domy č. 10 a 12
zahájena příprava pozemků na stavbu opěrného zdiva a betonové desky pro další využití.

Město Velké Pavlovice se snaží neustále naše
městečko zvelebovat, aby bylo krásné, příjemné, aby lákalo k aktivitě, ale také k odpočinku
či malému lenošení. Za tímto účelem zvelebili
pracovníci služeb města o letošních letních
prázdninách prostranství pod rozhlednou
Slunečná.

Město tak prostřednictví firmy Štambacher,
s.r.o. revitalizuje pozemek, kde byly dříve
cihlami vyzdívané, polorozpadlé sklepy. Pozemky budou nabídnuty majitelům přilehlých
bytů ke stavbě skladů apod.

Před obchůdkem s občerstvením a suvenýry
zbudovali kryté zastíněné posezení s dřevěnými stoly a lavičkami a přestěhovali sem
od rybníka na ulici Nádražní houpací lavici.
Tuto lavici před léty vyrobil současný místostarosta města Velké Pavlovice pan Petr
Hasil. Do nedávna byla umístěna právě u
rybníka a především dětmi byla velmi hojně využívána. Podepsal se na ní však zub
času i neustálých změn počasí a houpačka nebyla v poslední době v příliš dobrém
technickém stavu.
Nové dveře na bytovém domě
v ulici Tovární.

Ulice Tovární – revitalizace pozemků, zde
dříve stávaly zubem času zničené sklípky.

Nejen venku,
i v budovách se pracuje

Rybník však nepřijde vniveč, bez obav! Jak informoval místostarosta pan Hasil, k rybníku
bude pořízena houpačka nová. Děti tedy nemusí smutnit a už teď se mohou těšit!

(8. 8. 2018)

V první dekádě měsíce srpna začal pomalu
v celém městě utichat stavební pracovní ruch.
Ale jen na pár dnů. Firma STRABAG se odstěhovala z ulic a dala se do dokončování oprav
silnice u dálničního mostu. V ulici Zelnice
byla dokončena rekonstrukce vodovodního
řadu, do finiše šly také práce v úseku Náměstí
9. května – ulice Dlouhá.
Pracovníci města se toho času zaměřili
na údržbu města a přípravu hodovního areálu
za sokolovnou.
V ulici Zelnice byla v polovině srpna zahájena
stavba chodníku a výměna vodovodního řadu
externí firmou, v druhém úseku (Náměstí
9. května – ulice Dlouhá) položí chodník zaměstnanci města. Po hodech bylo v plánu zahájení opravy komunikace v ulici Dlouhá.
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Do parády si ji vzal pan Kamenský ze služeb
města, který je široko daleko vyhlášený svou,
co se práce se dřevem týče, šikovností a precizností. Pod jeho zlatýma rukama houpačka
pěkně prokoukla a získala nový domov ve stínu nedaleké vyhlídkové věže.

Houpací lavice pod rozhlednou Slunečná
slibuje nejen příjemné posezení
a lenošení, ale také nové netradiční
výhledy do krajiny.
Generální rekonstrukce bytu nad poštou.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

4
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Z NAŠICH AKCÍ
Po cyklostezce Krajem André už potřinácté
Třináctý ročník Expedice Krajem André, který uspořádalo všech devět obcí nacházejících
se po trase takřka čtyřicetikilometrové stejnojmenné stezky, se letos uskutečnil v sobotu
23. června 2018.
Jako každoročně se jednalo o poslední sobotu školního roku. To proto, aby se putování
po dvou městech – Hustopečích a Velkých
Pavlovicích a sedmi vesnicích – Starovičkách,
Vrbici, Kobylí, Bořeticích, Němčičkách, Horních Bojanovicích a Kurdějově, mohly zúčastnit neobtěžkáni břemenem školních povinností i děti.
Do startovní listiny na startu akce, tedy v autokempu Formanka v Hustopečích, se zapsalo
310 účastníků. To je oficiální číslo řádně za-

registrovaných. Na trasu však vyráží každoročně mnohem více nadšenců, kteří si stezku
i příjemný den v sedle kola užijí ve vlastní režii, ale také bez možnosti využívat řady již nezpoplatněných služeb a hlavně bez možnosti
účasti na závěrečném losování o hodnotné
ceny.
Zda-li letos počasí přálo či nepřálo je otázka.
A také věc vkusu. Poslední léta doprovázela
tuto akci mnohdy až úmorná tropická vedra, typická pro prázdninový letní čas na jihu
Moravy. Letos se teploty nedostaly přes příjemných dvacet stupňů, pofukoval chladivý
větřík a slunce se objevilo jen sporadicky.
Na cyklovyjížďku stav ideál. Jedni byli nadmíru spokojeni, ale našli i tací, kteří by se rádi

více ohřáli a chytli bronz.
Razítkovací místo ve Velkých Pavlovicích
vsadilo na osvědčenou klasiku. Poslední roky
je toto stanoviště umístěno ve výrobní hale
Šlechtitelské stanice vinařské, a.s.. Stejná firma nám kromě komfortního zázemí poskytuje i víno, jehož vzorek dostane každý dospělý
účastník expedice k razítku do soutěžního
razítkovacího průkazu zdarma. Ani co se
týče výběru vína jsme neexperimentovali,
nebyl totiž důvod. Už třetím rokem naléváme
André Rosé, tedy růžové svěží letní víno, letos
ročník 2017, pozdní sběr, polosladké. Účastníci se na něj vždy velmi těší a i letos jako jeden
šik tvrdili, že je to to nejlepší víno po celé trase. Děti namísto vína dostaly na dobití baterek
sladký oplatek.
Kdo měl zájem, mohl ve Velkých Pavlovicích
navštívit vinotéku na Vinařském penzionu
André a zakoupit si vína dle vlastního výběru a nebo se projít pro zdejším právě přenádherně rozkvetlém rozáriu. Areál s rozhlednou Slunečná nabízel nejen výstup na ochoz
a úžasný výhled do dáli, ale také bohaté občerstvení, kde hrály prim grilované uzeniny
a maso.
Ten kdo získal do svého razítkovacího průkazu aspoň sedm z devíti potřebných razítek, mohl se v cíli expedice, tedy opět v autokempu Formanka v Hustopečích, zúčastnit
již zmíněného slosování o řadu pěkných
cen a úplně každičký se mohl zaposlouchat
do folklórních tónů právě probíhajícího tradičního Letního notování.

V tandemu to jde líp! I kopcovitá takřka čtyřicetikilometrová trasa
Expedice Krajem André svižněji ubíhá.

Akce se vydařila na jedničku, účastníci byli
spokojeni, víno chutnalo, hudba těšila, počasí bylo tak akorát… co více si přát. Snad,
za rok zase?
Karolína Bártová

Meruňkové šílenství
aneb pátý ročník Velkopavlovického meruňkobraní
V sobotu 7. července 2018 proběhl již pátý ročník Velkopavlovického meruňkobraní. Titulek
jsme nepoužili vůbec náhodou, ale koresponduje jak s titulky deníků, tak i s realitou, která
byla na Ekocentru Trkmanka.

naše přání. Omlouváme se všem příznivcům,
kteří dorazili v dvojnásobném množství a museli vystát velkou frontu při vstupu, ale opravdu takový nápor jsme při prodeji vstupenek
a krejcarů neočekávali.

Přípravu jsme nezanedbali, připravili jsme
všech pochutin více než v předchozích letech,
s přáním, že si k nám najde cestu více návštěvníků – příznivců Velkopavlovické meruňky
než v předchozích letech. Realita předčila

Sortiment nabídky byl jako každý rok zajímavý a všechny produkty byly připraveny právě
z odrůdy Velkopavlovická. Návštěvníci mohli
ochutnat klasické kynuté knedlíky s meruňkami a strouhankou aneb po našem gule

v počtu 1.500 kusů, dva velké kotle vepřového
guláše s meruňkami, 50 kilo smažených meruněk v těstíčku, 650 koláčků s meruňkami,
600 přesňáků s meruňkovou marmeládou,
zdravé potěšení aneb RAW příprava meruněk
a domácí meruňkovou limonádu, douzovanou
cigáru na meruňkách a samozřejmě nechybělo dobré pivo a limonáda.
Ochutnávku meruňkových produktů zpříjemňovala Cimbálová muzika Vinica a ná-
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vštěvníci se nenudili i díky dalšímu programu.
Dospělí i děti se aktivně zapojili do soutěže
o ceny v rámci kvízu, který byl samozřejmě
o meruňkách. Vyvrcholením programu byla
soutěž v pojídání čerstvých meruněk. Osm
odvážlivců, sedm mužů a jedna žena se pokusili o souboj, kdo nejrychleji sní šestnáct půlek čerstvých meruněk. V letošním roce jsme
trochu polevili v pravidlech a soutěžící měli
možnost meruňky zapíjet. Samozřejmě čistou
vodou. O vítězství musel rozhodnout rozstřel,
protože tři soutěžící zvedli současně ruku.
Rozstřel vyhrál známý maxijedlík pan Jaroslav Němec, který se naší soutěže zúčastňuje
pravidelně. Aby to nikomu nebylo líto, cenu
obdrželi všichni tři.
Pro děti bylo připraveno malování na obličej
a tvořivá dílnička s výrobou šumivých meruňkových bomb do koupele. V rámci menšího
jarmarku bylo možno nakoupit jak různé po-

Co by to bylo za akci ve Velkých Pavlovicích bez cimbálové muziky Vinica
a zpěvu jihomoravských písniček.
chutiny z meruněk a zeleniny, zdravé výživy,
tak i různé tradiční výrobky. Součástí programu byly otevřené Sklepy Františka Lotrinského s možností prohlídky a degustace vína
z Velkopavlovické oblasti.
Tento ročník byl náročný, ale nádherný. Věříme, že Velkopavlovická meruňka a meruňky
vůbec na jižní Moravu patří a jsou určitě lepší
než ty, co se k nám dováží. Akce na podporu
sadařství a vinařství určitě mají velký význam
pro budoucnost.

Přesně 1.500 knedlíků
– a přece opět nestačily…

Již nyní víme, že příští ročník musíme rozšířit areál na akci, zvýšit kapacity
při vstupu a připravit rozsáhlejší program
a samozřejmě je našim cílem rozšířit „meruňkovou“ nabídku.
Velký dík patří všem mým kolegům a pomocníkům, kteří přiložili ruku k dílu v rám-

Páté Velkopavlovické vinobraní
– stovky návštěvníků…
ci zajištění celého Velkopavlovického meruňkobraní, Vlkům z Lesní ligy moudrosti,
paní Marii Šmídové, personálu Hotelu Lotrinský, panu Pavlu Procházkovi, pekařství
Pešák & Křivka, panu Milanu Koubkovi, pracovníkům Města Velké Pavlovice, paní Evě
Prokešové ze zdravé výživy Eruwen a Markétě Rozinkové. Zkrátka všem, kteří chtějí
spolu s námi podporovat budoucnost Velkopavlovické meruňky a akci Velkopavlovické
meruňkobraní.
Bc. Zita Dvořáková, MSc
Hned tři vítězové soutěže jedlíků v konzumaci talíře meruněk na čas.
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Velkopavlovická lávka pobavila závodníky i přihlížející
Velkopavlovičtí hasiči si usmysleli, že uspořádají závod v přejezdu na jízdním kole
přes lávku nad hladinou rybníčku Zahájka.
Bez jakýchkoliv zkušeností se pustili do příprav, aby mohl v sobotu 4. srpna 2018 v jednu
hodinu po poledni odstartovat první jezdec.
Na start 32 metrů dlouhé a 25 centimetrů široké lávky se postavilo 35 jezdců. Z toho dvě
ženy a osm dětí.
Při krásném závodu, u kterého se bavilo plno
přihlížejících, zajel nejpomalejší a tedy vítězný čas v kategorii mužů Oldřich Vymazal ml.,
druhé místo vybojoval Marek Procinger a třetí
Jan Blažek.
Na lávku si troufly pouze dvě ženy. Ani jedné
se celá lávka přejet nepodařila. Dále dojela
Kateřina Mainclová, která tak brala zlato.
Stříbro si odvezla Michaela Mainclová.
Překvapením byla kategorie dětí. Osm ratolestí s velkou odvahou nechtělo dát nikomu
nic zadarmo. Neodradily je ani pády z tréninkových jízd. Celou lávku přejeli v této kategorii všichni tři medailový závodníci. Nejdéle
ji přejížděl a vítězem se stal Jiří Skýpala ml.,
stříbro vybojoval Šimon Bank a bronz si zasloužil Dominik Krejčiřík.

Vítězové v dětské kategorii – (zleva) Šíma Bank, Jirka Skýpala a Domča Krejčiřík.

Uznání za sobotní výkon patří i dvěma závodníkům, kteří si už mohou užívat dědečkovské
radosti (60, 66 let). Mladším kolegům nechtěli
nic darovat.
Tak jak si hasiči poradí s ohněm, poradili si
i s vysokými teplotami. Čepované nápoje
v sudech byly předchlazené, u rybníka byla
na ovlažení kubíková nádrž s vodou a dokonce se bylo možné ochladit i vodou z hasičské
cisterny, která vydržela zkrápět rozpálené návštěvníky přes půl hodiny.
A to ještě nebylo vše, co bylo možné v sobotu
zažít. Ve volných chvilkách byla k dispozici
na projížďku po rybníku laminátová loďka
a závěr krásného odpoledne završil ještě závod dvojic v jízdě přes lávku na kolečku. Z desítky závodních dvojic, si nejlépe s nástrahami
lávky poradili při úplně poslední jízdě bratři
Valešovi z jižních Čech.

Vítězové v dospělé kategorii – muži – (zleva) Mara Procinger, Olda Vymazal a Honza Blažek.

