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Vážení spoluobčané,

v měsíci srpnu se uskutečnilo poslední jednání 
městského zastupitelstva ve volebním období 
2014–2018. Chci tímto poděkovat všem zastu-
pitelům, všem předsedům výborů a volebních 
komisí za jejich čtyřletou činnost.

V měsíci září se uskutečnily komunální volby. 
Rád bych poděkoval všem občanům města, 
kteří přišli volit své zástupce do městského 
zastupitelstva a ukázali tak, že rozvoj města 
a jeho život jim není lhostejný. Zároveň všem 
zvoleným zastupitelům blahopřeji. Věřím, 
že vás nově zvolení zastupitelé společnou prací 
pro město a jeho obyvatele přesvědčí, že vaše 

volba byla správná, i když třeba zrovna váš 
kandidát není přímo starostou či radním měs-
ta. Nebudu zastírat, že na prvním volebním za-
stupitelstvu, které proběhne dne 1. listopadu 
2018 v 18.00 hod, se budu ucházet o post sta-
rosty města za podpory zvolených zastupitelů 
z ČSSD a KSČM.

Z pohledu investičních akcí, které probíhají 
v tomto roce. Byty pro seniory jsou těsně před 
dokončením a je předpoklad, že první nájem-
níci se nastěhují začátkem roku 2019. Přístav-
ba třídy v mateřské školce je hotova. Je podána 
žádost o dotaci, ve které je zahrnuta nejen cena 
stavebních prací, ale také vybavení třídy nábyt-
kem a hračkami. Po přidělení dotace proběhne 

kolaudace a nová třída se může používat.

Byly započaty práce na výstavbě parkovacích 
míst na Náměstí 9. Května („u hasičky“), ve-
řejné osvětlení v části Tovární, do konce roku 
bude dobudován chodník na Zelnicích a také 
odstavná stání na ulici Dlouhá.

Vážení spoluobčané, přeji příjemné prožití 
podzimních dnů.

Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

SLOVO STAROSTY

VOLBY 2018

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konaly volby 
do Zastupitelstva města Velké Pavlovice. V na-
šem městě bylo zapsáno do volebních sezna-
mů celkem 2.530 právoplatných voličů. K vol-
bám jich dorazilo 1.599, což je 63,2% volební 
účast. Tito odevzdali do volební urny celkem 
1.597 úředních obálek s 21.690 platnými hlasy.

Výsledky voleb

1. ODS 
(5.845 hlasů, 26,95 %)
2. ČSSD 
(2.163 hlasů, 9,97 %)
3. Velkopavlovičtí nezávislí 
(7.524 hlasů, 34,69 %)
4. KDU-ČSL 
(1.613 hlasů, 7,44 %)
5. KSČM 
(1.502 hlasů, 6,92 %)
6. SNK Pro rozvoj Velkých Pavlovic 
(3.043 hlasů, 14,03 %)

1. ODS – 4 mandáty
 Ing. Pavel Procházka – 581 hlasů
 Jana Crháková – 459 hlasů
 Mgr. Renata Bláhová – 451 hlasů
 František Popelka – 444 hlasů

2. ČSSD – 1 mandát
 Mgr. Michal Rilák – 249 hlasů

3. Velkopavlovičtí nezávislí 
 – 6 mandátů
 Jiří Otřel – 888 hlasů
 Petr Hasil – 693 hlasů
 Ing. Roman Halm – 582 hlasů
 Josef Dostoupil – 542 hlasů
 Karel Hovězák – 512 hlasů
 František Čermák – 456 hlasů

4. KDU-ČSL – 1 mandát
 Ing. Mgr. Martin Prokeš, Ph.D. 
 – 244 hlasů

5. KSČM – 1 mandát
 Ing. Marie Šmídová – 233 hlasů

6. SNK Pro rozvoj 
Velkých Pavlovic – 2 mandáty
 Lubomír Zborovský – 315 hlasů
 Jan Havránek – 272 hlasů

Volba starosty, místostarosty a Rady města 
Velké Pavlovice proběhne v  rámci I. ustavu-
jícího Zastupitelstva města Velké Pavlovice 
dne 1. listopadu 2018.

Podrobné výsledky naleznete 
na webovém portálu www.volby.cz

Karolína Bártová

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konalo v obvodu 
Břeclav I. kolo voleb do Senátu Parlamentu 
České republiky. Ve volebních seznamech 
ve Velkých Pavlovicích bylo zapsáno 
2.527 právoplatných voličů. Vydáno bylo 
1.530 obálek, odevzdáno 1.431 obálek, 
platných hlasů bylo 1.293, volební účast 
za město Velké Pavlovice 60,53%.

1. JUDr. Richard Novák – SPD

2. Ing. Josef Válka – ČSSD

3. Mgr. Karel Štogl – Piráti

4. Mgr. Richard Zemánek – KDU-ČSL

5. Ing. Zdeněk Tesařík – KSČM

6. Rostislav Koštial – ODS

7. Libor Nazarčuk – ANO

Kandidáti do voleb o křesla v Senátu Parlamentu ČR  za obvod Břeclav

Zvolení členové 15členného Zastupitelstva města Velké Pavlovice
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VELKOPAVLOVIČTÍ NEZÁVISLÍ

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Vážení občané Velkých Pavlovic,

děkujeme Vám všem, kteří jste se zúčastnili 
nedávno proběhlých voleb do zastupitelstva 
města.

A samozřejmě obzvláště děkujeme Vám, kteří 
jste ve volbách podpořili naše sdružení Velko-
pavlovičtí nezávislí a hlasovali jste pro naše 
kandidáty!

Jen díky Vám a Vašim hlasům se nám podařilo 
se volbách uspět a zvítězit!

Jsme rádi, že jsme přesvědčili Vás voliče 

Vážení spoluobčané,

je krátce po volbách, při nichž jsme si společně 
vybrali nové poslance na další čtyřleté období. 
Dovolte, abychom poděkovali za podporu naší 
jediné zvolené poslankyně, která kandidovala 
na kandidátce KSČM a která pracuje jako po-
slankyně řadu let. Je to Ing. Marie Šmídová.

o tom, že náš volební program je reálný 
a vychází vstříc všem občanům města. Vždy 
jsme se snažili chápat potřeby občanů a byli 
jsme nápomocni při jejich realizaci.

V uplynulém volebním období Město Velké 
Pavlovice, za naší výrazné účasti na jeho říze-
ní, dobře prosperovalo a úspěšně se rozvíjelo. 
Věříme, že i Vy, občané tohoto města, jste žili 
klidný a spokojený život.

To bylo vždy naším cílem a odráží to i naše 
motto, se kterým jsme již podruhé vstupovali 
do komunálních voleb – MĚSTO OBČANŮM.

V průběhu uplynulého období došlo ke změ-
ně funkce starosty, místostarosty a radních. 
Vznikla „nová koalice“, kterou podpořili také 
dva naši bývalí poslanci. Bylo kolem toho hod-
ně vzrušených debat na straně jedné i druhé. 
Tato událost byla nepochybně důsledkem 
některých událostí, které byly právě příčinou 
uvedené změny. Nové vedení krátce po svém 

Ihned po skončení komunálních voleb jsme 
zahájili jednání s případnými partnery na vy-
tvoření fungujícího vedení města.

Ještě jednou výrazné DÍKY za Vaši podporu, 
vážíme si jí!

Vaši Velkopavlovičtí nezávislí

zvolení nechalo vypracovat namátkový ekono-
mický audit vybraných akcí. Zpracovaný audit 
konstatoval některé nedostatky ale zejména to, 
že město investovalo proto, že obdrželo dota-
ce a u některých velkých investic (viz. zejména 
EKOCENTRUM…) se neuvažovalo o násled-
ných provozních nákladech a jejich ekonomic-
kém dopadu na činnost města v dalším období. 

Ve Velkých Pavlovicích dostali nejvíce hlasů 
Rostislav Koštial (ODS) – 393 hlasů; 30,39 % 
a Libor Nazarčuk (ANO) – 248 hlasů; 19,18 %. 
Tato dvojice postoupila v rámci obvodu Břeclav 
do II. kola hlasování. 

II. kolo hlasování se uskutečnilo ve dnech 
12. a 13. října 2018. Ve volebních seznamech 
ve Velkých Pavlovicích bylo zapsáno 
2.527 právoplatných voličů. Vydáno bylo 

535 obálek, odevzdáno 535 obálek, platných 
hlasů bylo 533, volební účast za město Velké 
Pavlovice činila 21,17%.

Ve Velkých Pavlovicích zvítězil Rostislav 
KOŠTIAL s celkovým počtem 350 hlasů 
(65,66%). Libor Nazarčuk získal v našem měs-
tě 183 hlasů (34,33%).

Výsledek za obvod 56 – Břeclav – senátorem 
pro šestileté volební období 2018–2024 se stal 
Rostislav KOŠTIAL (ODS) s celkovým počtem 

8.692 hlasů v II. kole (64,03%). 

Volební účast v rámci obvodu Břeclav čini-
la v I. kole 44,01% (42.038 platných hlasů) 
a ve II. kole 15,86% (16.246 platných hlasů).

Podrobné výsledky naleznete 
na webovém portálu www.volby.cz

Karolína Bártová
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OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
PRO ROZVOJ VELKÝCH PAVLOVIC

Vážení spoluobčané,

komunální volby jsou minulostí, karty jsou 
rozdány. Jménem všech našich kandidátů, kte-
ří se ucházeli o vaše hlasy na volebním lístku 
pod číslem 1 a kandidující za ODS, bych Vám, 
občanům, kteří jste přišli k volbám, chtěl po-
děkovat, že jste využili svého volebního práva. 
Demokraticky jste si zvolili své zastupitele 
a jasně jste tak dali najevo, koho ve vedení měs-
ta nechcete. Bohužel, v některých případech 
nebyli zvoleni lidé, kteří pro město v minulosti 
tolik vykonali. Volba vedení města je již na do-
hodě většiny z 15 nově zvolených zastupitelů 
a jejich ochotě ke spolupráci a respektování 
výsledku voleb.

Velké poděkování z naší strany patří voličům, 
kteří podpořili naše kandidáty za ODS. Děku-
jeme a vážíme si Vaší podpory! Do voleb jsme 
šli s naprosto konkrétním a reálným progra-
mem, který byl jasný a čitelný. Byl vypracován 
na základě našich dlouholetých zkušeností 
z vedení radnice, vyhýbali jsme se kritice sou-
časného vedení a upustili jsme od připomínání 
věcí, které jsme v minulosti dokázali. Negativ-
ní kampaň, kterou na nás spustila ČSSD, nás 
poškodila, ale tyto lži a nepravdy se vymstily 
i autorům této kampaně.

Vážení spoluobčané,

chceme Vám jménem Sdružení nezávislých 
kandidátů Pro rozvoj Velkých Pavlovic podě-
kovat za Vaši podporu, kterou jste nám dali 
při letošních komunálních volbách do zastu-
pitelstva Velkých Pavlovic. Naše sdružení 
nezávislých kandidátů získalo dva mandá-
ty pro pana Lubomíra Zborovského a pana 
Jana Havránka.

Volby jsme nevyhráli, skončili jsme na druhém, 
čestném, místě se čtyřmi mandáty. V roce 2014 
jsme získali celkem 6.756 hlasů, v roce 2018 
to bylo 5.845, tedy o 911 méně. Oproti minu-
lým komunálním volbám a přepočtu (sníže-
ní počtu mandátů ze 17 na 15) jsme ztratili 
1,6 % hlasů, což není tak velký úbytek. Ano, 
jsme zklamáni, zejména po tom, jakým způso-
bem jsme byli před Vánocemi 2015 odstraněni 
z vedení města. Věřili jsme, že takové jedná-
ní je neodpustitelné, ale je vidět, že tomu tak 
není. Po volbách jsme očekávali, že nás vítěz-
ná strana osloví k možné koalici či spolupráci, 
což by mohlo přinést do rozvoje města mnoho 
pozitivního. Nestalo se tak, vítězná strana se 
dohodla s KSČM a ČSSD a vzkázala, že nemá 
o spolupráci s námi zájem.

Od roku 1990 až do roku 2015 jsme se podí-
leli přímo na vedení města a hrdě se můžeme 
ohlédnout na výsledky naší práce. Nebyly to 
jen projekty jako „Ekocentrum Trkmanka“ či 
„Opilé sklepy“, ale také vytvoření rozsáhlé lo-
kality pro bytovou výstavbu, vytvoření podni-
katelské zóny, odbahnění Zámeckého rybníka 
s rybářskou klubovnou, vybudování „Biocen-
trum Zahájka“, vybudování nového lesoparku 
u zastávky ČD, rozsáhlé výsadby zeleně, vy-
budování sběrného dvora, rekonstrukce so-

Chceme Vás ubezpečit, že budeme spolupra-
covat s ostatními členy nového zastupitelstva 
na všem, co bude pro naše město a Vás občany 
přínosné. Jsme připraveni pracovat na rozvoji 
Velkých Pavlovic a realizovat cíle, které jsme 
si dali ve volebním programu. Rádi s Vámi po-
hovoříme nejen na nepravidelných setkáních, 
které máme v plánu, ale i kdykoliv budete mít 
potřebu sdílet své názory o rozvoji města.

kolovny, výstavba 3 nových tenisových kurtů, 
náhradního fotbalového hřiště, velké investice 
do školství a mnoho dalších. Nebylo pravdou, 
že jsme málo prezentovali své záměry obča-
nům, pravdou ale je, že kritikou naši občané 
nešetřili, zejména v pohostinství či anonymně 
na webových stránkách. Ale je po volbách, co 
bylo, bylo, začíná nová etapa. Ve vedení města 
končí pravice a nastupuje nový směr.

A co dál? I přes náš neúspěch se pokusíme 
realizovat body z  našeho programu, chce-
me být aktivní, záleží nám na rozvoji našeho 
města. V následujících letech bude stále velká 
možnost čerpání dotací, bylo by určitě skvělé, 
kdyby vedení města získalo těchto prostředků 
co nejvíce na projekty, které budou prospěšné 
pro rozvoj našeho města. Nebudeme brzdit 
rozvoj města, ale budeme se snažit podporovat 
vše, co zlepší a usnadní život našich obyvatel 
i našich návštěvníků. Přejeme vedení města 
hodně úspěchů a občanům především dobré 
zdraví a spokojený život v  našich krásných 
Velkých Pavlovicích!

Ještě jednou děkujeme za Vaše hlasy pro ODS,

Ing. Pavel Procházka

Vážení spoluobčané, děkujeme Vám všem, 
přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, radost 
a spokojenost, jak v osobním životě, tak v na-
šich krásných Velkých Pavlovicích.

SNK Pro rozvoj Velkých Pavlovic

Sláva vítězům, čest poraženým!

Opakovaně byla mezi občany často kladena 
otázka, jak konkrétně se některé investice do-
týkají prospěchu pro obyčejné občany města. 
To by mělo být především cílem investování. 
Pokud někdo z občanů nebo opozičních po-
slanců vznesl dotaz nebo kritiku k fi nancování 
nebo nějakému dění, ihned se tato kritika ob-
rátila proti němu. Je až s podivem, jaká stano-
viska se objevují na internetových stránkách 
města a to včetně stanovisek hrozících trest-
ním oznámením. To rozhodně není debata 
směřující k řešení problémů.

Dotazy, připomínky nebo kritika byla v minu-

losti chápána jako osobní útok a to rozhodně 
nebyl dobrý přístup. Občané přece mají právo 
se dotazovat, případně vyslovit i kritiku. Maje-
tek města je přece náš společný majetek.

Právě uplynulé volby jsou nepochybně i výsled-
kem událostí uplynulého období.

Zvolení poslanci, kteří utvoří „vládnoucí koali-
ci“ musí mít na paměti, že jim byla dána důvěra 
spravovat město po dobu volebního období.

Měli by ke správě města přistupovat s péčí 
řádného hospodáře a mít neustále na paměti, 
že je mimo jiné jejich povinností se ze svého 

konání také všem občanům města průběžně 
zodpovídat.

Přejeme nově zvoleným poslancům i budou-
címu starostovi, místostarostovi i novým rad-
ním, aby se jim práce dařila.

Přejeme jim, aby více „naslouchali“ našim 
spoluobčanům a budoucí náměty a připomín-
ky, aby využili ve své další práci ve prospěch 
města.

Výbor ZO KSČM Velké Pavlovice
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Zabývala se:
• Připomínkami k údržbě veřejného WC na 

autobusovém nádraží v době hodů. Údržbu 
na základě dohody provádí provozovatel a ná-
jemník stánku, od 1. 9. 2018 uklízí WC opět 
zaměstnanci města. V budoucnu bude na 
úklid WC jinými osobami dohlédnuto, pokud 
uklízí zaměstnanci města je na WC pořádek.