Petr Hasil

Ženy na stupních vítězů – sesterské duo Míša a Katka Mainclovy.
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Noční otevřené sklepy?
Příjemná tečka za prodlouženým víkendem
V sobotu 7. července 2018, otevřelo své sklepy návštěvníkům ze všech koutů republiky
20 vinných sklepů včetně Šlechtitelské stanice Velké Pavlovice a VINIUM a.s., a to v nezvyklou dobu od páté hodiny podvečerní až
do půlnoci.
Víno v oranžovém vzali doslova nejen vinaři,
ale i mnozí návštěvníci, a tak i bez ostatních
znaků návštěvníka otevřených sklepů, nebyl
nikdo na pochybách, jaké akce se účastní.
Stovky milovníků vína proudily ze sklepa
do sklepa, ochutnávaly krásně vychlazená
rosé a bílá vína, ale i vynikající červená vína
a jiné dobroty, které si pro ně vinaři připravili.
Krásnou tečkou za vydařeným a akcemi nabitým dnem i večerem byl stylový půlnoční ohňostroj před radnicí.
Věra Procingerová

Víno v oranžovém má stále více příznivců, podvečerní posezení ve sklípku láká
k příjemným prázdninovým zážitkům.

PŘÍRODA VOLÁ, SLYŠÍŠ JI?
Příměstské tábory na Ekocentru Trkmanka

Letošní léto bylo hektické, nejen co se teplot
týče, ale i provozu na ekocentru. Týden co
týden zněly ekocentrem nadšené hlasy dětí,
lektoři se snažili, aby se děti nenudili, kuchaři, aby jim u nás chutnalo. A třešničkou
na dortu bylo, že ekocentrum využilo možnosti podat žádost o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Výzvy Místní akční
skupiny Hustopečsko – OPZ – Prorodinná
opatření II.
V měsíci květnu 2018 byl podán projekt
na celkovou částku 1.018.875 Kč s vlastním
financováním ve výši 5%. Projekt jsme zahájili, i když nebyl schválen, protože byla velká
poptávka ze strany rodičů zejména po umístění dětí z uzavřených mateřských škol v období letních prázdnin. Ve čtvrtek 23. srpna
2018 jsme obdrželi krásnou zprávu, že náš
projekt byl doporučen k podpoře s mírným
krácení a podmínkami doplnění podkladů
ve výši 968.687,50 Kč (z toho spolufinancování 48.434 Kč). Hlavní část dotace je zaměřena na pokrytí mzdových nákladů a odvodů
lektorů příměstských táborů, menší část tvoří
finanční prostředky na nákup vzdělávacích
a rozvojových modelů, hraček a pomůcek
pro pohybové aktivity.
Cílem projektu „Příroda volá, slyšíš ji?“ je
podpořit zaměstnanost v regionu, ulehčit sladění pracovního a rodinného života zaměst-
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naným rodičům a pečujícím osobám tak, aby
se mohli plně věnovat pracovním povinnostem a nemuseli se obávat o bezpečí svých dětí
školkového věku a žáků 1. stupně základních
škol. Dílčím cílem projektu příměstských
táborů je vytvořit dětem klidné a podnětné

prostředí s různými aktivitami odpovídajícími věku a zaměřenými na všestranný rozvoj
dítěte. Vzhledem k tomu, že realizátorem
projektu je ekocentrum, bude nosnou linií
příměstských táborů environment – rozvoj
vztahu a přístupu k přírodě, tvořivé dílničky
a řemesla, sportovní pohybové aktivity, aktivní pobyt v přírodě s důrazem na prožitek.
Podmínkou pro zapojení se do projektu je,
že oba dva rodiče, případně samoživitel doloží
potvrzení o tom, že jsou aktivní na trhu práce a mají trvalé bydliště v regionu MAS Hustopečsko. Realizace projektu byla zahájena
1. 6. 2018 a bude ukončena k 31. 12. 2020.
Tzn., že podpořené příměstské tábory na Ekocentru Trkmanka budou realizovány v letních
měsících roku 2018, 2019 a 2020. Termíny
s tématy budou vypsány v průběhu měsíce
února daného roku. Příměstské tábory probíhají v měsících červenci a srpnu ve vybraných termínech v týdenních turnusech, vždy
od pondělí do pátku.

Táborové děti při jedné z mnoha
zábavných her, tentokrát při pouštění
vlastnoručně vyrobených lodiček
na jezírku ve vzdělávací zahradě
v areálu Ekocentra Trkmanka.

V letošním roce se táborů jak příměstských,
tak i pobytových realizovaných ekocentrem
zúčastnilo v pěti týdenních cyklech celkem
293 dětí a táborů realizovaných externisty
v ekocentru ve třech týdenních cyklech celkem 151 dětí. K tomu jsme ještě poskytli stravování Dětské skupině Klíček.
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Děti i žáci nadšeně plnili úkoly, tvořili, cvičili,
tančili i přes úmorná horka s úsměvem nadšením. Starší se dokonce vydali i na výlet mimo
region Velkých Pavlovic a to na koupaliště
v Němčičkách. Nejkrásnějším poděkováním
je zpětná vazba od rodičů dětí… dětem se ani
nechtělo chodit domů.
V úvodu jsem psala, že bylo léto s vysokými
teplotami a dle meteorologů můžeme podobné očekávat i v následujících letech. Budeme
nuceni řešit způsob osvěžení dětí na v horkých
dnech v areálu ekocentra brouzdalištěm, rosiči nebo něčím podobným. Dovolíme si touto
cestou požádat případné sponzory o finanční
podporu, odborníky o radu jak danou situaci
řešit. Předem za nás i děti děkujeme.
Velký dík za podporu patří Místní akční skupině Hustopečsko a zřizovateli Městu Velké
Pavlovice.
Těšíme se na další setkání, například na Drakiádě 20. října 2018 na louce u Zámeckého
rybníka.
Bc. Zita Dvořáková, MSc,
ředitelka Ekocentra Trkmanka
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SEVA BOX baví děti
na Ekocentru Trkmanka
Obchodní zástupce společnosti BENEŠ
a LÁT a.s. paní Landovská dětem na příměstských táborech na Ekocentru Trkmanka zdarma zapůjčila stavebnici SEVA. Velký SEVA
BOX obsahuje 3.570 barevných dílků stavebnice a jenom pro Vaši představu se jedná o box
o obsahu 45 l.
SEVA je již od roku 1959 tradičním českým
výrobcem stavebnic, ve kterých vidí obrovský
potenciál pro rozvoj dětské tvořivosti, hravosti a konstrukčních schopností. Stavebnice
SEVA jsou vhodným produktem pro mateřské
školy a první stupeň škol základních.
U nás na příměstských táborech pro děti z
mateřských škol si se stavebnicí SEVA hrají
kluci i holčičky, někdy i rodiče. Určitě doporučujeme :-)! A paní Landovské děkujeme.
Nenudíme se, tvoříme a fantazii máme opravdu velkou.
Bc. Zita Dvořáková, MSc

Tábory na ekocentry jsou super!
A když k tomu máte SEVU, tak jsou
ještě suprovější !

Ekocentrum Trkmanka ve školním roce 2018/2019
nabízí tyto kroužky – aktivity
TVOŘÍLEK
Anotace:
Rukodělný tvořivý kroužek podporující
rozvoj kreativity a zručnosti u dětí
Určeno:
Dětem 1. stupně základní školy
Termín:
Úterý od 14.30 do 15.30 hodin
Cena:
500 Kč / pololetí
MALÝ TVOŘÍLEK
Anotace:
Rukodělný tvořivý kroužek podporující
rozvoj kreativity a zručnosti u dětí
Určeno:
Dětem školkového věku, dětem s rodiči
Termín:
Úterý od 16.00 do 17.00 hodin
Cena:
400 Kč / pololetí

Termín:
Středa, od 8.00 do 11.00 hodin, tematicky
zaměřená setkávání

Cena:
250 Kč / pololetí

Cena:
20 Kč/ setkání

DO PŘÍRODY
S ANGLIČTINOU

KERAMIKA

Anotace:
Posílení vazby k přírodě s prohloubením
znalosti anglického jazyka

Anotace:
Rozvoj jemné motoriky, motoriky malých
svalových skupin, tvořivé fantazie, zvládání
různých technik
Určeno:
Dětem 1. stupně základní školy

Termín/cena:
Bude upřesněno na základě zájmu

Termín:
Čtvrtek, od 16.00 do 17.00 hodin

Liga lesní moudrosti
– KMEN VLKŮ PŘI EKOCENTRU

Cena:
500 Kč / pololetí

Anotace:
Pravidelné schůzky, výlety, také víkendové výpravy, sport, ruční práce, přírodověda,
turistika a táboření ve stylu přírodních
národů.
Více na * www.kmenvlku.estranky.cz

KROUŽEK
LIDOVÝCH TANCŮ

Anotace:
Vytvoření prostoru pro setkávání maminek
s malými dětmi – volnočasový klub

Anotace:
Všeobecná pohybová a taneční příprava,
základy klasického tance, rozšiřování
vytrvalostních schopností, mírné posilování
s ohledem na věk dětí a jejich správný a přirozený tělesný vývoj, rozvoj obratnosti v rámci
různých tanečních her

Určeno:
Maminky s dětmi předškolkového věku

Určeno:
Dětem od 11-ti do 15-ti let

Termín:
Pondělí, od 8.00 do 11.00 hodin, prostor pro
neformální setkávání

Termín:
Středa, od 15.00 do 16.00 hodin

PALEČEK

Určeno:
Dětem 1. stupně ZŠ

Určeno:
Dětem od 6-ti let věku
Termín:
Pondělí, od 16.00 do 19.00 hodin
Více informací obdržíte
na www.ekocentrum-trkmanka.com,
tel. +420 519 325 313
nebo osobně na ekocentru.
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Kultura
Zahrávky hodů 2018 – stárci pro letošní rok zvoleni
V sobotu 21. července 2018 pořádala velkopavlovická krojovaná chasa tradiční Zahrávky hodů, které se konají každoročně vždy
čtyři týdny před samotnými krojovými hody.
I když se zábava konala kvůli ne příliš příznivému počasí pod střechou sokolovny, bavili se
všichni až do brzkých ranních hodin.
Jako vždy, měla i letos chasa připraveno bohaté občerstvení včetně dostatečného množství
oblíbeného a jako vždy vynikajícího višňáku.
Tuto místní specialitu připravují stárci vždy
speciálně na Zahrávky a všichni se na něj
vždy těší.
Kromě taneční zábavy s dechovou hudbou
Zlaťanka proběhla i oficiální volba stárků,
sklepníků a kárníků - tímto byly pomyslně
odstartovány náročné předhodovní přípravy
počínaje úklidy, pokračujíce pečlivým chystáním krojů a konče pečením nadýchaných
hodovních koláčů.
Velkopavlovická chasa děkuje všem návštěvníkům Zahrávek za podporu a účast.

Stárci a stárky roku 2018
1. Filip Cvan – Iva Jilková
2. Oldřich Vymazal – Štěpánka Veverková
3. Lukáš Hájek – Terezie Hiclová
4. Filip Češek – Sabina Hovězáková
Sklepníci a sklepnice
1. Daniel Herzán – Michaela Pecháčková
2. Matyáš Fůkal – Anna Procházková
3. Radim Popovský – Sára Forejtová
4. Viktor Bednařík – Michaela Jaborníková
Kárníci:
Martin Grůza
Štěpán Fůkal
Čestný kárník:
Josef Dubina
Věra Procingerová

Zahrávky hodů 2018 – volba prvního
stárka Filipa Cvana.

KROJOVANÉ HODY roku 2018 – den po dni…
Pátek 17. srpna 2018
– STAVĚNÍ HODOVNÍ
MÁJE

Letošní stavění máje bylo drama.
Praskla - a tak se musela stavět nadvakrát.

Byl to boj, ale dobré dílo se nakonec podařilo a mája byla zdárně postavena. Jako v každém roce se také letos, v pátek v podvečer
před hody, sešla za sokolovnou nejenom velkopavlovická chasa, ale také mnozí "silní
a zdraví" velkopavlovičtí muži, aby pod taktovkou pana Josefa Dostoupila postavili máju
ručně, tak jak velí tradice. Přišli i zvědaví
turisté a další návštěvníci, pro všechny pak
zrovna včera bylo připraveno skutečně velice
napínavé divadlo.
Už to vypadalo, že se máju podaří postavit, když na place všechno ztichlo a ozvalo
se: „Padá!“ Žádné strachy, nemuseli jsme
kvůli tomu hody o týden odložit. Připravena na nejrůznější eventuality se chasa spolu
s pány Dostoupilem, Štefkou, Valouškem
a Cvanem dala do práce a velmi rychle připravila nový vršek máje. Krátce před půlnocí se mája rozsvítila do dáli a hrdě zahlásala
do okolí: „Zveme vás na hody!“

Prvním stárkovským párem roku 2018
byli Filip Cvan a Iva Jilková.

19. srpna 2018
– HODOVÁ NEDĚLE
Nutné a neodmyslitelné občerstvení
zajišťují mužské části chasy jejich krásné
a křehké ženské protějšky.
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V neděli 19. srpna 2018 Velké Pavlovice doslova žily hodovním veselím. Již v ranních
hodinách se chasa vydala na hodovou mši
svatou, kterou letos na pozvání kněze Marka
Slatinského celebroval bývalý velkopavlovic-

Neděle je dnem, kdy na hody přijíždí
chasy přespoláků. Na snímku děvčata
z Němčiček.
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ký farář Petr Papoušek. Po mši se vydala jako
každoročně požádat pana starostu o svolení
k pořádání hodů a zároveň ho na zábavu pozvat. Protože starosta, pan Jiří Otřel svolení dal, zbývalo už jen pozvat občany města
na hodovní veselí.

21. srpna 2018
– HODOVÉ ÚTERÝ

Nedělní hodový průvod, který začínal svůj pochod městem u první stárky Ivy Jilkové, letos
tvořilo 48 párů krojovaných chlapců a dívek,
podpořených ještě spoustou dětí. Provázeli je
místní diváci a jejich hosté, stejně jako překvapení a nadšení turisté s fotoaparáty.
Hodová nedělní zábava na sóle za sokolovnou
byla bohatší také o desítky krojovaných přespolních návštěvníků.

Letošní hodové úterý, stejně jako předchozí
dny, bylo poznamenáno úmorným vedrem,
ale ani to nikoho neodradilo od úmyslu obléct se do kroje. V úterním průvodu tak šly
desítky dětí, 44 krojovaných párů a téměř
30 párů ženáčů.