• Přípravou Velkopavlovického vinobraní 
2018, všichni účinkující svou účast potvrdili, 
výše vstupného stejná jako v loňském roce.

• Vybudováním altánu v lesoparku u zastávky 
ČD, jehož umístění vzalo na vědomí minulé 
zastupitelstvo města. Stavbu má v úmyslu 
zrealizovat Velkopavlovický okrašlovací 
spolek. Souhlas s  umístěním rada nedala, 
navrhuje altán umístit na jiném místě.

• Podnětem nespokojených maminek, které 
poukazují na situaci v MŠ Velké Pavlovice. 
Podnět je obecný, nelze na něj odpovědět 
a požaduje prošetření úrovně vzdělávání 
dětí, personální záležitosti a hospodaření 
s veřejnými prostředky. V MŠ bude prove-
dena kontrola hospodaření a dohledána po-
slední kontrola ČŠI a Jm kraje. Dle výsledků 
bude přijato opatření, personální záležitosti 
jsou však pouze v kompetenci ředitelky.

• Zabývala se výzvou advokátní kanceláře 
k vydání bezdůvodného obohacení – užívání 
pozemku parc.č. 575/2, k.ú. Velké Pavlovice 
o výměře 136 m² bez placení nájmu. Jedná se 
o pozemek v ul. U Zastávky. Město nevyuží-
vá celý pozemek, pouze jeho část, na které je 
umístěn chodník. Ostatní část pozemku je 
zarostlá a město je nuceno pozemek udržo-
vat, protože vlastník se o pozemek nestará.

• Informací týkající se Zdravotního střediska 
Velké Pavlovice s.r.o., valná hromada za úče-
lem změny stanov se bude konat 23. 10. 2018.

• Informací o zničeném bytu a jeho zaříze-
ní – obklady, kuchyňská linka, dveře apod. 
v bytě pro seniory č. 1 (I. etapa).

• Informací o nuceném přechodu akcií města 
– 3 200 ks České spořitelny a.s. na hlavní-
ho akcionáře Erste Group Bank AG, městu 
bude vyplaceno 4.249.600 Kč.

• Uzavřením a schválením smluv o zřízení 
věcných břemen na pozemcích ve vlastnic-
tví města pro vybudování přípojek elektriky 
a plynu pro nové či rekonstruované RD.

• Vybudováním cesty a parkoviště u Kynolo-
gického klubu Velké Pavlovice. 

• Bytovým hospodářstvím a prodloužením 
nájemní smlouvy bytu na ul. B. Němcové, 

dále změnou nájmu v bytech BD B. Něm-
cové, doporučuje zajistit znalecký posudek, 
který určí výši nájemného.

• Žádostmi o byty pro seniory, v současné 
době je evidováno 13 zájemců. Pokud zá-
jemce nesplňuje v současné době podmínky 
(vlastní jinou nemovitost, apod.), je nutné, 
aby měl vše vyřešeno do 1. 12. 2018. Pokud 
však nebude podmínky splňovat, bude byt 
přidělen jinému zájemci.

• Nabídkou nemovitého majetku, pozemku 
parc.č. 6958 v k.ú. Velké Pavlovice od Státní-
ho statku Jeneč, s, p. v likvidaci, za administ-
rativní cenu dle znaleckého posudku, nákla-
dy nese žadatel, tj. město, rada doporučuje 
se Státním statkem jednat. 

• Zprávou komise pro životní prostředí ohled-
ně výsadby krajinných prvků.

• Návrhem na změnu části územního plánu 
– pozemek, kterého se změna ÚP dotýká, 
není určen pro výstavbu RD, nachází se 
v lokalitě, kde jsou pozemky pro výstavbu 
RD určeny, město již určité žádosti o změnu 
ÚPD vede v evidenci.

Rada města schválila:
• Členy komise pro výběr dodavatele stavby 

"Velké Pavlovice – ul. Zelnice – chodník": 
Jiří Otřel, Jitka Krátká, Ing. Roman Halm, 
náhradník Josef Dostoupil.

• Vyřazení opotřebovaných knih z fondu 
městské knihovny, celkem 724 svazků star-
ších 20 let, knihy budou předány Oblastní 
charitě v Břeclavi, zbylé knihy, budou umís-
těny na detašované místo pro veřejnost.

• Poskytnutí autobusu v majetku města 
pro dárce krve na 30. 10. 2018 zdarma, akci 
organizuje Základní škola Velké Pavlovice 
společně s městem.

• Smlouvu o provedení části stavby příjezdo-
vé cesty na pozemku Města Velké Pavlovice 
parc.č. 7128 v k.ú. Velké Pavlovice – zpev-
nění komunikace Šlechtitelskou stanicí 
Velké Pavlovice.

• Obchodní smlouvu mezi městem a Ra-
dio Promotion s.r.o., Hodonín na propa-
gaci Vinobraní 2018 v Rádiu Jih v období 
10. 9. – 14. 9. 2018, cena 4900 Kč bez DPH.

• Pořízení el. kalového čerpadla pro potřeby 
JSDH Velké Pavlovice. 

• Zapůjčení autobusu v majetku města zdar-
ma Gymnáziu Velké Pavlovice na dopravu 
studentů do Prahy a zpět (výměnný pobyt 
studentů gymnázia ve Španělsku).

• Dodavatele stavby a smlouvy o dílo na akci 
"Prodloužení střechy u rybářské klubov-
ny" – tesařské práce provede Patrik Kalužík 
a klempířské práce Zdeněk Müller.

• Zpracování PD cyklotrasy, která povede 
po koruně hráze toku Trkmanky v úseku Vel-
ké Pavlovice – Rakvice, Trkamnice, dodava-
tel Viadesigne s.r.o., Břeclav. 

• Smlouvu o poskytnutí práv k užívání soft-
ware" mezi městem a ALIS, spol. s r.o., 
z důvodu propojení stavebního úřadu se spi-
sovou službou města.

• Smlouvu k provedení akce "Velké Pavlovice 
– revitalizace toku a nivy Trkmanky" mezi 
městem a Povodí Moravy, s.p..

• Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování PD 
"Velké Pavlovice – Trávníky, prodloužení 
vodovodu" spočívající v úpravě termínu do-
dání.

• Výběr dodavatele a uzavření Smlouvy 
o dílo mezi městem a VHS Břeclav s.r.o. 
na provedení stavby "Velké Pavlovice 
– ul. Zelnice – chodník" za nabídnutou cenu 
944.400 Kč vč. DPH.

• Navýšení personálního obsazení na Staveb-
ním úřadě Velké Pavlovice o jednoho úřední-
ka z důvodu stále se zvyšující administrativy.

• Zveřejnění záměru pronájmu přízemního 
podlaží v budově ulice Hlavní č. p. 49 za úče-
lem provozování poštovních služeb.

• Finanční dar ve výši 3.000 Kč pro Folklorní 
spolek Hanýsek ze Šakvic, který vystupoval 
v programu Vinobraní 2018.

• Zrušení všech komisí rady města a odvo-
lání členů k 5. 10. 2018, kdy končí mandát 
členům zastupitelstva. Toto se nevztahuje 
na komisi přestupkovou.

• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm 
kraje na opravu vstupní brány na hřbitov 
a 4 rotund v rozích hřbitova.

• Pořádání sportovní akce "Běh o Velkopav-
lovickou meruňku" v roce 2019, předběžně 
23. 3. 2019.

Rada města neschválila:
• Finanční spoluúčast města ve výši 50 % ná-

kladů na přeložku kabelového vedení NN 
pro stávající odběry RD č.p. 457/5, 458/7, 
460/9, 464/11 a 539/13 (stávající domky 
za bývalými Drůbežářskými závody). V pro-
dejní ceně pozemků pro výstavbu RD byly 
již náklady na zasíťování zohledněny.

Jitka Krátká, 
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

Z RADNICE

Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem 4× a mimo jiné řešila následující problematiku.

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
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Založení krajinných prvků 
v k.ú. Velké Pavlovice I 
(11. 9. 2018)

V  první dekádě měsíce září započaly práce 
na výstavbě oplocení biokoridorů, které jsou 
součástí projektu „Založení krajinných prvků 
v k.ú. Velké Pavlovice I“. 

Všechny zakládané krajinné prvky budou plnit 
nejen funkci ekologickou, ale i funkci protie-
rozní. Nové výsadby budou mít kromě ekolo-
gických přínosů také neopomenutelné funkce 
estetické a rekreační, protože katastr obce je 
intenzivně zemědělsky využíván a v jeho jižní 
části, kde jsou prvky ÚSES doplňovány, je mi-
nimum trvalé dřevinné vegetace. 