25. srpna 2018 – HODKY

Hodové úterý se nese ve Velkých
Pavlovicích ve znamení bělostných šatů.

20. srpna 2018
– HODOVÉ PONDĚLÍ

Letos naposled… Hodkový průvod
na taneční sólo za sokolovnou.
Sobota s datem 25. srpna 2018 byla pro Velké
Pavlovice ani ne celý týden po třídenním hodovním maratonu opět slavnostním dnem.
Počtvrté a zároveň naposled se chasa oblékla do krojů a vyrazila početným průvodem
ulicemi města na taneční plac, aby pospolu
a za hojné účasti široké, tradice vyznávající veřejnosti, oficiálně ukončila největší folklórní
svátek roku - Velkopavlovické krojované hody
a hodky 2018.

Hodovní pondělí patří zavádce
– tradičnímu rituálnímu tanci.
Hody v úterý? Nejlepší den! Především
pro děti, tedy pardon, pro „čmeláky“.

Velkopavlovičtí verbíři pod májů.
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Poslední den hodů, tedy úterý, bývá nejzajímavějším pro celé rodiny. Tradičně nejveselejší hodovní den nabízí zábavu jak dětem,
pro které bývá připraveno "sólo čmeláci", tak
jejich rodičům, pro které je vyhrazeno "sólo
ženáčů". Večerní zábava je zpestřena volbou
starých stárků a sklepníků, půlnočním překvapením, ale také sólem bosky, bez košil
či v trenkách.

Stejně jako o hodech se městem nesly tóny
a trylkování dechové muziky, protentokrát
Sokolky, tančilo se, zpívalo, víno popíjelo
a juchalo až do hluboké noci.
Hodky tak definitivně uzavřely hodové veselí
roku 2018 a my musíme říci jediné, že se celé,
navzdory prvopočátečním nesnázím se stavěním máje, krásně vydařilo. Nyní nezbývá
nic jiného, než jen v dobrém vzpomínat a těšit
se další...
Věra Procingerová & Karolína Bártová

Pondělní dopoledne druhého dne hodového
maratónu začalo, stejně jako v neděli zvaním
velkopavlovických občanů na odpolední zavádku a večerní zábavu, tentokrát na „horním
konci“ Pavlovic.
Odpoledne znovu slavnostně vykročil průvod od druhé stárky, Štěpánky Veverkové.
I přes tropické teploty kolem 36 °C se i tentokrát v průvodu vydalo přes 40 krojovaných
párů. Jako pestrobarevný had se po ulici Hlavní vinul téměř nekonečný průvod krojované chasy.
Odpoledne bylo na sóle vyhrazeno tradiční zavádce, jejíž melodické, klidné tóny dávají vyniknout kráse velkopavlovických krojů. Protikladem jsou ovšem vtipné sloky písně, které
při zavádce zpívá mužský sbor. Složit text této
písně je náročný úkol: musí být vtipná, pravdivá, trošku ironická, ale urazit by neměla nikoho. Velkopavlovická chasa vydržela tančit
do pozdní (nebo spíše raní) noci…

Ale bylo nás, co říkáte?
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Lidová kultura, lidový tanec
aneb nový pohybový kroužek pro děti
Ekocentrum Trkmanka otvírá v tomto školním roce nový pohybový kroužek pro vaše
děti. Je zaměřen na lidovou kulturu, a především lidový tanec.

Co je lidová kultura
a lidový tanec?
Na podobu a výraz krajiny mělo kromě geologického vývoje vliv i společenství lidí, které se
v určitém území usídlilo, a které svou tradiční
činností a hospodařením tuto krajinu utvářelo. Všechny tyto činnosti vedly k formování
kulturních – lidových tradic. Lidová kultura
je soubor nemateriálních a materiálních hodnot. K těm nemateriálním řadíme především
folklor slovesný (pohádky a říkadla), hudební
(lidové nástroje), taneční (tance a taneční příležitosti) a jiné. K materiálním hodnotám patří např. lidová architektura, lidový oděv, lidová strava, ale také výtvarné umění či výšivky.
Nový kroužek na Ekocentru Trkmanka se
chce věnovat především té nemateriální stránce lidové kultury – lidovému tanci. Ten byl
v tradiční společnosti, v době našich předků,
součástí veškerého života a dění na vesnici,
objevoval se při všech slavnostech a obřadech,
lid jej provozoval v průběhu celého kalendářního cyklu v rámci zvyků a obyčejů. Byl neodmyslitelně spjat s rodinou a její půdou, která
poskytovala lidem obživu a naději na přežití
a zachování rodu.
Lidové tance jsou souhrnem přirozených
tělesných pohybů, vycházejících z životně
nutných a pracovních pohybů, jsou v jednotě s hudbou a životním prostředím, ve kterém vznikaly nebo ve kterém byly používány.
Při nácviku lidových tanců se spojuje tělesná
výchova s výchovou estetickou a uměleckou.
Většinou vyjadřují radost, veselí a životní optimismus člověka, čímž se stávají atraktivní
pohybovou činností a prostředkem zábavy.
Při tanci se vyplavují do našeho těla hormony
štěstí a dobré nálady. Tím nás tanec zbavuje
stresu a přináší potěšení. Tak jako každým
pohybem, tak i lidovým tancem formujeme postavu.

Nácvik lidových tanců v sobě spojuje
několik hledisek přispívajících
ke správnému vývoji dítěte:
1. Zdravotní – jako cvičení lokomočního
charakteru (kombinace chůze, běhu a skoků) přispívají k celkovému rozvoji vnitřních
orgánů, síly nohou a tím i k zvyšování tělesné
a funkční zdatnosti organismu, pěstuje se zde
i správné držení těla. Prakticky všechny tance, ale zvláště ty, ve kterých se střídají různé
druhy postojů (dřepy, podřepy a skoky ze dřepů do stojů a opačně) vydatně přispívají k posilování nohou. Vytrvalostí se rozvíjí vnitřní

24

orgány – plíce, srdce, cévní systém.
2. Výchovné – rčení „Tanec spojuje“ vyjadřuje
sjednocení lidí do kolektivu, tanec učí jednotlivce spolupracovat s kolektivem, podřizovat
se jeho zájmům se snahou co nejvíce mu prospět. Poučení o vzniku a uplatňování lidových
tanců v různých dobách života národa podporuje národní uvědomění, neboť další generace
tak přejímá kulturní dědictví bezejmenných
lidových tvůrců.
3. Vzdělávací – lidový tanec obsahuje mnoho cvičebních a tanečních tvarů, které se
velmi často obměňují prostorově, rytmicky
a dynamicky a vytvářejí tak nové pohybové
dovednosti, které přispívají k rozvoji pohybových schopností, zvláště obratnosti a nervosvalové koordinace. Nácvikem lidových
tanců podněcujeme také pohybovou fantazii
a tvůrčí činnost.
A co konkrétně se děti v kroužku naučí? Důležitou součástí správného provedení každého,
tedy i lidového tance, je všeobecná pohybová
a taneční příprava, takže se budeme věnovat
základům klasického tance, rozšiřování vytrvalostních schopností, mírnému posilování
s ohledem na věk dětí a jejich správný a přirozený tělesný vývoj, rozvoji obratnosti v rámci
různých tanečních her.
S dětmi projdeme různé druhy lidových
tanců, včetně teoretického poučení o místní lidové kultuře (o životě a způsobu obživy
obyvatel, jejích krojích, lidových nástrojích),
napříč všemi národopisnými regiony. Tak například z našeho rodného Hanáckého Slovácka to bude archaický tanec Hanáckoslovácká

skočná ve svých různých variantách, ze sousedního Podluží – vrtěná, nebo různé sedlcké
např. z Korytné na Uherskobrodsku a Boršic
na Uherskohradišťsku a spoustu jiných. Děti
se také naučí základní národní tance – polku
a valčík – které využijí např. hned příští rok
na hody.
Cílem tohoto kroužku není suplování folklorního souboru a vytváření a nácvik několikaminutových choreografií, ale základním
cílem je přivést děti k pohybu a vnímání lidového tance jako přirozené zábavy, přispívající
ke správnému a zdravému vývoji jejich osobnosti, které bude mít vliv na jejich morální hodnoty.

Komu je kroužek určen?
• Dětem ve věku 11–15 let
• Těm, kteří mají rádi pohyb a tanec
• Těm, kteří rádi zpívají
• Těm, kteří rádi chodí nebo
chtějí chodit v kroji
• Těm, kteří tančí jiný druh tance
a chtějí rozšířit své taneční dovednosti
Kroužek bude probíhat jednou týdně
cca 60 minut. Termíny kroužku budou
upřesněny na základě zájmu v měsíci
září. Více informací získáte na Ekocentru Trkmanka nebo www.ekocentrum-trkmanka.com .
Zuzana Martinková,
Ekocentrum Trkmanka
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Výzva pro rodiče – Zpěváček Hanáckého Slovácka

Každým rokem se pod záštitou Národního
ústavu lidové kultury ve Strážnici a dalších
odborných organizací koná soutěž dětských
zpěváčků lidových písní Zpěváček Slovácka. V každém regionu probíhají předkola,
ze kterých porota vybírá postupující děti
do národního kola. Soutěž dětí z našeho regi-

onu se koná vždy koncem zimy ve Ždánicích,
kam postupují děti z předkola, konaného taktéž ve Ždánicích. Dlouhou dobu se této soutěže žádné dítě z Velkých Pavlovic neúčastnilo
a to bychom teď rádi změnili.

V tomto kole budou děti zpívat 1 písničku
dle vlastního výběru.

Dne 25. listopadu 2018 se bude konat neveřejné výběrové kolo dětských zpěváčků
ve Velkých Pavlovicích. S těmito nadějnými zpěváčky bude dále probíhat příprava,
především hlasová, pod odborným vedením
Barbory Grůzové, aby se pak tyto děti mohly
zúčastnit předkola ve Ždánicích a měly tak
mezi množstvím zpěváčků z celého Hanáckého Slovácka větší šanci na úspěch. Tohoto
neveřejného kola se mohou zúčastnit i děti
z okolních hanáckoslováckých obcí.

Do e-mailu uveďte jméno dítěte, měsíc a rok
narození, bydliště a kontakt na rodiče (telefon
+ e-mail). Pokud již máte vybranou písničku,
pošlete s přihláškou i její název (nejlépe i s notami). V případě, že si s písničkou nejste jistí,
rádi vám poradíme. Do konce října zašleme
přihlášeným bližší informace.

Pokud si myslíte, že je vaše dítě pěvecky nadané, přihlaste jej do tohoto neveřejného
výběrového kola a podpořte tak šíření známosti Velkých Pavlovic, jako obce s bohatou
lidovou kulturou.
Soutěž je určena pro děti od 5 do 15 let.

Přihlášky můžete posílat do 10. 10. 2018
paní Zuzaně Pecháčkové na e-mail:
provozni@ekocentrum-trkmanka.cz

O průběhu minulého kola Zpěváčka Slovácka se můžete dočíst zde: http://www.nulk.
cz/vzdelavaci-programy/zpevacek/zpevacek-2018/
Více informací vám ráda poskytne Zuzana
Martinková – tel.: 739 573 413.
Za přípravný tým: Barbora Grůzová,
Zuzana Pecháčková, Zuzana Martinková

VÍCHERNICE i z Velkých Pavlovic
Představujeme Vám jedinečný projekt Jihomoravské komunitní nadace a světově proslulé fotografky Liby Taylor.

vala prestižní kurz dokumentární fotografie
ve Walesu pod Magnumovým fotografem Davidem Hurnem.

Téměř dva roky jezdila paní Liba Taylor po jižní Moravě a fotila svět, který pomalu zaniká.
Svět lidových krojů. Název knihy prozrazuje
obsah - mizející parádnice Moravy. Na knize
je skvělé, že neukazuje idealistickou představu, ale že naopak můžete vidět, že kroje se
nosí v běžných situacích, že to nejsou žádné
kouzelné babičky, ale lidi, jako jsme my všichni. Liba Taylor je nafotila v jejich přirozeném
prostředí – tak, jak žijí. Tyto fotografie jsou
velmi zajímavé a hodně vypovídající.

Textem fotografie doprovodil spisovatel Jan
Kostrhun. Jan Kostrhun je český spisovatel,
scenárista a politik ČSSD, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, po sametové revoluci československý poslanec Sněmovny lidu
Federálního shromáždění za Zemědělskou
stranu, respektive za LSU, od poloviny 90. let
poslanec Poslanecké sněmovny za ČSSD.
Fotografie už od minulého roku putují po

krajanských spolcích v USA díky česko-americké podnikatelce Monice Vintrlíkové. Díky
jí má tato výstava záštitu velvyslance Hynka
Kmoníčka. V České republice fotografie našich babiček v krojích najdete nyní v Národním muzeu v Praze.
Koupí knihy podpoříte tuto nadaci, která
se snaží lidové tradice zachovat pro budoucí generace.
Bc. Zita Dvořáková, MSc,
ředitelka Ekocentra Trkmanka
Velké Pavlovice

V knize naleznete i babičky z Velkých Pavlovic, paní Marii Prátovou a paní Jiřinu Procházkovou, které dodnes nosí kroje.
Jihomoravská komunitní nadace vznikla
v roce 2008 z iniciativy sdružení Echo Moravia a působí na území Břeclavska a Hodonínska. Podporuje kulturní, výchovné, ekologické, sportovní a další prospěšné projekty,
které přinášejí prospěch místním obyvatelům
a přispívají k rozvoji regionu. Podporuje činnost lidí, kterým není lhostejný osud místa,
ve kterém žijí.
Fotografie pro nadaci nafotila fotografka
Liba Taylor. Liba Taylor, česká fotografka, pracuje na dokumentárních projektech
mezinárodních humanitárních organizací,
jako jsou UNHCR, Unicef, Fond na ochranu dětí, Actionaid, WHO, UNAIDS, VSO
a mnoho dalších. Zaměřila se zejména na Afriku, Asie a Latinskou Ameriku. Studovala
španělštinu, Dějiny umění a rozhlasu, Film
a televizi na Bristolské univerzitě a navštěvo-

Paní Jiřina Procházková z Velkých Pavlovic stále nosí kroj, právě díky tomu zdobí jednu
ze stránek knihy Víchernice. Lidovému oděvu zůstala věrná celý život, navzdory
tlakům „paní módy“.
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Chlouba místo ostudy.
Z chátrající tereziánské sýpky se stal nový hotel
Napsali o nás - Břeclavský deník, 14. července 2018 * Lidé z Velkých Pavlovic na Břeclavsku se po několika letech dočkali obnovy
historické sýpky. Nahradil ji Hotel Lotrinský,
který majitelé v pátek dne 13. července 2018
slavnostně otevřeli za účastni několika stovek návštěvníků.
Vznikly v něm pokoje pro sto nocležníků,
ale i restaurace, kongresové prostory s kapacitou necelých sto lidí nebo vinařské centrum. „Vážíme si budovy tereziánské sýpky
a její historie. Proto jsme se snažili zachovat
interiér celé stavby,“ sdělil předseda představenstva investorské Moravské Agry Lubomír Stoklásek.
O rekonstrukci budovy se v minulosti snažili
představitelé města. Nedosáhli ale na dotace
a kvůli náročnosti od přestavby sýpky ustoupili. „Objekt jsme chtěli městu odprodat za
nízkou částku, ale nedostalo příspěvek z fondů. Proto jsme se do výstavby pustili sami,“
poznamenal předseda Stoklásek.
David Kvapil,
redaktor Břeclavského deníku

Slavnostní otevření Hotelu Lotrinský nabídlo široké veřejnosti zajímavý kulturní program,
v rámci kterého vystoupil populární zpěvák Stanislav Hložek, zpěvačka a herečka Kateřina
Brožová, taneční soubor Pouzdřanské Pupěnky a skupina Melody Gentelmen.