Do konce roku 2018 bude v rámci projektu vy-
sazeno 10.128 kusů dřevin (z toho 5.791 kusů 
stromů a 4.337 keřů), včetně povýsadbové 
péče a založeno 78.193 m² travnatých porostů 
včetně povýsadbové péče. 

Cyklisté získají další trasu 
(11. 9. 2018)
Z Břeclavského deníku * Nová cyklostezka má 
vzniknout ve Velkých Pavlovicích. Vést bude 
po hrázi vodního toku směrem na Velké Bílo-
vice, končit má u mostku v oblasti Trkmanec. 
„Délka trasy bude asi čtyři kilometry. Povrch 
bude z asfaltu,“ přiblížil plány starosta Velkých 
Pavlovic Jiří Otřel. Vedení města teď připraví 
projekt. O dotaci budou Velkopavlovičtí žádat 
příští rok. Pokud uspějí, stavba začne v roce 
2020. Náklady se mají pohybovat mezi pat-
nácti až dvaceti miliony korun.

K oslavám Vinobraní patří 
i poděkování úrodě 
(18. 9. 2018)
Součástí zářijového Velkopavlovického vino-
braní je i poděkování úrodě. To se koná každo-

ročně v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kte-
rý je vždy nádherně vyzdoben čerstvými plody 
právě dozrávajícího ovoce, zeleniny a květin 
z polí, vinohradů a zahrad našich zemědělců 
a vinařů. Stejně tomu bylo i v letošním roce.

Odtokový kanál 
z ČOV vyčištěn 
(20. 9. 2018)

V měsíci září pracovníci služeb města spolu 
s fi rmou Štambacher, s.r.o. vyčistili odtokový 
kanál vedoucí z čističky odpadních vod. Ten byl 
zanesen bahnem, travou a jinými nálety.

Na dětském hřišti za kostelem 
byl vyměněn herní prvek 
(20. 9. 2018)

Dětské hřiště za kostelem je nejvíce využívané 
dětmi. Jeden z prvků, který byl na hřišti osazen 
mezi prvními však dosloužil. Byl několikrát 
opravován, ovšem po opravách se vyskytovaly 
další a další problémy. Původní prvek byl se-
staven z měkkého dřeva, současný je z tvrdé-
ho akátového, popř. dubového. Měl by mít tedy 
vyšší životnost. 

Prvek je hodně podobný tomu dřívějšímu, dů-
raz byl kladen především na to, aby mohl být 
využíván malými dětmi.

Nyní zbývají dobudovat dopadové plochy 
a plánováno je také osvětlení hřiště. A to jak 
toho s herními prvky, tak na míčové hry.

Kruhový objezd 
jako zahrádka 
(24. 9. 2018)

Kruhový objezd je považován za jednu z nej-
bezpečnějších alternativ řešení křížení vo-
zovek. V posledních letech roste jejich počet 
napříč celou republikou přímo raketovou 
rychlostí. Není tedy až tak překvapující, že už 
máme jeden i u nás, ve Velkých Pavlovicích.

Kříží ulice Dlouhá, Za Dvorem a Brněnská. Je 
příjemné, že nejen zvyšuje bezpečnost silnič-
ního provozu ve městě, ale také je díky vkusné 
zahradnické úpravě krásnou ozdobou.

Na samotné výsadbě se podílela paní Klimšová 
ze Zahradnického centra Mikulov, výsadbový 
materiál byl pořízen v  plné výši na náklady 
pana Lubomíra Stokláska, majitele Hotelu 
Lotrinský. Oběma patří velké poděkování.

Tělocvična, kterou využívají 
žáci základní školy 
i gymnázia má nový povrch
(25. 9. 2018)

Povrch, po kterém běhali žáci a studenti 
ve velké tělocvičně byl ve velmi špatném stavu. 

O Velkopavlovickém vinobraní byl místní 
kostel Nanebevzetí Panny Marie vyzdo-
ben plody letošní úrody.

Vyčištěný odtokový kanál z ČOV.

Oprava a výměna herních prvků 
na dětském hřišti za kostelem.

Pohled na kruhový objezd 
z oken Hotelu Lotrinský.

Přípravné práce na výsadbě nové zeleně 
v katastru města v rámci projektu „Založení 
krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I“.
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Pro někoho je to způsob, jak zabít čas, pro 
někoho adrenalin, pro někoho umělecké 
dílo, pro někoho ničení a devastování cizího 
majetku či majetku města. I těmito slovy se 
dá popsat to, co se v  poslední době objevuje 
na zdech, odpadkových koších nebo betono-
vých plotech ve Velkých Pavlovicích.

Při obchůzce jsme si nemohli nevšimnout nově 
vzniklých „uměleckých děl“ na vlakovém ná-
draží v parku u prodejny ZAF, na odpadkových 
koších, nových lavičkách a stolech v  parku, 
které nechalo město zhotovit. Město se snaží, 
aby místa v něm nejen dobře vypadala, ale aby 
zde lidé mohli nalézt odpočinek v příjemném 
prostředí parku. Posadit se k takovému stolu 

na svačinu, za odpočinkem nebo si napsat do-
mácí úkoly dost často lidi odradí, přitom právě 
pro ně to je vybudované. A co teprve návštěv-
níci. První co ve Velkých Pavlovicích uvidí je 
nevzhledně posprejovaná drážní budova, od-
padkový koš nebo chodník, kde byl dokonce 
nasprejovaný vulgární nápis. 

„UMĚNÍ“ ANEB VANDALISMUS VE MĚSTĚ

Uvolněných parket si všímaly i kontroly, které 
jsou ve školách pravidelně prováděny. V zápise 
o kontrole byla vždy o nebezpečném povrchu 
zmínka, tak jako o nevyhovujících zábranách 
na ústředním vytápění. Mezery mezi parketa-
mi byly vyplňovány dřevěnými špalíčky nebo 
dokonce montážní pěnou, aby se co možná 
nejvíce zabránilo úrazům. 

V tělocvičně se plánovala původně výměna 
parket a drobné úpravy, které budou optima-
lizovat vytápění. (Hala je od roku 2015 zatep-
lena.) Nutno dodat, že tělocvična byla nakonec 
opravena kompletně, včetně obložení na stě-
nách. Část radiátorů byla zlikvidována a tope-
ní bylo doplněno o speciální ventilátory, které 
vytopí halu rychleji.

Do provozu byla nově opravená tělocvična uve-
dena v pondělí dne 1. října 2018.

Zahájení výstavby 
parkovacích ploch mezi 
hasičskou zbrojnicí 
a kostelem 
(26. 9. 2018)

Koncem měsíce září zahájili pracovníci služeb 
města výstavbu nových parkovacích ploch. 
Tyto plochy se nachází mezi kostelem a ha-
sičskou zbrojnicí na ulici Náměstí 9. května. 
Stavba je silně limitována kabely O2. Ješ-
tě před započetím stavby bylo dohodnuto, 
že budou kabely obnaženy a bude se jednat se 
správcem sítě o postupu dalších prací. Pokud 
bude kabel dostatečně dlouhý, položí se níže 
do betonového žlabu. V opačném případě jej 
bude nutné nadpojit a opět je třeba jej ochránit 
betonovým žlabem.

Než budou provedeny práce fi rmou CETIN, 
bude břeh nějakou dobu rozkopán.

Rybářská bašta bude mít
nový přístřešek 
(3. 10. 2018)

Rybářská bašta slouží nejen rybářům, ale také 
je používána jako zázemí při konání různých 
sportovních nebo jiných společenských akcí. 
Aby byli účastníci akcí krytí buď před přímým 
sluncem nebo před deštěm, bývaly při akcích 
u bašty stavěny stany. 

A právě k tomu bude sloužit zbudovaný pří-
střešek, jenž navrhl pan Josef Veverka. Řešení 
stavby přístřešku se nabízelo samo a to pro-
dloužením střechy rybářské klubovny.

Babí léto přeje práci venku
(11. 10. 2018)
Překrásné slunečné a nebývale teplé počasí 
letošního babího léta přeje pracovníkům slu-
žeb města příjemně pracovat venku i během 
jindy pochmurného a deštivého října. Začát-
kem měsíce se služby města pustily do úpravy 

do mulčování terénu podél cyklostezky vedou-
cí pod rozhlednou Slunečná směrem k  obci 
Bořetice a také do čištění kašny před radnicí.