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
Internet a kabelová televize
na optické síti NETCOM CZ s.r.o.

Vši stále
mezi námi

Místní společnost NETCOM CZ s.r.o. pokračuje s výstavbou a zprovozňováním optické
sítě.

O vši dětské netřeba psát nijak podrobně,
všude najdeme, že pedikulóza (čili tzv. vši
ve vlasech) je běžné onemocnění, ale dokáže
potrápit (naruší spánek, soustředění a jednoduše svědí hlava). O tom, že jsou také vši
čím dál tím více odolné na většinu přípravků
také netřeba mluvit. Tento příspěvek vlastně
vzniká spíše jako impuls k tomu zamyslet se
nad tím, co v dané věci může každý z nás učinit
a jak k řešení situace přistupovat.

Tato síť přinese občanům vysokorychlostní
připojení k Internetu bez výpadků a kolísání.
Dále mohou využít IPTV (kabelovou televizi)
s možnostmi pouštět si pořady 7 dnů zpětně,
kdykoliv pozastavit aktuální program, objednat si až 120 kanálů nebo si oblíbené programy nahrát do virtuální paměti.
V září a říjnu 2018 bychom rádi postavili
a zprovoznili ulice Dlouhá, Bří Mrštíků,
Pod Břehy, Nová, Růžová, Herbenova
a Kpt. Jaroše. Zbytek města bude dobudován
na jaře 2019.
Výstavbu realizujeme na vlastní náklady
a jednotlivé přípojky jsou realizovány v rámci výstavby zdarma. Pozdější objednání přípojky však již bude zpoplatněno. Jednotlivé
majitele domů informujeme před samotnou
výstavbou pro domluvení zavedení mikrotrubky do domu.
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Aktuálně je na optickou síť ve Velkých Pavlovicích připojeno již 150 účastníků využívajících rychlosti i 500 Mbit! Síť NETCOM je
připojena optikou na páteřní optickou síť vedoucí do Brna. Účastníci tak získávají čistou
optickou přípojku z jejich domu až do NIXu,
což je hlavní ústředna všech poskytovatelů Internetu.
Další informace naleznete na www.netcom.cz
Děkuji všem občanům za spolupráci
při výstavbě!
Michal Grůza, NETCOM CZ s.r.o.

O tom, že všímavosti mezi lidmi ubývá a naopak lhostejnosti ve společnosti přibývá, se
můžeme přesvědčit z různých příspěvků i situací. Proto pokud můžeme, prosím, nebuďme lhostejní. Mnohé situace potřebují systémová, komplexní a ucelená řešení a přístupy
(což mimochodem v dnešní době také často
schází). Pokud se tedy objeví vši, je potřeba situaci nejen řešit, ale také o ní mluvit. Tuto odvahu mají jen někteří, protože částečně je toto
onemocnění stigmatizující. Sdělení o výskytu
vší jsou však důležitá.
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Nutné je upozornit okolí dítěte (blízké okolí
kde dítě tráví hodně času, školu nebo školku). Pokud Vaše dítě bylo na dětském táboře,
asi všechny jeho spolunocležníky jen stěží
oslovíte (zvláště když už je po táboře), stejně
tak když chytíte vši na dovolené nebo v hromadném dopravním prostředku, v mnohých
případech to ale lze. A přesto se mnohdy mlčí.
Pokud se však najde odvážný rodič, co na problém vší upozorní v rámci místní komunity,
a většina ostatních rodičů k řešení také přistoupí zodpovědně, lze se vší zbavit za dva
týdny úplně v pohodě a může být klid.
V zásadě je třeba doma prohlédnout a následně pravidelně kontrolovat hlavu dítěte (nejčastěji v oblasti čela - jak k sobě děti naklánějí
hlavy, u uší a na týlu), vyprat lůžkoviny, oděvy
a především kšiltovky a jiné pokrývky hlavy,

vyměnit hřeben nebo ho dobře vymýt a další
účinné postupy. Někdy mohou být vši i v plyšových hračkách, kde čekají. Pokud u dítěte
vši objevíte, je u chlapců mnohdy řešení velmi
jednoduché (ostříhat), jinak je dobré vyčesávání hlavy (ne na koberec, ale př. do umyvadla, vany), užití různých přípravků (po poradě
v lékárně) atd. Ideální by bylo ošetřit i koberce nebo lůžkoviny v kolektivních zařízeních,
které však informaci, že má dítě vši, někdy
ani nedostanou.
A co je už dávno mýtus? V literatuře najdeme,
že veš bez hostitele vydrží pouze cca jeden
den. Podle nových výzkumných studií na univerzitách je to však mnohem déle v řádech několika dnů. Jednoduše i veš chce žít a adaptuje
se na své prostředí s cílem přežít.
Závěrem. Víme, že vši tady byly, jsou a budou.
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Tak jako se daří přes hygienická opatření bojovat se žloutenkou typu A, můžeme svým přístupem pomoci i v boji s tímto onemocněním,
minimálně skrze všímavost a sdílnost. Pokud
si někdo neví rady, jak se vší zbavit, je třeba se
obrátit na okolí, lékaře, někoho zkušenějšího.
Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů. Ne každý si uvědomí, co všechno je třeba
udělat, aby měl od vší pokoj. Jednoduše prostě neví. To je lidské. (informace př. na odkaze
http://www.halenkovice.cz/puvodni/ruzne/
vsi.pdf). Hlavní je to řešit, ptát se, sdělit to.
Děkujeme.
Vzhledem k tomu, že školní rok začíná, přeji
Všem, ať máme klid v duši i hlavě!
Maminky Žaneta B. a Jana P.
z řad rodičovské veřejnosti

Z farnosti
Jak jsem si podal ruku s Papežem
Obrovské cti se dostalo dne 31. července
roku 2018 patnáctiletému Martinovi Grůzovi z Velkých Pavlovic. V rámci v pořadí již
XII. Ministrantské pouti do Říma se osobně
setkal, pohlédl z očí do očí a podal si ruku
s papežem Františkem. V pouhých patnácti letech tak dosáhl snu a životního cíle snad
každého křesťana...
Tato pouť, kterou každoročně pořádá mezinárodní asociace ministrantů Coetus Internationalis Ministrantium (CIM), se pro letošek
nesla v duchu motta „Hledej pokoj a usiluj
o něj“ (Ž 34,15b). Během jediné červencové
audience papež odpovídal na otázky pěti ministrantů a poté následovala společná modlitba nešpor a papežova homilie. V Římě byla
přítomna také skupinka českých ministrantů
z jižní Moravy.

Další den dopoledne jsme navštívili baziliku
sv. Sabiny s pomerančovou zahradou, ze které
byl krásný výhled na baziliku sv. Petra. Potom
jsme se přesunuli do Kalixtových katakomb,
kde jsme se potkali ještě s jednou českou farností z Prahy. Před obědem jsme se já, náš pan
farář Marek a dva ministranti z Újezdu u Brna
přesunuli na Svatopetrské náměstí, protože
náš úkol byl nést českou vlajku a reprezentovat tak naši zemi. Ostatní dorazili až později,
přímo na setkání.
Po bezpečnostní kontrole jsme pokračovali
do baziliky sv. Petra. Tam jsme obdrželi instrukce spolu s dalšími národními delega-

cemi, jak bude probíhat setkání. Naše trojka se usadila do stínu před bazilikou. Ještě
než přišel Svatý Otec, byl připravený pestrý
program. Jeho součástí bylo například hudební vystoupení, do kterého jsme se mohli všichni z celého náměstí zapojit vlastním zpěvem.
Dále pokračoval průvod s vlajkami všech zastoupených delegací z celého světa. Po průvodu jsme se vrátili na svá původní místa.
Poté došlo k dlouho očekávanému vyvrcholení celého programu. Před publikem začal
projíždět Svatý Otec ve svém papamobilu.
Srdečně zdravil všechny ministranty a přítomné hosty. Po vystoupení z papamobilu se

Více o setkání
v autentickém příspěvku
ministranta Martina…
O prázdninách jsme se vydali na ministrantské setkání do Říma. Jeli jsme společně ještě
s ministranty z Němčiček, Horních Bojanovic
a z Újezdu u Brna.
Dne 29. srpna 2018 jsme vyrazili auty na letiště do Vídně. Odtud jsme potom odlétli přímo
do Říma. Ubytovali jsme se v českém poutním
domě Velehrad.
Další den jsme měli náročný, protože nás čekalo hodně památek. Postupně jsme prošli
Svatopetrské náměstí, Andělský hrad, Piazza
Navona, Fontana di Trevi, Panteon, Colosseum a další pamětihodnosti. Den jsme zakončili velice dobrou večeří.

Vatikán – Martin Grůza si podává ruku se Svatým Otcem Františkem.
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Svatý Otec František přesunul na své místo do papežského křesla. Odtud upřímně
pozdravil všechny přítomné a mohla začít
audience.
Během audience se zpívalo, Svatý Otec měl
proslov a atmosféra byla úžasná a skvělá,
všichni byli přímo nadšeni. V průběhu nás,
čestné vlajkonoše, organizátoři přesunuli
na další vyhrazená místa k sezení, blíž k papežskému křeslu.

Vlastní audience pokračovala osobním setkáním se Svatým Otcem jednotlivých ministrantů. Když jsem viděl, že si Svatý Otec podává
ruku s ministranty v mém okolí, velmi mě to
potěšilo. Když byl Svatý Otec už skoro u mě,
nevěřil jsem vlastním očím. Jakmile Svatý
Otec přišel až ke mně, pozdravil jsem ho, a on
mi podal ruku. Papež se na mě usmál a mé pocity byly v ten moment velice silné a povznášející. Když Svatý Otec pokračoval dál, dostal
jsem od jeho doprovodu posvěcený růženec.

Po skončení celé audience jsme postupně
opouštěli Svatopetrské náměstí. Ještě dlouhou dobu mé myšlenky zůstávaly u prožitého
setkání se Svatým Otcem. Je to určitě zážitek
na celý život.
Na závěr bych chtěl poděkovat našemu panu
faráři Markovi, za možnost zúčastnit se tohoto setkání a za všechny pěkné zážitky, které
jsem si tam prožil.
Martin Grůza

Česká delegace byla na ministrantské pouti raritou,
říká Otec Marek
Celostátními médii proběhla zpráva o setkání ministrantů z jižní Moravy s papežem
Františkem. Letošní XII. mezinárodní pouti
pomocníků u oltáře se účastnilo přes šedesát
tisíc ministrantů z celého světa (ale převážně
ministrantek z Německa), a také tři chlapci
z Velkopavlovicka – Martin, Filip a Šimon.
Hlavní program byl v úterý 31. července 2018
ve Vatikánu. Ve středu bylo setkání ministrantů podle jazykových skupin. Moc pěkné
bylo seznamování, každý z nich ukazoval
na prstech kolik roků už ministruje, aby se
stejně staří „odborníci“ společně sešli.
Navzdory skutečnosti, že nebyla česká delegace nijak výrazně početná, nebývale přitahovala po celém Římě pozornost ostatních.
Důvod? Každý si chtěl s českými ministranty
vyměnit identifikační národní šátek, který
každý nosil hrdě na krku. A jelikož nás bylo
málo, bylo málo i našich červenomodrobílých šátků.
Otec Marek si vyměňuje bílé solideo s papežem Františkem. To je nyní vystaveno ve farním
muzeu v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích.

Co se Otci Markovi
a mladým ministrantům
na pouti nejvíce líbilo?
Otec Marek: „Já jsem měl, stejně jako ostatní,
mnoho dojmů, ale velkou radost mi udělalo,
že se podařilo vyměnit s papežem bílé solideo
a vystavit ho v kostele ve farním muzeu.“
Martin: „Pro měl byl intenzivní zážitek,
že jsem si mohl podat ruku se Svatým Otcem
Františkem. Nesl jsem totiž českou vlajku, papež se u mě zastavil a mohli jsme si anglicky
promluvit.“
Šimon: „Na mě obrovsky zapůsobily monumentální římské stavby. Kolonádu s bazilikou sv. Petra už jsem znal z fotografií a videí,
ale jakmile jsem se ocitl na náměstí, bylo to
něco překvapivého.“
Filip: „Hodně mě oslovily památky a ze všeho
nejvíc Coloseum, které jsem si vyfotil i večer
krásně nasvícené. Jeden den jsme jeli k moři,
což bylo hodně příjemné vzhledem k vedru,
které panovalo po celou dobu pobytu.“

Velkopavlovičtí farníci na XII. Ministrantské pouti v Římě.
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A co nám nejvíce u italských
přátel zachutnalo?

Martin: „Moje oblíbená byla pizza Margherita v italských barvách z červeno-bílo-zelených
surovin.“

Otec Marek: „Všude po Římě mě nejvíc přišla
vhod v horkém létě obyčejná chladivá voda z
pouličních pítek.“

Šimon: „Chutnala mně nejvíc tradiční římská
pinsa v netradiční kombinaci s hranolkami
a párkem (takže člověk jí zároveň pizzu, hra-
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nolky i hot-dog).“
Filip: „Místní pizza byla moc dobrá a jiná
než ji znám z Česka a také pravé tiramisu bylo
něco vynikajícího.“
Kněz Marek Slatinský

Velkopavlovická farnost otevřela muzeum,
najdete ho ve věži kostela
Na titulární slavnost kostela, Nanebevzetí
Panny Marie - 15. srpna 2018, bylo v kostelní
věži otevřeno “Velké Pavlovické muzeum”
a “Malé vatikánské muzeum”.
Na místě středověkého westwerku, kde se
v západním opevněném průčelí věže setkával
panovník s poddanými a byly uchovávány důležité předměty, se v našem kostele nachází
trvalá výstava chrámových pokladů (restaurované potřeby pro mši, uchovávání Eucharistie, adoraci, zaopatřování nemocných),
liturgické oděvy a historické předměty.

Vedle toho si můžete prohlédnout papežské
solideo (vyměněné s papežem Františkem
31. července 2018 na ministrantské pouti),
vatikánské známky a eura, model papamobilu
a dozvědět se řadu zajímavostí.
Záměrem není fixní expozice, ale vystavené
předměty lze se zájemci vyměnit za jiné pamětihodnosti.
Pro hosty si můžete prohlídku během roku domluvit s panem farářem.
PaedDr. Marek Slatinský

Malá ukázka expozice
„Velkého Pavlovického muzea“.

SPOLKY A KONÍČKY
Rok 2018 – 100 LET REPUBLIKY
XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET
V roce 2018 slaví Česká republika 100. výročí založení samostatného státu. Významnou
stopu v tomto českém století zanechal bezesporu i sport. Legendární sportovci jako Emil
Zátopek, Věra Čáslavská, Jan Železný, Josef
Masopust či Jaromír Jágr a další proslavili náš
národ po celém světě.
„Sokolské hnutí stálo u kolébky českého sportu,
do jehož základů vložilo hodnoty jako svoboda,
demokracie, čestnost, láska k vlasti. Stejné hodnoty pak sokolové vtiskli nové republice, při jejímž zrodu hráli důležitou roli a za jejíž svobodu
a demokracii přinesli tolik obětí. Letošní XVI.
Všesokolský slet nebyl jen sportovní a kulturní
svátek, představující moderní a zdravý životní
styl, byl a je především vyjádřením mimořádného vztahu, který Sokol a jeho prostřednictvím
celý sport už 100 let s republikou pojí…“. (Výňatek z proslovu starostky České obce sokolské Hany Moučkové.)
Tělocvičný spolek s názvem Sokol existuje
již 156 let, přestože ho zakázala monarchie,
nacisté i komunisté. Postupně se stal nejdůležitějším českým spolkem. Jeho členové byli
za první světové války v Československých legiích a zasloužili se o vznik státu.
Po celý rok 2018 proto probíhají v jednotách Sokol k výročí vzniku samostatného

státu – republiky různé společenské akce,
jejich součástí a hlavní sportovní událostí je
XVI. Všesokolský slet v Praze, který je již pátým sletem od obnovy Sokola v roce 1990.
Tělocvičná Jednota Sokol Velké Pavlovice patří pod Sokolskou župu Slováckou. Také naše
jednota se zapojila do příprav na XVI. Všesokolský slet a od podzimu 2017 začala společně se členy z jednoty Podivín, Velké Bílovice,
Telnice a jednoty Vídeň nacvičovat skladbu
„SPOLU“ (je to jediná mezinárodní skladba, napsaná pro cvičence a cvičenky z České
republiky a cvičenky ze Slovenska a pro její
vznik byl právě inspirací vznik Československa). Mimo českých a slovenských cvičenců
tuto skladbu cvičily ještě sokolky ze Švýcarska
a sokolové z Rakouska.
Vždy před Všesokolským sletem v Praze probíhají oblastní a krajské slety. Náš župní slet
(oblastní) se uskutečnil v neděli 3. června
2018 ve Veselí nad Moravou, kde jsme si poprvé vyzkoušeli naši skladbu v propojení se Slovenskými cvičenkami. Byla to velmi vydařená
akce, krásné počasí a dobrá nálada zanechala
ve všech cvičencích pěkné vzpomínky.
Ve dnech 9. - 10. června 2018 proběhl Krajský
sokolský slet Jihomoravských žup Brno na sokolském stadioně na Kounicově ulici. Toto již

byla opravdová průprava na Prahu - všesokolský slet. Hlavní program byl v neděli. Začínal
průvodem sokolů, kdy na Besedním domě
byla odhalena pamětní deska ke 100. výročí
republiky. K vidění byly historické prapory,
krojovaní účastníci a téměř 2.500 cvičenců
ve 12 hromadných skladbách. Slet se opravdu
vydařil nejen organizačně, ale i počasí vyšlo.
Vrcholem letošních sokolských akcí byl
XVI. Všesokolský slet v Praze. Cvičenci z naší
jednoty i župy vyrazili již 30. června 2018
do Prahy. Za naši jednotu cvičily pouze
4 cvičenky. Naše župa Slovácká měla na sletu 124 cvičenců obsazených v 8 hromadných
sletových skladbách a 2 umělecké soubory
a soubor ochotnického divadla.
V neděli 1. července 2018 od 10 hodin procházel sletový průvod Prahou z Václavského
náměstí přes Národní třídu, Smetanovo nábřeží, náměstí Jana Palacha a Pařížskou ulicí
na Staroměstské náměstí. Průvodu se zúčastnilo na 13.000 domácích i zahraničních Sokolů a jejich hostů. V průvodu jste mohli shlédnout nádherné historické sokolské prapory,
účastníky v sokolských, ale také v lidových
krojích, k slavnostní náladě přispěly rovněž
hudební tělesa a folklórní soubory. Průvod
byl ukončen zhruba ve 12:30 hodin. Byla to

29

4
2018

Velkopavlovický zpravodaj

opravdu krásná podívaná. Počasí vzorové,
skoro tropické.
Odpoledne probíhala mše v Chrámu sv. Víta
na Pražském hradě. Večer na scéně Národního divadla, při příležitosti slavnostního zahájení sletu, poprvé v dějinách odehráli celé
představení ochotníci a to hrou Naši furianti
od Ladislava Stroupežnického.
Od 2. do 4. července 2018 cvičenky a cvičenci
pilovali hromadná vystoupení. Krom nácviků
probíhaly po celé dny doprovodné programy
po Praze. Za zmínku stojí např. různá pódiová
vystoupení v Tyršově domě i mimo něj, různé výstavy, koncerty i divadelní představení.
V O2 aréně proběhl slavnostní večer Sokol
Gala, kde proběhly přehlídky nejlepšího sokolského výkonnostního a vrcholového sportu. Divákům se předvedlo na 500 vystupujících - zástupců více než 20 tradičních i méně
tradičních sportů z České obce sokolské a také
zahraniční hosté z Kanady, Dánska a Slovinska. Průvodcem večera byl známý divadelní
soubor Cirk La Putyka jehož řada členů prošla
sokolskými oddíly.
Dne 5. července 2018 ve 21 hodin byl slet
zahájen hromadným vystoupením I. programu a dne 6. července 2018 ve 14 hodin začal
II. program na stadionu EDEN. Cvičení se
zúčastnilo na 15.000 cvičenců. Celkově se
v obou programech představilo 12 skladeb,
z toho 11 České obce sokolské (včetně skladby
česko-slovenské SPOLU), 1 skladba od České
asociace Sport pro všechny, dále vystoupily
gymnastky z Dánska. Bylo to nádherné, nálada úžasná, vzpomínky nepopsatelné. Již nyní
se těšíme na nácviky dalších skladeb. Sokolu
a sletu Zdar!

Trocha zajímavostí:
• Dvěma nejstarším cvičencům bylo 96 let,
nejmladšímu 2 roky. Nejpočetnější skladbou byla skladba Cesta – a to v počtu
1.562 cvičenek. Při slavnostním ukončení
bylo na ploše dokonce 2.000 lidí. Na ploše
se také představilo 1.000 dětí mladších 6 let.
Sletu se účastnili cvičenci z České republiky, Slovenska, z USA, Kanady, Německa,
Švýcarska, Rakouska a Austrálie.

XVI. Všesokolský sraz, Praha 1. července 2018. Společné foto po průvodu městem,
skladba Spolu – cvičenci župy Slovácké a Rakouské.

• Tolik informací o největší celosokolské události letošního roku… Mimo jiné naše jednota v průběhu roku pořádá nebo se účastní
dalších sokolských akcí jak místního charakteru tak v rámci župy, či republiky nebo
i zahraničí…
• Každý rok pořádáme vždy poslední sobotu v dubnu Jarní přechod se Sokolem Velké
Pavlovice, kdy máme možnost si zvolit trasu
vhodnou pro rodiče s dětmi či pro zdatné
turisty – trasu přes vrchol. Vždy nás autobus odveze i přiveze zpět. Tato akce je již
tradiční a hojně navštěvovaná nejen sokoly,
ale i místními příznivci pěší turistiky či
hosty, kteří se kvůli této akci v Pavlovicích
ubytovávají. Na 1. máje jezdíme na zahájení
cykloturistické sezony na kolech do Lednice.
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Prodloužený „Sokolí“ víkend na chatě v Herolticích.
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V průběhu jara, léta, když počasí dovolí, jezdíme dle možností a času v neděli po okolních
cyklotrasách. Také již pravidelně se někteří
členové naší jednoty účastní prodlouženého
jarního víkendu v Rakouském Tyršově Oetzu, kde se vzpomíná sportovními kláními,
výšlapy, tradičním během a bohoslužbou
skon Miroslava Tyrše – vždy pod záštitou
Rakouské župy, Švýcarské či Německé – které se během tehdy v Československu zakázaném Sokolském hnutí starali o pospolitost
a zachování této sokolské tradice – tyto tři
státy se v pořádání střídají… Již několikrát
jsme s dětmi si propůjčili na prodloužený
víkend Sokolskou chalupu v Herolticích, kde
děti poznávají krásnou přírodu, kde ještě
mohou vidět mloky, světlušky, roháče a jiná
zvířátka, která se tam běžně vyskytují. Také
naši vodáci pořádají víkendy na Mohelnu
nebo i jinde dle možností. Samozřejmě také
se stále věnujeme soutěžím ve vaření guláše
– nejen že po soutěžích jezdíme, ale také spo-

lečně s Ekocentrem Trkmanka jsme již letos
po páté připravili a pořádali akci Gulášfest.
Také se jako ostatní spolky účastníme jarního úklidu a to kolem Sokolovny. Novodobě
vznikla celorepubliková akce Noc sokoloven, kdy se do této akce naše jednota zapojuje buď jen pro své členy nebo jsme již 2×
pořádali divadlo s ochotnickým souborem
sokolů z Podivína – PODIVA. I letos jsme
měli divadlo domluvené, ale bohužel v tento
čas nám divadlo odřekli z důvodu dovolené
herců z připravené hry – tak snad opět příští rok. Dále se naši nejaktivnější část sokolů
– volejbalisté pravidelně každý týden schází
ve čtvrtek ve velké tělocvičně ZŠ a aktivně se
účastní různých turnajů v okolí a na podzim
jeden turnaj pořádají. Po 2 roky jsme pro
své členy pořádali kurz tanečních. Pokud
bude zájem třeba i z řad nesokolů – uvidíme, třeba připravíme další ročník tanečních.
Také po 3 roky sokol pořádal před vánočními svátky diskotéku. Po roce a půl opět
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od září bude probíhat cvičení každé pondělí
od 19:30 hodin pro všechny věkové kategorie – kalanetika, pilates či pět tibeťanů
– cvičíme pro radost, takže každý dle svých
možností ale s chutí! Každý pátek či sobotu naši malí vodáci se svým vedoucím jezdí
do bazénu. No a v případě potřeby či zájmu
se scházíme v klubovně, kde se domlouváme
na akce nebo třeba jen tak si popovídáme.
Rádi bychom, kdyby se k nám přidali aktivní zájemci o turistiku, cvičení či vodáctví,
rádi přivítáme nové kolegy pro práci s dětmi
nebo s dalším nápadem pro naši činnost. Je
lepší strávit čas v klubovně či na výletě s přáteli než u televize.
Kontakt, či další informace můžete získat
na našich stránkách * www.sokol-velke-pavlovice.eu.
Jana Václavková, starostka a náčelnice
T.J. Sokol Velké Pavlovice

Vlčí léto 2018
Velkopavlovický kmen Vlků, pracující a žijící
v duchu woodcraftu ve Velkých Pavlovicích
už od roku 1970, se letos koncem července vydal na svoji už devětadvacátou Letní expedici Vlků.
Expedice znamená cestu. Tedy cestu za poznáním nejen vzdálených krajů, ale i cestu
za poznáním přírody, dobrodružstvím, přátelstvím, ale i objevením svých schopností či
poznáním nových dovedností. Táboření se
zúčastnily necelé tři desítky osob. Program
byl připraven nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Táborový život začíná ranní písní v okamžiku, kdy sluníčko vykoukne nad vrcholky
stromů a končí večerní písní pod hvězdami.
Je zaměřen na hru pro děti, na tábornické
vzdělávání v lesní moudrosti i na sportovní
zápolení.