Mladí hasiči posbírali 
v Bořeticích cenné kovy 
(13. 10. 2018)

V sobotu 13. října 2018 se velkopavlovičtí mla-
dí hasiči zúčastnili tradičního Běhu za burčá-
kem, který se každoročně koná v sousedních 
Bořeticích. A závod to byl pro velkopavlovické 
mladé hasiče velmi úspěšný, odvezli si totiž dvě 
medaile, a to zlatou a stříbrnou za první dvě 
místa v kategorii mladší žáci. V této kategorii 
jsme navíc doběhli ještě na čtvrtém místě, což 
je taky pěkné umístění. Tak za rok opět v Boře-
ticích a snad s podobným výsledkem.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Stavba přístřešku rybářské bašty 
u rybníka na ulici Nádražní.

Úprava terénu podél cyklostezky 
pod Slunečnou.

Mladí hasiči z Velkých Pavlovic se 
na bořetickém Běhu za burčákem 
rozhodně neztratili. Naopak! 
Přivezli si hned dvě cenné medaile.

Výměna parket ve sportovní hale při ZŠ.

Přípravné práce na vybudování nových 
parkovacích ploch mezi kostelem 
a hasičskou zbrojnicí.
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Mazlíčky z živočišné říše na ekocentru doplnil 
nový přírůstek. Je jím Eliška aneb samička jež-
ka bělobřichého.

Ježek bělobřichý (Atelerix albiventris) neboli 
africký trpasličí ježek je savec z rodu Atele-
rix z čeledi ježkovití. Jeho původ je v oblasti 
od Senegalu až po Súdán a Zambii. Váží mezi 
300–700 g, délka samce je 18–23 cm, u sa-
mičky to je až 25 cm. Tito ježci se v přírodě 
dožívají 4–6 let, v zajetí je to až 2× více, ma-
ximálně 9 let. Je to terestrický hmyzožravec 
s noční aktivitou.

Tento druh ježka je velmi oblíben pro svou 
poměrně mírnou povahu a celkem snadný 
chov. Není kousavý, snadno zkrotne a uvyk-
ne si na braní do ruky, kdy se nebrání ježe-
ním bodlin.

Již od října se mohou děti těšit na setkání 
s Eliškou v rámci nového environmentálního 
vzdělávacího programu.

Bc. Zita Dvořáková, MSc, 
ředitelka Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice

JEŽEČEK DO NOVÉHO PROGRAMU PRO DĚTI

Z NAŠICH AKCÍ

Ježčí slečna Eliška, nový obyvatel Ekocentra Trkmanka.

Problematika se týká nejen poškozených věcí 
sprejem, ale také vyryté nápisy v  průchodu 
u prodejny kol ZAF, na autobusovém nádraží 
nebo u diskotéky Millenium.  V každém přípa-
dě se jedná o trestní čin § 228 poškození cizí 
věci, v němž je uvedeno. 

(1)  Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupo-
třebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím 
majetku škodu nikoli nepatrnou, bude po-
trestán odnětím svobody až na jeden rok, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí 
věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše 
barvou nebo jinou látkou.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři 
léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 
na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro 
výkon jejich povinnosti,

Vskutku krásné přivítání 
ve Velkých Pavlovicích! Co říkáte ? 
(Na snímku vlaková zastávka.)

b)  spáchá-li takový čin na věci jiného pro 
jeho skutečnou nebo domnělou rasu, pří-
slušnost k etnické skupině, národnost, poli-
tické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je 
skutečně nebo domněle bez vyznání,

c)  spáchá-li takový čin na věci, která 
požívá ochrany podle jiného právního 
předpisu, nebo

d)  způsobí-li takovým činem značnou 
škodu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let 
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velké-
ho rozsahu.

Městská policie se snaží místa, která mohou 
být terčem těchto „umělců“ pravidelně kon-
trolovat a hlídat, ale dopadení nebo chycení 
pachatele při činu není jednoduché. Mnohdy 
by nám pomohli i náhodní svědci, kteří si třeba 

všimli něčeho nápadného či přímo viděli utíkat 
pachatele z místa činu. 

Za Městskou policii Velké Pavlovice 
strážnice Iva Rathouská
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Velkopavlovické vinobraní je akce, která slou-
ží nejen pro potěchu hostů, ale je pořádána 
i z důvodu propagace vinařství a vinohrad-
nictví. Také můžeme vinobraní ještě rozdělit 
na další dvě samostatné odvětví – na kulturu 
a vinařství. 

Jinými slovy řečeno: „Ochutnejte velkopavlo-
vická vína, poslechněte si písníčku, zatancujte 
si a vraťte se k nám pro sedmičku vína na cestu 
domů a třeba i do zásoby. Když se k nám do Vel-
kých Pavlovic vrátíte, jenom dobře.“

Celá společenská akce „Velkopavlovické vino-
braní“ má svá nepsaná pravidla, která za léta 
pořádání vykrystalizovala. Snažíme se jimi 
řídit, a vybočovat jen ojediněle.

Páteční večer je obsazen interprety bez folklór-
ního zaměření nebo těmi, kteří se o folklór jen 
mírně „otírají“. Šanci tedy dostávají skupiny, 
které hrají moderní hudbu, rock nebo jiný po-
pulární či alternativní žánr.

Letošní páteční program zahájila místní skupi-
na THE SURPRISE, se zpěvákem Stanislavem 
Prachařem. Tahák večera, písničkář Václav Le-
beda, alias VOXEL nastoupil na pódium poté 
a tradiční večerní zábavu hrála skupina JAMA 
s hity především českých protagonistů.

Už při nástřelu programu byli tito tři protago-
nisti pátečními favority. Podařilo se, páteční 
večer proběhl parádně. Žádné škobrtnutí, 
zábava od prvního brnknutí do kytary místní 
kapely až do posledního bouchnutí bubnu sku-
piny JAMA.

Sobotní program navázal skvěle na ten pá-
teční. Předvedly se děti z folklórního souboru 
Floriánek při Ekocentru Trkmanka, z  šak-
vického souboru Hanýsek, vystoupilo také 
snad nejmladší hudební těleso v našem měs-
tě – cimbálová muzika Palička. Naši poklonu 
za trpělivost mají děti, rodiče a také jejich ve-
doucí kroužků. I pro mě samotného je úžasné 
sledovat, jak se děti rychle zdokonalují.

Na pořádné akci na jižní Moravě, ve  městě 
folklóru, vína a meruněk nemůže chybět de-
chová hudba ani cimbálka.

Dechová hudba Lanžhotčanka si, pro ni z ne-
zvykle velkého pódia, zahrála před publikem 
hodinový koncert a poté doprovodila slavnost-
ní průvod krojovaných a vozů městem. 

Cimbálová muzika Lašár také potěšila nejedno 
ucho vyznavače lidových písniček. Kdo si s ní 
chtěl zazpívat, měl možnost. Jakmile opustila 
velké pódium, vyhrávala do konce programu 
v sokolovně. A bylo to veselé!  

Sledovat lidový tanec v  různých formách, je 

radost. Na vinobraní nám jej v nových krojích 
předvedli členové místního Hanáckoslovácké-
ho krúžku s jejich cimbálovou muzikou.

A tradiční scénka „Zarážení hory“? Opět po-
bavila štiplavými vtípky velkopavlovických 
ochotníků směřující na dění v naší republice 
nebo ještě blíže, na dění v našem městě. Její 
noblesa a důležitost však nezůstala stranou, 
přeci jenom je to stěžejní bod celé akce. 

Když začali zpívat mužáci z Moravan (Folklor-
ní soubor Paniháj), nepotřebovali snad ani 
aparaturu. Hojně obsazený pěvecký sou-
bor přednesl písničky nejen z  jejich rodiště, 
ale z celého kraje. Notovali si písničky ještě 
dlouho po programu.

Stand up komici - trošku jsme měli obavy 
ze zařazení do programu takový žánr. Vyprá-
vění příběhů ze života humorným, někdy cel-
kem „peprným“ stylem má své fanoušky, ale 
také má své odpůrce. Příště, jestli tedy nějaké 
příště bude, zvolíme k jejich vystoupení poz-
dější hodinu. 

Celkem velká a odvážná změna byla změna 
žánru hudby na sobotní večer. Orchestr Me-
lody Gentlemen z Lednice přijal naši nabídku 
na odehrání celé večerní zábavy a my jenom 
čekali, co to udělá s návštěvníky. Zda si stoup-
nou a odejdou nebo zda zůstanou. Neodešli 
a bavili se. 

A bavili se i návštěvníci areálu TJ Slavoj, kde 
v sobotu navečer začala vyhrávat k tanci a po-
slechu místní country kapela COLORADO.

Kulturní program zajišťuje kompletně město 
Velké Pavlovice, naopak co se týče vína a bur-
čáku, mají ve své režii místní vinaři. Pravda, 
město nachystá zázemí, ale to je vše. V letoš-
ním roce obsadilo stánky sedm vinařství a dal-
ší možnost zakoupení vína a burčáku byla o pár 
metrů vedle areálu, ve stánku u Fůkalových. 

Vrásky na čele nám trošku udělala absence vý-
stavy vína, kterou pořádalo v minulých letech 
Forum Moravium. Nicméně se to na ohlasech 
návštěvníků neprojevilo, alespoň se mně nic 
nedoneslo. 

Může se zdát někomu sedm vinařství málo, 
ale kdo ochutnal všechna jejich vína a všechny 
burčáky, musel mít dost. 

Děkujeme všem, kdo se na této akci podílel!

Petr Hasil, 
místostarosta města Velké Pavlovice

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2018

Slavnostní průvod s obrovským hroznem 
révy vinné – symbolem Velkopavlovického 
vinobraní.

KULTURA

Taneční zábava za sokolovnou s dechovou 
kapelou Lanžhotčanka.

Cimbálová muzika Lašár s desetiletým 
zpěváčkem Vojtou Janoškem.

Taneční vystoupení velkopavlovického 
Hanáckoslováckého krúžku.

Divadelní scénka Zarážení hory – vrchol 
a nejočekávanější bod Velkopavlovického 
vinobraní.
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Letošní 11. ročník oblíbeného modrohorského 
"Putování za burčákem ..." nabízel tentokrát 
15 zastavení, kde se jako vždy ochutnávaly 
různé druhy burčáku nebo vína, nechyběly ani 
tradiční krajové dobroty či specialitky Pedros 
foodtruck z Lednice.

Na ofi ciálním startu, v turistickém areálu pod 
rozhlednou Slunečná ve Velkých Pavlovicích, 
byla v devět hodin za přítomnosti starosty měs-
ta Velké Pavlovice pana Jiřího Otřela a Přemy-
sla Pálky akce zahájena.

Ve Velkých Pavlovicích vedla trasa ze Sluneč-
né do nově otevřeného Baraque Wine Gallery, 
pokračovala do vinného baru Vinium, dále do 
známého vinařství V & M Zborovský a vinař-
ství Reichman & Reichman.

V Němčičkách vítal Vinný bar Hulata se svým 
podzemním labyrintem, následovalo Vinařství 
ZD Němčičky, kde jste mohli navštívit vinoté-
ku, a Rodinné vinařství Procházkovi.

V nedalekých Bořeticích pak Rodinné vinař-
ství Jedlička & Vinařství Novák, v Kobylí vi-
nařství Herzánovi, vinařství Vajbar a minout 
jste nemohli vyhlášené zastavení U Tetiček v 
obecním muzeu.

Na Vrbici, kde putování končilo, jste další 
razítko mohli získat ve Vinařství Buchtovín, 
poslední razítko čekalo ve Vinařství Bočko. U 
vrbeckého Větřáka byly pro návštěvníky ote-
vřené sklepy, nejen (ne)vinná tombola, scénka 
Zarážení hory a Mužáci z Vrbice. Na závěr ne-
mohla chybět beseda u cimbálu :-).

Děkujeme všem příznivcům za účast a těšíme se 
na další putování!

Velký dík patří našim sponzorům: Nadace Part-
nerství Brno, Vinaři Vrbice, Penzion U 3 růží 
Vrbice a v neposlední řadě Vinium a.s. Velké 
Pavlovice a Vinařství V & M Zborovský.

Eva Bauerová, DiS. – Modré Hory

MODROHORSKÉ PUTOVÁNÍ PO JEDENÁCTÉ S PATNÁCTKOU

11. ročník akce Putování za burčákem 
po Modrých Horách přilákal davy 
cyklistiky, vína a burčáku chtivých 
účastníků. Důkazem je pohled shůry 
ochozu rozhledny Slunečná.

Slavnostního zahájení akce se zúčastnil 
i starosta města Velké Pavlovice Jiří Otřel, 
nesměl chybět ani Ing. Přemysl Pálka, 
jeden z hlavních průkopníků po léta 
úspěšné akce.

Na cestě za burčákem tekl onen lahodný 
nápoj proudem!

Country jízda z Velkých Pavlovic 
– (zleva) Josef Konečný, Růžena Šubíková, František Kobsa a Zdeňka Kobsová.

O druhém zářijovém víkendu se ve Velkých 
Pavlovicích uskutečnily slavnosti burčáku 
a vína – Velkopavlovické vinobraní. Mezi pro-
tagonisty nechyběla ani místní country sku-
pina Colorado. Kde je Colorado – tam nesmí 
chybět čtveřice vynikajících tanečníků country 
tanců s názvem Country jízda. Pospolu to roz-
jeli náramně!

Kapela Colorado tanečníky Country jízdy 
pozvala při příležitosti Velkopavlovického vi-
nobraní k předtančení. Ti velmi rádi nabídku 
přijali, secvičili skvěle provedené sestavy, kte-
ré byly zaslouženě korunovány potleskem nad-
šeně přihlížejícího a prozpěvujícího si obecen-
stva. Jak už to na takových akcích bývá, tančilo 
se, zpívalo, vínečko koštovalo a burčák popíjel 
až do hluboké, vlahé takřka ještě letní noci.

Jak se sám vyjádřil tanečník František Kob-
sa: „Všichni si užili krásného večera. Byla by 
určitě velká škoda zůstat doma, když nám tak 
krásně a přímo v Pavlovicích hraje naše srdco-
vá country kapela Colorado! Děkujeme všem 
přátelům country music za krásné setkání 
a tanečky!“

František Kobsa & Karolína Bártová

COUNTRY JÍZDA & COLORADO 
NA SLAVNOSTECH VELKOPAVLOVICKÉM VINOBRANÍ
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Ani na výstavě fotografi í se samotní autoři 
snímků neobešli bez svého největšího 
přítele, fotoaparátu.

VÝSTAVA 3 ZASTAVENÍ JE VYVRCHOLENÍM CELOROČNÍ PRÁCE

KROJOVANÍ Z VELKÝCH PAVLOVIC 
NA SLOVÁCKÝCH SLAVNOSTECH VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK

Velkopavlovická chasa obdržela letos pozvání 
od dr. Tarcalové a Mgr. Kondrové, ze Slovác-
kého muzea v Uherském Hradišti, k účasti 
na krojové přehlídce s názvem „Slovácké slav-
nosti vína a otevřených památek“. Tématem 
roku 2018 se staly mužské a ženské slavnostní 
pokrývky hlavy.

Akce se zúčastnili zástupci od severu Slovác-
ka ze Strání až po Břeclav na jihu. Z Velkých 
Pavlovic dorazil letošní první stárkovský pár 
– Iva Jilková a Filip Cvan a sklepníci Sára 
Forejtová s Radimem Popovským.

Viděli jsme nekonečnou řadu různých pokrý-
vek hlavy – guláče, šmukáče, vydrovky, hučky 
a také různá zdobení vonicemi, péry z volavek, 
paví péra i kohútí kosárky. Zaujaly nás rozdíly 
mezi svobodnými mládenci a ženáči a jejich 
symbolika.

Během celého dne vyhrávala místní cimbálka, 
která pro zpestření zahrála našim zástupcům 
a páru z Kobylí dvě sloky Zavádky, aby diváci 
viděli náš slavnostní hodový tanec.

Josef Jilka

Krojovaní zástupci města Velké Pavlovice na Slováckých slavnostech vína a otevřených pamá-
tek v Uherském Hradišti – (zleva) Iva Jilková, Filip Cvan, Sára Forejtová a Radim Popovský.

Výstava fotografi í velkopavlovických autorů 
a fotografů z Fotoklubu při Záhorském osvě-
tovém středisku v  Senici byla zahájena slav-
nostní vernisáží v podvečer v pátek 19. října ve 
výstavním sále Městského úřadu Velké Pav-
lovice.  Vernisáž zahájil místostarosta města 
Petr Hasil.  Přivítali jsme také ředitelku Záhor-
ského osvětového střediska v Senici Dr. Ĺubicu 
Krištofovou.