hře a pozorovali jsme i zatmění měsíce a taky
se naučili rozeznat řadu stromů rostoucích
v okolí tábora.
V kmenu ale dbáme i na všestranný pohyb
a cvičení těla. Každý den byl na programu
jiný sport, při němž se protáhla naše těla.
Zahráli jsme si fotbálek, házenou, talířovku,
ručníkball, ringobal, bavila nás i hra „Mýval“
a talířgolf.
Na konci táboření zasedli přítomní Vlci
ke slavnostnímu sněmovnímu ohni. Slavnostní hranici zapálili pochodněmi i Vlci,
kteří do kmene chodili před třemi desítkami
let. Nebo kteří byli v roce 1990 přítomni ob-

novení československé Ligy lesní moudrosti. Zvolili jsme nové čtyřčlenné náčelnictvo,
přijali několik nových osvědčených přátel
do svých řad. Přítomní Vlci si poté přiznali
velké množství Orlích per za činy, které vykonali v průběhu roku. Klára Vymazalová byla
pasována do lesního titulu Sagamor. Plánovali
jsme další činnost i zpívali u kytary.
Táboření se nám všem zdálo krátké a tak se už
teď těšíme na září a další pokračování tradičních pondělních schůzek v klubovně na Ekocentru Trkmanka.
Jara Vlk Suský

Celotáborová hra pro děti byla zaměřena
na téma Hledači pokladů. Skupinky hledačů
pokladů se potýkaly nejen s tajemnými šiframi, indiciemi v táborových novinách plných
zajímavostí z české historie, ale i s dobrodružným hledáním pokladů v potoku, v nočním
lese střeženém slepým strážcem. Museli si
ale poradit i s problematickým přenášením
vody bez použití nádob, nebo bojovat o poklad uložený v obsazeném hradě. Taky si děti
vyzkoušely umění kejklířů jako je žonglování
s míčky, chůze po provaze či vrhání nožů. Vítězný tým, Filip Hicl a Dominik Holásek, nakonec nalezl hlavní poklad.
Nejen hrou je ale naplněno naše táboření.
Lesní škola Čotokva byla letos zaměřena
na stavby stylových stanů, jako jsou týpý,
zubřík či stan vojáků ze 17. – 19. století, dále
na rozdělávání ohně nejen sirkami, ale i křesadlem, lukostřelbu, práci s kůží, vaření
na ohni. Paměť jsme si potrápili na Setonově

Filip Hicl a Dominik Holásek
– vítězové celotáborové hry
na téma Hledači pokladů.

Stylový stan týpý
– vlastnoručně postavený domov
pro táborníky s dobrodružnou „vlčí“ duší.
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Senioři si vychutnali první letní grilovačku
Léto a prázdniny jsou obdobím jako stvořeným pro grilování. Tuto oblíbenou kratochvíli
si rád dopřeje naprosto každý, dříve narozené
nevyjímaje. Právě tito, z velkopavlovického
Klubu důchodců, se sešli ve středu 27. června
2018 na zdejší myslivně a znovu po roční přestávce rozžhavili gril.
Brzy se od něj a pod rukama dvou skvělých
a časem osvědčených mistrů grilovačů – pan
Schnircha a pana Horáčka, linula libá vůně
křehoučkého masa a křupavých klobás či špekáčků. Nechyběl nápojový servis a jako třešnička na dortu kávička korunovaná sladkou
trubičkou.
Krásný den, co říkáte? A pokud si k tomuto neodolatelnému menu přidáme ještě skvělou náladu s písní na rtu, můžeme našim babičkám
a dědečkům jen závidět. Rádi jim takovou zábavu a pohodu přejeme, však si ji zaslouží!
Karolína Bártová

Grilovací kuchařské duo Schnirch & Horáček je ve svém živlu! A ta vůně…

Ohlédnutí za minulostí
Strava při žních a dožínkách na Hanáckém Slovácku
„Žně se nám skončily, všechno jsme sklidili!“
Ještě na začátku 20. století přijížděli s tímto
oznámením ženci i ostatní žňová pracovní
chasa k hospodáři, aby od něj dostali poděkování i nějaké to občerstvení a společně pak
oslavili konec žní dožínkovou zábavou.
Co jim ale při tak namáhavé práci hospodář
a jeho hospodyně připravovali k snědku?
Vždyť na poli byli od samého rozednění, sotva se v ranním rozbřesku zalesklo ostří kosy,
a večer končili se západem slunce. Při celodenní práci, většinou až 16ti hodinové, si
dovolili odpočinout pouze 1 hodinu u oběda
a následně si, hlavně ti starší, rádi zdřímli
ve stínu mandelů. Většinou se oběd na pole
přinášel, aby nemuseli pracovníci chodit zpět
na statek a zdržovat se tím v práci.
Na poli bylo třeba žencům i odbíračkách dodat potřebné živiny a tím i sílu. Kaloricky
bohaté byly např. kaše. Prosné a pohankové
se na přelomu 19. a 20. století již nevařily,
protože se proso a pohanka musely kupovat
(již se nepěstovaly). Nejznámější byla kaše
krupičná. Krupice se mlela ve mlýně z vlastní pšenice nebo se koupila a připravovala
se i z ječmene.
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Od 1. poloviny 19. století, kdy se z panonské
oblasti na jižní Moravu rozšířila kukuřice, je
zvláště oblíbená kaše kukuřičná, po roce 1900
také kaše rýžová. (Pozn.: lidové označení kukuřice „turkyň“ nebo „turecké žito“ označuje
zřejmě místo původu, odkud se v novověku
kukuřice do střední Evropy rozšířila, tj. z tureckého nebo italského prostředí.)
K snídani mívali ženci kromě tvrdého alkoholu (kořalky a jiných lihovin) od začátku 20. století i kávu. S sebou si pak brávali
např. slaninu.
Pamětníci z Čejkovic vzpomínají, že v 50. letech 20. stol., kdy se ještě konaly poslední
ruční žně, přinášela děvčata na pole žencům
a vazačkám k snídani chléb se sádlem, kvašáky a vinný střik.
„Časně ráno o 4. hodině, posnídavše starý sýr
(nyní i kávu) a napivše se gořalky, vypravují se
ženci na pole a setrvají na něm při pilné práci
až do západu slunce.“ Tak popisuje den ženců
Josef Klvaňa s kolektivem v rozsáhlém etnografickém díle Moravské Slovensko.
V době žní hospodyňky hojně využívaly vejce, která se jinak používala jen do lepších těst
a při zvláštních pracovních příležitostech,

jako vydatnou svačinu pro žence – např. vejce
usmažená, nastavovaná krupicí.
Co přesně žencům k obědu přinášeli nalezneme v díle Lidová strava na Kloboucku
a Ždánicku od Miroslavy Ludvíkové: „Připravila se např. polévka z uzeného masa, maso
s křenovou omáčkou, nejčastěji však buchty,
beleše, koblihy.“
Koblihy se smažily z lepšího pšeničného těsta a připravovaly se jen tehdy, muselo-li se
lidem zvlášť dobře nachystat (např. k obřadním příležitostem, na dodírku, na mlácení).
Nebo bývala hovězí polévka, maso s příkrmem, pečivo. Mlatcům se dával zvlášť velký
příděl jídla – až litr polévky, dále šumajstr (fazole a kroupy), brambory nebo čočka, krupice
se škvarky, vejci, okurkový salát se smetanou,
2 pomakované béleše.
Dříve se nevařilo tak často maso k obědu,
ale bývala např. jen zasmažená polévka drůbková, bramborová nebo fazolová, různé kaše
z brambor, fazolí a krup, zasmažené zelí,
kapusta nebo čočka. Doklady o tom nalezneme i ve velkopavlovické kronice ze začátku
20. století, kde je zaznamenán podrobný jídelníček chudší rodiny.
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Odpolední svačina byla podobná té ranní
nebo si, stejně jako k večeři, rozdělili ženci
zbylé jídlo od oběda.
Základem všech svačin býval však tvaroh, ať již čerstvý nebo uleželý, rozmíchaný
např. s kyselým mlékem, se smetanou nebo
máslem, nebo jako sýr. K tomu vždy chléb.
Ten se pekl žitný, ječný, někdy i ovesný. Aby
byl kypřejší, přimíchávaly se do něj od poloviny 19. století vařené brambory.
K večeři, kromě zbytků od oběda – např. šumajstru a buchet, mívali v této době i koláčky
z první mouky, ale také mísu mléka s chlebem.
Hned po žních se mlela mouka žitná, ječná
nebo i kukuřičná doma na ručním mlýnku
pro momentální spotřebu. Např. v Boleradicích se pro „mlatce“ z první vymlácené pšenice a umleté na tomto ručním mlýnku připravovaly placky.
U Jakuba Vrbase nalezneme poznámky
k jídlu v době žní dokonce až z 18. století:
„Tak často se během dne dříve jídlo nedávalo,
aspoň tam, kde se pracovalo v panských službách. Např. v 18. století u panství žarošického
dostával každý robotník o žních pšeničných
a žitných jednou za den z panské kuchyně vařivo
(vařené pečivo) nebo pečivo z pšeničné mouky
a libru chleba.“ (Pozn.: „Vařivo“ nebo-li „vářa“
jsou knedle nebo šišky, které se vařily z ječmene, našrotovaného na domácím šrotovníku.)
Na poli se kromě kořalky a vína (někdy ředěného vodou) pila i čistá voda, kterou si nabírali
pracovníci přímo na poli (na Břeclavsku bývaly studny obyčejně v každé trati).
Zakončení důležitých zemědělských prací
bývalo příležitostí k pohoštění jídlem, jako
při dožaté, vití obilí a domlatku. Často to byl
jen bohatší oběd, nebo se běžné jídlo doplnilo

Kobylí – oběd na poli. Začátek 20. století, rodina Müllerova.
Zdroj: Blanka Hrabalová - Kobylí
koláči a větším množstvím vína či jiných lihovin, nebo se daroval ještě pecen chleba.

Zdroje:

„Večeřu dávali a dávajú podnes dobrú v ten
haldamáš, no, kór u bohatých. Lukšovú polívku
masovú, hovězí leb vepřový maso vařený, knedle,
třenej křen a pečínku vepřovú s dyňovým zelím.
Koláče, víno lebo pivo, aji gořalku, co, z teho
piva se ani neopije.“ Tak popisuje dožínkové
pohoštění chasy v díle Lidské dokumenty spisovatelka Augusta Šebestová, která v letech
1886 – 1896 žila ve Velkých Pavlovicích, vdaná
za Františka Šebestu – účetního cukrovaru.

Klvaňa a kol.: Moravské Slovensko

Válka, M.: Homo faber
Ludvíková, M.: Lidová strava
na Kloboucku a Ždánicku
Vrbas, J.: Ždánsko. Zeměpisný
a dějepisný popis
Noháč, Jan: Vlastivěda moravská
Foto: Blanka Hrabalová, Kobylí
Zpracovala Zuzana Martinková

Školní okénko
Školní rok 2018/2019 v Základní škole Velké Pavlovice
Do školních lavic letos nastoupí rekordních
42 prvňáčků. Odešlo 17 žáků z deváté třídy,
kteří ukončili úspěšně povinnou školní docházku a získali tak základní vzdělání a jeden
žák z osmé třídy. Dalších 7 žáků odešlo z pátých tříd, a to na gymnázia. Současně k nám
přijde i několik nových žáků z okolních obcí.
Škola tak bude mít poprvé za mého působení
přes 300 žáků, přičemž více než jednu třetinu
budou tvořit žáci z okolních obcí.
Do školy ve školním roce 2018/2019 nastoupí také tři noví pedagogičtí pracovníci, a to
s aprobací český jazyk, dějepis, občanská
výchova a tělesná výchova a dva provozní zaměstnanci – uklízečka a kuchařka. Paní učitelka s aprobací tělesná výchova je z Bořetic

a zastoupí p. učitelku Mgr. J. Janů, která odchází na mateřskou dovolenou. Se školou se
naopak rozloučila p. Marie Drtilová, která
na škole působila dlouhá léta na pozici kuchařky, a dočasně i p. Petra Otřelová. Všem
patří za odvedenou práci velké poděkování.

Jak se základní škola o letních
prázdninách na nový školní
rok 2018/2019 připravovala?
Již v červnu zahájila škola přípravu zejména
na rozsáhlou rekonstrukci velké tělocvičny,
učebny fyziky a chemie a vybudování bezbariérových toalet a jazykové učebny. Učebny

včetně toalet budou z 90% financovány Evropskou unií na základě projektu, který základní
škola získala. Hodnota projektu je cca 3,5 miliónu korun. V tělocvičně se opraví na základě
zpracovaného projektu topení, dále kovová
konstrukce hrazení a obložení a položí se i podlaha z dubových parket, která byla označena
již za působení bývalého p. ředitele hygienou
za nevyhovující. Nutnou součástí bude vymalování některých tříd, místností, tělocvičny
a kuchyně. Opravila se část střechy, kterou
poškodila vichřice. Tato oprava se hradila
z pojistky základní školy za její spoluúčasti.
Na závěr bych chtěl poděkovat našemu zřizovateli za pomoc, kterou nám při opravách
školy a jejího okolí poskytuje. Je třeba zmínit

33

4
2018

Velkopavlovický zpravodaj

zejména finanční pomoc na opravě velké tělocvičny, kterou využívají jak žáci základní školy, tak gymnázia a široká veřejnost.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych popřál
všem našim žákům hodně úspěchů ve školní
práci a hodně hezkých chvil, které ve škole
i mimo školu budou trávit. Mnoho úspěchů
a spokojenost v práci přeji také všem zaměstnancům školy.
Sportovní hala při základní škole
po prázdninové generální opravě.

Rekonstrukce specializované pracovny
pro výuku fyziky a chemie.