Výstava je pro všechny realizátory významná 
nejen tím, že je svým obsahem zatím nejroz-
sáhlejší výstavou, ale především tím, že se 
představují výsledné práce z  letošního pro-
jektu odborného vzdělávání a rozvoje foto-
grafů cestou tematických uměleckých prací 
ve Fotoklubu při ZOS v  Senici, na základě 
zadání a pod vedením odborné lektorky ArtD. 
Petry Cepkové. Ta je logicky také kurátorkou 
výstavy. Fotografové představují návštěvní-
kům svou letošní celoroční práci. Výstava má 
název „3 zastavení“ a každý z velkopavlovic-
kých i slovenských fotografů musel zpracovat 
a připravit pro výstavu některé ze 3 zadaných 
témat: Introspekce – Tělo v krajině/krajina těla 
a Všední věci všedních dnů. Významu výstavy 
byl přizpůsoben i krásný kulturní program, 
kterým potěšily ředitelka ZUŠ Velké Pavlovi-
ce, Milena Karberová, a pedagožka téže školy, 
Barbora Grůzová. Jednalo se o vybrané písně 
z programu ZUŠ ke 100. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky, které si právě v těchto 
dnech připomínáme. O to větší význam pak 
má naše dlouhodobá spolupráce se slovenský-

mi partnery. Vzhledem k velikosti obou měst je 
třeba stále připomínat, že bez podpory města 
Velké Pavlovice bychom nemohli s fotoklubem 
v Senici spolupracovat. Ve svém okolí nemá-
me příklad, kdy by menší města podporovala 
uměleckou činnost a především umělecký růst 
svých občanů, jako je tomu ve Velkých Pavlo-
vicích. 

Na tomto místě je vhodné připomenout, že 
Městská knihovna Velké Pavlovice spolu-
pracuje se skupinou amatérských fotografů 
regionu již 10 let. Od roku 2010 do 2011 jsme 
realizovali mezinárodní projekt Uměním po-
znáváme své sousedy, pro spolupráci v  pro-
jektu jsme tehdy našli Záhorské osvětové 
středisko v Senici na Slovensku. Díky přízni 
jeho ředitelky a dalších slovenských kolegů 
trvá naše spolupráce dosud. Za tu dobu jsme 

společně zorganizovali více než 20 odborných 
seminářů a workshopů, hlavně díky tomu, že 
při ZOS Senica vznikl fotoklub, který může 
dosáhnout na fi nanční prostředky na odborné 
vzdělávání fotografů. V Pavlovicích jsme kro-
mě uvedeného projektu měli např. worksho-
py „Práce se světlem“, „Architektura města“ 
nebo „Studiový portrét“. Naši fotografové měli 
možnost zúčastnit se seminářů ve slovenských 
Rozbehoch, jak v roce 2016, tak v roce 2017. 
Moravští i slovenští fotografové tak mohli 
pracovat pod vynikajícími pedagogy a lekto-
ry, jako byli Mgr. Fero Tomík ze Skalice, Mgr. 
Rudolf Lendel z  Bratislavy či Petr Drábek 
z Hodonína, poslední dva roky pracují s foto-
grafkou a pedagožkou Dr. Petrou Cepkovou 
z Bratislavy. Společných výstav jsme měli za 
celou dobu 12. Moravských fotografů se ve 
skupině postupně vystřídalo přes 20. V letoš-
ním roce jsme v rámci letní kulturní aktivity 
mohli vidět výstavu slovenského autora Ma-
riána Holenky, na jaře pak autorskou výstavu 
Jany Vondrové. Právě ona zahájí svou prezen-
tací v lednu 2019 výstavní sezónu v Knihovně 
Jiřího Mahena v Brně, na pobočce ve Starém 
Lískovci. Postupně bude vystavovat i na dal-
ších brněnských pobočkách.

Reprezentační výstava ve Velkých Pavlovicích 
potrvá do 9. listopadu 2018, poté ji budou moci 
vidět návštěvníci na ZUŠ v Senici v rámci Mě-
síce fotografi e.

Mgr. Dana Růžičková
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Krásné zářijové počasí čekalo pod roz-
hlednou Slunečná na všechny děti a rodiče 
i prarodiče, kteří přišli na Veselé dýňobraní 
do jejího areálu na již tradiční akci připravenou 
Městskou knihovnou a Centrem volného času 
při ZŠ Velké Pavlovice. Konala se v pátek 7. září 
a díky letošnímu horkému létu už bylo na dýně 
skoro pozdě.

Jak ovšem zdokumentoval fotograf Oldřich 
Otáhal, nakonec někteří rodiče ještě dýni 
pro své děti našli, další přivezla spoluorgani-
zátorka Lenka Bukovská z vlastní zahrady, 
ostatní dýně jsme získali díky laskavosti paní 
Čermákové z Hlavní ulice. Výsledkem poctivé 
výtvarné aktivity starších děti, mladších po-
mocníčků a zdatně pracujících rodičů a pra-
rodičů byla nakonec řada krásných dýňových 
obličejíčků. Letos jsme se nedočkali romantic-

kého západu slunce nad Pálavou, ale podvečer-
ní mraky se postaraly o to, že se aspoň dříve 
stmívalo. Večerní světýlka zkrášlila nejenom 
páteční večer, ale také ozdobila sobotní Puto-
vání za burčákem, které k rozhledně přivedlo 
nejenom velkopavlovické návštěvníky.

Odměnou pro děti byl podvečerní oheň a krás-
ně nezdravý, ale o to „dobřejší“ špekáček. Od-
poledne se organizátoři ještě snažili vylepšit 
písničkami u táboráku, na kytary a foukací 
harmoniku přišli zahrát břeclavští old skauti 
Pajda a Strup. Zazpívat si pochopitelně moh-
li všichni velcí i malí návštěvníci. Jako každý 
rok jsme pak do spolku zlákali i některé rodiče 
a děti z řad turistů z rozhledny.

Mgr. Dana Růžičková, 
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

V minulém čísle Velkopavlovického zpravoda-
je jsme vám přiblížili záměr zvýšit počet dětí, 
které se účastní celorepublikové soutěže o nej-
lepšího zpěváčka lidových písní.

Připomínáme vám blížící se termín a kon-
takt, kam můžete vaše dítě přihlásit. V neděli 
25. listopadu 2018 se bude konat neveřejné 
výběrové kolo dětských zpěváčků ve Velkých 
Pavlovicích. S  těmito nadějnými zpěváčky 
bude dále probíhat příprava, především hlaso-
vá, pod odborným vedením Barbory Grůzové, 
aby se pak tyto děti mohly zúčastnit předkola 
ve Ždánicích a měly tak mezi množstvím zpě-
váčků z celého Hanáckého Slovácka větší šanci 
na úspěch. Tohoto neveřejného kola se mohou 
zúčastnit i děti z  okolních hanáckoslová-
ckých obcí.

Soutěž je určena pro děti od 5 do 15 let. V tom-
to kole budou děti zpívat 1 písničku dle vlast-
ního výběru.

Přihlášky můžete posílat do 10. 11. 2018 
paní Zuzaně Pecháčkové na e-mail:  
provozni@ekocentrum-trkmanka.cz

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 no-
tami). V případě, že si s písničkou nejste jistí, 
organizátoři vám rádi poradí. 

Zuzana Martinková

ZPĚVÁČEK 
HANÁCKÉHO 
SLOVÁCKA

Také současná učitelka zpěvu Barunka 
Grůzová z Velkých Pavlovic kdysi nesměle 
začínala svou kariéru na soutěži Zpěváček 
Hanáckého Slovácka. 

Záplava oranžové a nepřeslechnutelné 
dětské švitoření pod Slunečnou, to je 
jedna z nejkrásnějších velkopavlovických 
akcí pro děti – Veselé dýňobraní.

VESELÉ DÝŇOBRANÍ JIŽ POOSMÉ

Nejmenším dětem pomáhají 
s vyřezáváním dýní většinou rodiče, 
nezřídkakdy i šikovné babičky.