Mgr. Michal Rilák,
ředitel Základní školy Velké Pavlovice

První „Akademie“ základní školy Velké Pavlovice
Konec školního roku 2017/2018 proběhl
v Základní škole Velké Pavlovice ve znamení příprav na Školní akademii. Naše první
Akademie v novodobé historii se konala v
pátek 22. června 2018 v 17 hodin v Sokolovně
ve Velkých Pavlovicích.
Zúčastnili se jí především žáci 1. stupně, kteří
si pod vedením svých třídních učitelů připravili různá vystoupení. Možná i proto, že Školní akademie měla na naší škole premiéru, byla
účast rodičů a dalších rodinných příslušníků
poměrně vysoká. Návštěvníci zaplnili celý sál
Sokolovny i přilehlé prostory včetně galerie.
V úvodu, resp. i na závěr, zahrála všem zúčastněným dětská cimbálová muzika „Palička“
čtyři lidové písně. Poté zahájil Akademii svým

projevem pan ředitel Mgr. Michal Rilák, ve
kterém po úvodním přivítání rodičů, kolegů,
představitelů města a dalších hostů představil
naši školu, její úspěchy a rozvoj, poděkoval
rodičům, zřizovateli, sponzorům, zaměstnancům a žákům za spolupráci a nakonec popřál
žákům hezké prázdniny a zaměstnancům
pěknou dovolenou. Pak následovala pestrá
paleta vystoupení. Celým pořadem provázeli
diváky dva moderátoři – žáci druhého stupně,
kteří vtipně uváděli jednotlivá čísla.
Prvňáčci se nám představili v pohybovém
vystoupení jako popeláři s písní „Já jsem popelář“, žáci druhých ročníků za doprovodu
hudby předvedli, jak umí skákat přes švihadla. Třeťáci představili vlastnoručně vyro-

Na první školní akademii ZŠ Velké Pavlovice vystoupila také dětská cimbálová muzika Palička.
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bené modely z ekologických materiálů v komentované módní přehlídce. Čtvrté ročníky
si se svými učiteli připravily krátké divadelní
představení o praotci Čechovi s písněmi a páté
ročníky vystoupily s tanečním číslem „Girls“
a hudebním pásmem „Proměny“.
Doufáme, že se Školní akademie všem líbila.
Poděkování patří především účinkujícím dětem, pro které jistě nebylo lehké postavit se
na pódium před početné publikum a předvést,
co se naučily a samozřejmě také pedagogům
a všem, kteří se podíleli na její přípravě.
Mgr. Halka Buryová, zástupce ředitele
Základní školy Velké Pavlovice
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Hurá, už jsme školáci!
V pondělí 3. září 2018 proběhlo zahájení školního roku 2018/2019. Obzvláště slavnostní
byl tento den pro prvňáčky, kteří nastoupili
do školy úplně poprvé. Malé školáky přivítal
pan ředitel ZŠ Mgr. Michal Rilák, starosta
města pan Jiří Otřel a popřát úspěšné zahájení školní docházky přišli dětem i další
učitelé a vychovatelé školy.

ho dne si odnesly drobné dárky a kornout
se sladkostmi.
Všem prvňáčkům přejeme úspěšný školní rok!
Mgr. Eva Drienková,
Mgr. Jitka Řádková, třídní učitelky

Děti si v doprovodu svých rodičů prohlédly
vyzdobenou třídu, seznámily se s paní učitelkou a prožily první hezké okamžiky s novými
kamarády. Na památku tohoto významnéPrvňáčci poprvé ve školních lavicích
– život začíná…

Sportovní olympiáda 2018
Dne 25. června 2018 se konala Sportovní
olympiáda žáků 1. stupně Základní školy Velké Pavlovice. Soutěžit přijeli i školáci
z Bořetic, Němčiček a Staroviček. Malí sportovci změřili své síly ve čtyřech disciplínách:
hod míčkem, skok daleký, vytrvalostní běh
a sprint na 50 m.

Prvňáčci poprvé ve školních lavicích
– život začíná

Skvělé výkony dětí byly odměněny vytouženými medailemi. Sportovní dopoledne proběhlo
v příjemné atmosféře, kterou si všichni závodníci i vyučující užili.
Mgr. Eva Drienková, Mgr. Jitka Řádková

Do olympiády daly děti vše, bojovaly
do posledního milimetru, do poslední
setiny vteřinky. Ty nejlepší si odnesly
vytoužené cenné medaile.

Flétnové duo Zuzka & Míša
doprovodilo písničkou kobylské předškoláčky do školy
Měsíc červen je časem, kdy se loučí malí
školkaříci – předškoláci s mateřskou školou,
plni očekávání a zvědavosti, copak je asi čeká
od září za dveřmi školní třídy.
Při této příležitosti v mnoha případech připravují mateřské školy slavnostní loučení
a pasování předškoláků do řad právoplatných
nastupujících prvňáčků. Přesně tato událost byla na programu dne 27. června 2018
v nedaleké obci Kobylí.
Pro velkopavlovickou Základní uměleckou
školu je velkou poctou, že si již druhým rokem ředitelka Mateřské školy Kobylí paní
Mgr. Blanka Helešicová vybrala, co by hudební doprovod, žáky naší hudební školy.
Pod vedením MgA. Zbyňka Bílka zde vystoupili s pásmem oblíbených písniček nejen z pohádek žáci Zuzka Bártová a Míša
Helešic. Potlesk všech dětských i dospělých
účastníků a v závěru poděkování se slovy
uznání jen podtrhly, že se velkopavlovickému
flétnovému duetu vystoupení krásně vydařilo.
Prvňáčkům přejeme ve škole spousty jedniček
a radosti a úplně všem, kterým právě začal
nový školní rok, hodně sil, energie a elánu!
Karolína Bártová

Zuzka a Míša zahráli kobylským předškoláčkům do kroku.
Ti se vydali vstříc školním lavicím.
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Mateřská škola informuje
Mateřská škola je po dvouměsíční přestávce
už zase připravena plně se věnovat všem přijatým předškolním dětem. Pro tento školní
rok je školička zcela naplněna a postupně
se blíží i finální dokončení a kolaudace nové
třídy pro dvouleté děti.
V současné době čekáme na vyhlášení nových
dotačních programů, ze kterých se předpokládá možnost získat finanční podporu na
nově budovanou třídu. Tím by se podařilo

kapacitu školky ještě navýšit a uspokojit tak
poptávku rodičů dětí mladších tří let.
Mateřská škola se k žádným zásadním změnám prozatím nechystá, protože jako nová
ředitelka jsem se v měsíci srpnu neměla možnost s něčím konkrétním seznámit. Nejdříve
potřebuji čas poznat se s pracovníky školy,
s činností školy, s dětmi i jejich rodiči a zjistit
tak případné rezervy, potřeby a zájmy.

Moc se na vás všechny již těším a po mé zdravotní odmlce se budeme každý den, věřím že
s úsměvem, potkávat.
Bc. Olga Kolářová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku
Dne 26. června 2018 naposledy zazvonilo
žákům 9. ročníku a tito úžasní, téměř dospělí mladí lidé tak uzavřeli jednu velkou
životní etapu.
Slavnostní rozloučení a předání vysvědčení
proběhlo na Městském úřadě za přítomnosti
pana starosty, pana ředitele ZŠ Velké Pavlovice, ZŠ Němčičky, učitelů a v neposlední řadě
rodinných příslušníků.
Žáci si připravili program, kterým chtěli ukázat, a hlavně poděkovat všem přítomným, jak
moc byla pro ně základní škola důležitá, kolik
jim dala do života a že jejich krásné vzpomínky jim zůstanou navždy. Musím říct, že nejedno oko nezůstalo suché.
Milí, teď už bývalí deváťáci, přejeme vám ještě
jednou šťastný a pohodový vstup do nové etapy života. Budete nám chybět.
Mgr. Jaroslava Janů

Deváťáci školního roku 2017-2018. Kéž se vám všem v dalším životě daří!

Letní tábory v Kdousově?
Osvědčená značka pro super prázdniny!
Jako každý rok tak i letos první dva týdny v červenci patřily dětem a táborům
v Kdousově.

kali mnoho zábavných zážitků. Týmy získávaly během celého týdne body do celotáborové
hry, kterou tentokrát vyhráli Zelení absolemi.

I. turnus – ALENKA V ŘÍŠI
DIVŮ

Tento týden jsme nezapomněli ani na výlet
do Jemnice, táborák s kytarou, stezku odvahy
a závěrečnou diskotéku.

Vše začalo příjezdem. Děti si zabydlely pokoje a rozdělily se do týmů podle barev, kde
si zvolily název, vyrobily vlajku a rozdaly si
odlišné šátky s barvou jejich skupinky. A jaké
vymyslely názvy? Byly to Dlabajové, Červená
esa, Šklíbáci a Zelení absolemi.

II. turnus – PO STOPÁCH
RŮŽOVÉHO PANTERA

Tábor zahajujeme již tradičně procházkou
po okolí vesnice. První týden se nesl v duchu
témata „Alenka v říši divů“, kde náplní zábavy
dětí bylo pomáhat Kloboučníkovi.
Časový program byl nabitý. Každý den začínal výukou s různými tématy. Mezi odpolední
hry patřily např. čaj o páté, setkání se Šklíbou
nebo Plchovy pohádky, při kterých jsme zís-
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Druhý turnus byl pojmenován „Po stopách
růžového pantera“. První den se nesl v duchu ukradeného diamantu. Všichni byli pozváni na výstavu do muzea, kde byl vystaven
vzácný drahokam, ale během prohlídky byl
lupiči odcizen. Všechny hry a úkoly souvisely
s tématem a děti se musely naučit, jak spolu
vzájemně komunikovat, aby obdržely nápovědy k získání růžového diamantu zpět. Stejně
jako první týden byly děti rozděleny do čtyř
týmů, které si sami pojmenovaly.

Ani druhý týden jsme nemohli vynechat výlet do nedaleké vesnice jménem Police, kde si
každý mohl v obchodě koupit něco dobrého
na zub.
Během obou týdnů jsme nikdy nezapomínali
na rozcvičku a při slunných dnech jsme pravidelně navštěvovali i bazén v blízkosti naší
základny. Celý druhý týden jsme uzavřeli soutěží ,,Kdousov má talent“, při které si každý
pokoj nacvičil vystoupení. Závěrečnou diskotékou jsme pak tábor definitivně ukončili.
V sobotu 14. července se už jen všichni sbalili
a vyrazili domů. Věříme, že si každý užil oba
tábory od začátku do konce. A těšíme se zase
příští rok!
Michaela Bařinová
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Účastníci I. turnusu tábora Kdousov 2018 na téma „Alenka v říši divů“.

Účastníci II. turnusu tábora Kdousov 2018 na téma „Po stopách růžového pantera“.
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Gymnaziální školní rok 2017/2018 v číslech
Ve školním roce 2017/2018 docházelo do školy 258 žáků - do osmi tříd osmiletého studijního oboru 195 žáků, do čtyř tříd čtyřletého
studijního oboru 63 žáků. Studenti dojíždí
z 34 okolních obcí. Průměrný počet žáků
na třídu je 22. Do prvních ročníků (prima,
1. A) nastoupilo 40 žáků.
Druhé pololetí školního roku ukončili
žáci: z celkového počtu 258 žáků prospělo
149 žáků, s vyznamenáním 107 žáků (tj. 41
% všech žáků školy), neprospěli dva žáci.
V osmiletém studijním oboru z celkového počtu 195 žáků prospělo s vyznamenáním 100
žáků. Ve čtyřletém studijním oboru z celkového počtu 63 žáků prospělo s vyznamenáním 7 žáků. Z tělesné výchovy bylo uvolněno
ve druhém pololetí 16 žáků z důvodu zdravotní nezpůsobilosti.

bu postoupilo družstvo žáků školy ve složení
Ondřej Sláma, Šimon Bedřich a Vojtěch Antoš. Na výsledek si však musíme počkat až
do listopadu.

garanty projektu, a i dalších pracovníků školy.
Velký dík patří rodinám našich studentů, kteří
nás v tomto záměru podpořili a přijali španělské studenty.

Již podruhé jsme uskutečnili vzájemnou (reciproční) výměnu studentů se španělskou
střední školou v Segovii. Hlavní myšlenka pobytu spočívá v tom, že studenti jsou ubytovaní
v hostitelských rodinách a na jednotlivé dny
jsou jim připravovány výlety a exkurze. Veškerá komunikace se uskutečňuje v anglickém
jazyce, tím studenti v praxi aplikují své znalosti z běžné výuky. Realizace projektu by nebyla možná bez nadšení Mgr. Zdeňka Loskota
a PaedDr. Stanislava Kameníka, kteří se stali

Období hlavních školních prázdnin je
v naší škole tradičně obdobím pilné práce. Proto bych chtěl poděkovat provozním
pracovníkům, paním uklízečkám, panu
školníkovi za práci na úpravách interiéru
našeho gymnázia.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Maturitní zkouškou ukončilo studium 21 studentů oktávy a 13 studentů třídy 4.A. Celkem
33 nejpilnějším studentům z kvinty – oktávy,
1.A – 4.A bylo přiznáno prospěchové stipendium za vynikající prospěch.
V přijímacím řízení se pro školní rok
2018/2019 postupovalo podle vyhlášky MŠMT
č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti jednotné přijímací zkoušky a přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.
Do prvního ročníku studijního oboru 79-41K/81 gymnázium, všeobecné osmileté studium, bylo přijato 22 uchazečů, kteří odevzdali
stejný počet zápisových lístků. Do prvního
ročníku studijního oboru 79-41-K/41 gymnázium, všeobecné čtyřleté studium, bylo
přijato 30 uchazečů, ale odevzdáním zápisových lístků se zapsalo 19 studentů. V celé
ČR je počet žáků v prvních ročnících ve srovnání s minulým rokem nižší a tento stav nízké populace se podobně promítá i do počtu
žáků v naší škole.
Celostátního ověřování vědomostí v rámci
projektu Vektor IV od společnosti SCIO se
zúčastnili žáci 4.A a oktávy z předmětů ČJ,
M, Nj, OSP, dále proběhlo testování z anglického jazyka SCATE. Výsledky žáků jsou
na úrovni odpovídající stejné věkové skupině
v rámci České republiky.
Škola se tradičně zapojuje do naukových
soutěží a olympiád v rámci okresu, kraje
a na celostátní úrovni. Žáci dosáhli v soutěžích řady úspěchů a vzorně reprezentovali
školu i naše město. K všestranným žákům v letošním školním roce patřil Vojtěch Antoš (septima), který se umístil na 2. místě v celostátním kole olympiády v ruském jazyce. Ve stejné
soutěži na 2. místě v krajském kole skončila
Taisya Voytenko (sexta). K úspěšným žákům
patří také nadaná Klára Pejchlová (kvarta),
která v krajském kole olympiády z českého
jazyka získala pěkné osmé místo, v celostátní soutěži Skrytá paměť Moravy místo druhé
a zapojila se i do dalších soutěží. Do celostátního kola dějepisné soutěže gymnázií v Che-
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Velmi výjimečná letní škola
Absolventka velkopavlovického gymnázia
2013 Karolína Osičková se s námi podělila
o své zkušenosti a zážitky z letní školy Interkontinentálního jaderného institutu.
Jistě jste už někdy slyšeli o programu ERASMUS, díky kterému mohou studenti vysokých
škol strávit část svého studia na zahraničních
univerzitách. Není to však jediná možnost,
jak tzv. někam vyjet. Další možností jsou letní
školy. Možná se vám zdá, že strávit kus prázdnin na další škole musí být utrpení, do kterého by dobrovolně šel jenom blázen. Já bych se
ale ráda s vámi podělila o mé zkušenosti a tím
vás snad i trochu namotivovala k účasti na podobné stáži.
Celý červen jsem strávila na letní škole Interkontinentálního jaderného institutu (Intercontinental Nuclear Institute – INI). Asi
ze 120 uchazečů z celého světa nás bylo vybráno 28. Na měsíc jsem měla spolužáky z Česka,
Polska, Slovinska, Slovenska, Chorvatska,
Rumunska, Běloruska, Litvy, Maďarska,
Ukrajiny, Malajsie, Jordánu, Saudské Arábie,
Ghany, Nigérie a Mexika. Naše „třída“ nebyla
rozmanitá jen národnostmi, ale také profesemi. Tato letní škola (jako i spousta dalších
stáží v jiných oborech) totiž není omezena věkem a podmínkou účasti není status studenta.
Jediné, co jsme měli společné, byla jaderná
část energetického průmyslu. Takže jsme se
sešli jaderní inženýři, operátoři reaktorů, jaderní fyzici, vědci, ale také právníci, úředníci
a zákonodárci.

Celá škola trvala čtyři týdny, které jsme trávili
na rozličných přednáškách a exkurzích. První
polovina se odehrávala na zámku Štiřín kousek od Velkých Popovic (kam jsme samozřejmě naše mezinárodní přátele vzali na exkurzi
do pořádného českého pivovaru). Navštívili
jsme Centrum výzkumu Řež a jejich jaderné
výzkumné reaktory LVR-15 a LR-0. Nechyběla ani návštěva jaderné elektrárny Temelín,
kde jsem si zažila perné chvilky při překladu
výkladu paní průvodkyně a navíc při odpovídání na zvídavé dotazy ukrajinských kolegů
ze stejného typu jaderné elektrárny. Také
jsme se byli podívat na netypický uranový důl
ve Stráži pod Ralskem a dva dny jsme strávili
v laboratořích na Fakultě jaderné a fyzikálně
inženýrské.
Takovéto mezinárodní školy se nezaměřují
pouze na výuku a exkurze, ale celé jsou také
o získávání kontaktů. A tak jsme se museli jako kolektiv řádně stmelit. Nejvíce tomu
napomohl interkontinentální večer. Každý
účastník přivezl ze své země typické pochutiny, popovídal o folklóru a zvyklostech a také
zazpíval národní hymnu. Za zmínku určitě
stojí jordánské cukroví plné medu, kořeněná káva ze Saudské Arábie a třeba ještě rumunské likéry. U našeho českého stolečku
zabodovaly nejvíce asi utopenci, tvarůžky
a moravské víno. A taky proběhla menší (ostrá) výměna názorů s kolegy ze Slovenska o
tom, čí jsou vlastně Horalky .
Druhých 14 dní v městečku Lowell v Massa-

chusetts probíhalo velmi podobně. Jenom
jsme nebydleli na zámku, ale na kolejích,
a nejedli jsme v zámecké restauraci, ale ve školní jídelně. Navštívili jsme výzkumný reaktor
na MIT (Massachusetts Institute of Technology), což pro mnohé z nás byl splněný sen. Také
jsme měli exkurzi na jaderné elektrárně Pilgrim, která má varný reaktor – velmi odlišná
technologie od našich tlakovodních reaktorů. Třetí reaktor jsme viděli v Lowellu na půdě
naší hostitelské univerzity (University of Massachusetts, Lowell). Na tomto výzkumném
reaktoru jsme si vyzkoušeli několik klasických
reaktorových cvičení. Kromě reaktorů jsme
navštívili i firmu vyrábějící radiofarmaka,
jeden z největších univerzitních počítačů
na světě a středisko provozovatele přenosové
soustavy pro celou Novou Anglii.
Kolektivního ducha jsme podpořili večerem
při bowlingu a sportovního ducha zase výletem na kajacích po řece Merrimack za hustého deště. Ale nemyslete si, že jsme jenom pasivně nasávali informace a ve volném čase se
bavili poznáváním Ameriky. Tak 80 % volného času jsme strávili vytvářením skupinových
projektů, které jsme poslední den prezentovali zástupcům pořádajících univerzit (ČVUT
a UMass Lowell) a Mezinárodní agentury
pro atomovou energii. Projekt naší skupinky
se zabýval dlouhodobým řešením energetického problému Malajsie, kde jsme po pečlivé
a náročné analýze navrhli jako řešení britskou a korejskou koncepci malých modulár-

Karolína Osičková (druhá zleva) se svými spolužačkami z letní školy – „Jadernými děvčaty“, jak je sama vtipně nazvala.
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ních reaktorů.
Se spolužáky z ČVUT jsme využili možnosti
posunout si zpáteční letenku o týden později
a na 8 dní se z jaderných studentů stali turisté. Pět dní jsme strávili (znovu)objevováním
Nové Anglie, kdy jsme si prošli Boston, Provincetown, Quinsy. Vše vyvrcholilo Dnem
nezávislosti, který jsme strávili v Plymouthu,
první britské kolonii v Severní Americe. Větší
esenci Ameriky bychom hledali asi těžko.
Protože se v nás ale zvídavé technické duše
nezapřou, strávili jsme také skoro celý den
v bostonském muzeu vědy a na poslední 3 dny
jsme se vydali do Kanady. Kanada má totiž
svoje speciální reaktory CANDU a my jsme si

prostě nemohli nechat ujít příležitost je vidět.
Letní škola nám poskytla dostatek kontaktů,
aby se celá akce mohla uskutečnit. Pravý reaktor jsme sice neviděli, protože není jen tak
jednoduché se dostat na jakoukoli jadernou
elektrárnu, ale podařilo se nám domluvit prohlídku výcvikového centra, kde mají jeho cvičnou repliku. Celé dvě hodiny jsme nevycházeli
z úžasu, byl to pro nás naprosto jedinečný
zážitek, který se nám už asi nikdy nepodaří
zopakovat.

cházka růžovou zahradou. Ale stálo to za to
a dalo mi to mnohem víc – zkušenosti v oboru,
kontakty, příležitosti. A že letní školy a stáže
mají opravdu svůj přetrvávající vliv dokazuje
i to, že během psaní tohoto vyprávění konzultuji s mými interkontinentálními „spolužáky“ nadstandardní prvky bezpečnosti práce na Ukrajině, populárně naučný program
pro Ghanu a další témata. Já si k nim pravděpodobně půjdu pro radu, až začnu za měsíc
psát diplomku.

Účast na letní škole INI nás stála spoustu
komplikací jako je zkrácené zkouškové, absence v práci, odloučení od rodin a ani samotné přihlašování a výběrový proces nebyly pro-

Tak co, na jakou letní školu vyrazíte vy?
Bc. Karolína Osičková

Sport
Lucie plavala na Mistrovství České republiky
Ve dnech 30. června až 1. července 2018 se konalo v Českých Budějovicích Letní mistrovství České republiky staršího žactva 2018,
na kterém nemohla chybět doposud takřka
neporazitelná velkopavlovická plavkyně Lucie Varmužová. Přestože tentokrát díky silné
konkurenci stupně vítězů neatakovala, dosáhla na skvělé výsledky.
Nutno dodat, že se mistrovství oproti ostatním dětským a mládežnickým závodům plave na dlouhém padesátimetrovém bazéně.
Do závodu je nominováno 32 nejlepších plavců. Ti se pak účastní maximálně šesti závodů.

200 m VOLNÝ ZPŮSOB:
nasazena na 7. místě časem 2:14,20,
doplavala na 8. místě, časem 2:18,20

200 m ZNAK:
nasazena na 10. místě časem 2:29,97,
doplavala na 5. místě časem 2:33,45

800 m VOLNÝ ZPŮSOB:
nasazena na 5. místě,
doplavala na 8. místě

100 m VOLNÝ ZPŮSOB:
nasazena na 17. místě,
doplavala na 9. místě časem 1:04,42

100 m ZNAK:
nasazena na 15. místě časem 1:11,16,
doplavala na 9. místě časem 1:12,84

Lucii ke skvělým výsledkům blahopřejeme!

400 m VOLNÝ ZPŮSOB:
nasazena na 11. místě časem 4:49,15,
doplavala na 8. místě časem 4:54,99

Mladá plavkyně Lucka Varmužová vždy plná energie a optimismu!
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KALENDÁŘ AKCÍ – září, říjen, listopad 2018

VELKOPAVLOVICKÉ
VINOBRANÍ 2018
Program:
Pátek 14. září 2018
Areál sokolovny
17.30 hod. – Otevření areálu
18.00 – 19.30 hod. – THE SURPRISE
20.00 – 21.30 hod. – VOXEL
22.00 hod. – do konce – JAMA
Sobota 15. září 2018
Areál sokolovny:
11.00 hod. – Otevření areálu
11.30 – 12.45 hod. – Cimbálová muzika PALIČKA pod vedením Michala Grombiříka,
FLORIÁNEK – folklórní soubor při Ekocentru Trkmanka
13.00 – 14:00 hod. – Dechová hudba LANŽHOTČANKA
14.00 – 15.30 hod. – Cimbálová muzika LAŠÁR s desetiletým Vojtou Janoškem
14.30 – 16.00 hod. – SLAVNOSTNÍ PRŮVOD KROJOVANÝCH MĚSTEM
16.00 – 17.30 hod. – ZARÁŽENÍ HORY – lidová scénka tradičního vinařského obřadu
s vystoupením HANÁCKOSLOVÁCKÉHO KRÚŽKU z Velkých Pavlovic
18.00 – 19.00 hod. – KOMICI s.r.o.
19.00 – 20.00 hod. – Mužský pěvecký sbor PANIHÁJ z Moravan
20.00 – 24.00 hod. – MELODY GENTLEMEN
Doprovodné akce:
Areál TJ Slavoj, Hodonínská ulice, 15. září – 18.00 až 22.00 hod.
Taneční zábava s velkopavlovickou country skupinou COLORADO
Vstupné:
Pátek 14. září: 150 Kč
Sobota 15. září: 200 Kč
Dvoudenní: 300 Kč
DĚTI do 160 cm výšky vstupné neplatí!
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KALENDÁŘ AKCÍ – září, říjen, listopad 2018
NOC SOKOLOVEN

SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Pátek 21. září 2018, 20.00 hodin

Sobota 27. října 2018, 18.00 hodin

Pátek 17. listopadu 2018, 17.00 hodin

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

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
* www.velke-pavlovice.cz

* sraz účastníků na Nám. 9. května
před radnicí
* www.velke-pavlovice.cz

KAFÍČKO A DORTÍČEK

Divadelní představení
ÚČA MUSÍ PRYČ!

Pondělí 8. října 2018, 18.00 hodin

Středa 31. října 2018, 19.00 hodin

* městská knihovna
* poslech audioknihy „Stoletý stařík“
(4. část)
* www.velke-pavlovice.cz

* Gymnázium Velké Pavlovice (přestavení
Slováckého divadla Uherské Hradiště
bude sehráno netradičně, především
však velmi autenticky, ve třídě školy)
* předpokládaná výše vstupného 250 Kč
(předprodej v kanceláři gymnázia v místní
městské knihovně)
* www.gymnvp.cz

PROHLÍDKA KOSTELNÍ VĚŽE

Den otevřených dveří
na Gymnáziu

Pátek 2. listopadu 2018 od 18.30 hodin

SETKÁNÍ S PETROU
Výstava fotografií ze společných
aktivit roku 2018
Vernisáž výstavy
– pátek 19. října 2018, 17.00 hodin
* výstavní sál městského úřadu
* výstavu pořádá MěK V. Pavlovice
a Záhorské osvětové středisko v Senici
* výstava potrvá do 16. listopadu 2018
* www.velke-pavlovice.cz

Kalendárium velkopavlovické
farnosti

Neděle 16. září 2018 od 12.00 do 13.00 hodin
SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE V KOSTELE
Pátek 28. září 2018 od 18.30 hodin
MŠE V KOSTELE ZAKONČENÁ
DUŠIČKOVOU POBOŽNOSTÍ
NA HŘBITOVĚ

Středa 7. listopadu 2018
* Gymnázium Velké Pavlovice
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz
* www.velke-pavlovice.cz

DRAKIÁDA
Sobota 20. října 2018, 15.00 až 17.00 hodin
* louka u rybníka na ulici Nádražní
* pouštění draků, pečené brambory v popelu,
hry a soutěže pro děti
* vstup zdarma
* www.ekocentrumtrkmanka.cz,
* www.velke-pavlovice.cz

SVATOMARTINSKÉ
OTEVŘENÉ SKLEPY
Sobota 17. listopadu 2018, od 11.00 hodin
* Vinné sklepy pořádajících vinařů ze spolku
Víno z Velkých Pavlovic
* www.vinozvelkychpavlovic.cz
* www.velke-pavlovice.cz

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

Inzerce

Sháním ke koupi dům či chalupu
ve Velkých Pavlovicích a okolí.
Zahrádka výhodou.
Prosím nabídněte. Tel.: 605 982 553
Mladý pár shání byt ke koupi
v této oblasti. Spěchá!
Prosím volejte 604 590 583
42
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Máte zájem o inzerci v příštím vydání
Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová, tel.: 519 428 149, 777 736 413,
e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 5/2018 – 10. října 2018
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 5/2018 – 26. října 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!

44