Stejně jako každý ročník bylo i letos připraveno pro účastníky dýňobraní překvapení 
– protentokrát muzicírování s kytarou. 
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Z přirozeného pozorování viděli lidé konec ži-
vota v odevzdání: ve vydechnutí své duchovní 
složky do ovzduší a v rozpadu svého hmotné-
ho těla do půdy. Filosofové potom vytvořili ab-
straktní termín „duše“ jako označení pro lid-
skou vnitřní identitu. (Dvojčata se přece neliší 
tělesným vzhledem, ale liší se tím, kým jsou). 
Náboženství k tomu dodává kam duše odchá-
zí, co se s ní děje, co prožívá, a odkud se vzala…

Sokrates, Augustin, Tomáš Akvinský a nej-
větší lidské mozky se zabývaly přemýšlením 
o duševní povaze člověka. Pro nás je největší 
autoritou Ježíš, jeho výroky a podobenství. 
V jednom z nich varuje: „Rouhání proti Boží-
mu Duchu nebude odpuštěno v tomto světě 
ani v budoucím.“ 

VZPOMÍNKA NA „DUŠIČKY“
Z těchto slov jasně chápeme, že existuje mož-
nost odpuštění některých špatností i po smrti. 
A v podobenství o boháči a Lazarovi vykresluje 
trest pro lakomce, který nechal žebráka zemřít 
hladem před svými dveřmi - bez reinkarnační 
varianty, že by se trpící měl na zemi podruhé 
o něco lépe a opilec po převtělení měl zase 
o něco horší život. Na tomto základě se roz-
vinula snaha dobrými skutky pro druhé se 
osvědčit pro věčný život - a rovněž se z vděč-
nosti přimlouvat za odpuštění chyb předků.

Poté, co papež Řehoř III. (zvolený roku 731) 
začal 1. listopadu slavit svátek všech svatých, 
byl následující den určen pro modlitby za 
všechny zemřelé, kteří tak úplně svatě nežili. 
Po staletí se tedy formuje náš vztah k zesnu-

lým. Nebojíme se jich, navštěvujeme oltáře 
nad jejich hroby, abychom je žádali o přímlu-
vu, anebo navštěvujeme hřbitovy, abychom za 
ně prosili my. 

Oproti tomu se v Americe od irských přistěho-
valců rozšířila oslava „vpředvečer svátku všech 
svatých“ - All Hallows' Eve, ale v kontextu 
protestantského prostředí, které popírá úctu 
ke svatým, došlo k démonizaci mrtvých. Jako 
kdysi platívalo: „Řekni mi, co čteš a já ti řeknu, 
kdo jsi.“, dnes můžeme uvažovat: „Řekni mi, 
co slavíš (nebo jak slavíš) a já ti řeknu, kdo jsi.“

Kněz PaedDr. Marek Slatinský

„Seniorská obálka“, která má usnadnit řešení 
v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života, 
byla koncem měsíce září distribuována do 
nemocnic, na výjezdová stanoviště Zdravot-
nické záchranné služby Jihomoravského kra-
je a je možné si ji stáhnout také na webových 
stránkách pod adresou - www.seniorskapoli-
tikajmk.cz. 

Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci pří-
buzných nebo svého praktického lékaře) vypl-
ní základní údaje o svých alergiích, nemocech, 
lécích (včetně dávkování) a kontakty na své 
blízké osoby a praktického lékaře. Údaje by 

SENIORSKÁ OBÁLKA 
POMŮŽE V TÍSNI NEBO V OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO

Seniorská obálka – velmi praktický pomoc-
ník pro naše babičky a dědečky.

Z FARNOSTI

měly být umístěny na viditelném místě v bytě 
nebo domě - na dveřích lednice nebo vnitřní 
straně vchodových dveří.

Tyto údaje, které by měly být pravidelně aktu-
alizovány, poslouží v případě zásahu záchra-
nářů k rozhodnutí o tíži zdravotního stavu, 
optimální terapii na místě nebo nutnosti trans-
portu do zdravotnického zařízení.

Více o projektu na  www.seniorskapolitikajmk.cz

Zdroj: www.seniorskapolitikajmk.cz

Pro naše příznivce a milovníky lidové písnič-
ky i tance připomínáme dvě prosincové akce, 
na kterých se s námi můžete potkat.

2. 12. * Benefi ční koncert * pro děti z Dět-
ského domova ve Štítech. Kdo by rád dětem 
přispěl jakýmikoliv dárky (např. hygienické 
potřeby, kosmetika, psací potřeby, knížky, 
prací prostředky), může je již nyní přinést za-
balené na Ekocentrum Trkmanka. Konkrétní 
přání dětí zveřejníme v  průběhu listopadu 
na našem FB profi lu. 
* Sokolovna 16.00 hodin.

PROSINCOVÉ AKCE S HANÁCKOSLOVÁCKÝM KRÚŽKEM

Neváhejte a přijďte se na nás podívat. 
V prosinci to roztočíme hned dvakrát!

12. 12. * Česko zpívá koledy * celorepubliko-
vé zpívání koled, které se každým rokem koná 
i ve Velkých Pavlovicích, letos nově pod orga-
nizací Hanáckoslováckého krúžku. Vybrané 
koledy budou upřesněny – sledujte náš FB 
profi l nebo web. stránky města. 
* Náměstí u Městského úřadu 18.00 hodin.

Zuzana Martinková
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Taneční studio N.C.O.D. působící mimo jiné 
i ve Velkých Pavlovicích má již více jak 250 spo-
kojených tanečníků. Jezdíme za dětmi do jejich 
měst a vesnic, kde se pravidelně konají trénin-
ky STREET DANCE. Tento taneční obor za-
střešuje velké množství stylů, jež se neustále 
rozvíjejí a každý si určitě mezi nimi vybere 
ten svůj oblíbený. Školka, škola, zaměstnání 
nebo důchod? U nás je to jedno, lekce máme 
otevřeny pro každého, přijít mohou například 
i maminky s dětmi a užít si trénink společně.

TANCOVAT NÁS BAVÍ

Tanečníci skupiny N.C.O.D. na letním tanečním soustřední. Kdo bude dobře hledat, najde třeba Sárinku Forejtovou nebo Adinku Pláteníkovou.

SPOLKY A KONÍČKY

Účastníme se regionálních i světových soutě-
ží, ze kterých jsme si přivezli spoustu ocenění 
a tanečních titulů. Na konci prosince a června 
pořádáme závěrečné show pro rodiče a veřej-
nost, kterých se účastní všichni členové studia, 
a mohou tak ukázat, co všechno se u nás již na-
učili. Přes celý rok vyjíždíme na mnohá vystou-
pení, ať už jsou to plesy, fi remní a soukromé 
večírky či charitativní akce.

O prázdninách pořádáme letní taneční sou-

středění, na které tento rok vyjelo 115 taneční-
ků užít si týden plný tance, her a zábavy. Taneč-
ní lektoři se střídali s herními vedoucími a děti 
si užily kromě tance také spoustu legrace, jak 
při hrách, tak i soutěžích a nezanedbali jsme 
ani tvořivou stránku našich tanečníků, napří-
klad u malování triček či výrobě náramků. Ve-
čer je čekal další program, kde buďto bojovali 
za tým, nebo soutěžili jako jednotlivci o poháry 
a medaile. Doufáme, že si odvezli spoustu zá-

Farnost Velké Pavlovice zve k prohlídkám 
kostelní věže. Věž je zpřístupněna široké ve-
řejnosti od neděle 16. září 2018. Po vyčištění 
od holubího trusu a opravě dřevěných prvků 
lze bezpečně a čistě vystoupat až ke zvonům 
(než se podaří prodloužit trasu k věžním 
číselníkům).

Návštěvníky čekají 3 schody ke kostelu (tra-
diční zvyk vyzdvihnout Boha Otce, Syna 
a Ducha svatého), 15 schodů na kůr (varhanící 
mají navíc 7 schodů k varhanám), 42 schodů 
ke kyvadlu, 12 schodů k hodinovému stroji 
a 23 schodů ke zvonům. K vidění jsou ručně te-
sané trámy a dřevěné svlaky na půdě, mecha-
nický hodinový stroj ve věži (od fi rmy Dvořák 

NAVŠTIVTE NOVĚ OPRAVENOU KOSTELNÍ VĚŽ!
z Vyškova 1950) a 4 kostelní zvony.

Samotná věž byla ke kostelu z roku 1680 při-
stavěna až v roce 1883 (vedle kostela byla po-
stavena nejprve provizorní dřevěná zvonice 
a velký požár v roce 1852 ještě zbrzdil připra-
venou stavbu, jelikož farář rozdal cihly a písek 
postiženým), zvony pocházejí z roku 1948 
a nové krovy z roku 2009.

Věž bude otevřená po předchozí domluvě (pře-
dem je nutný úklid drolící se omítky) a při nej-
různějších slavnostech.

Otec PaedDr. Marek Slatinský, 
Farnost Velké Pavlovice

Nově opravené dřevěné schodiště ve věži 
velkopavlovického kostela.
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Klub důchodců využil krásného babího léta 
k dalšímu poznávacímu zájezdu. V půli měsíce 
září se vydali do Kroměříže. Malebného his-
torického města, kde jsou na poměrně malé 
ploše soustředěny skvosty světového umění, 
architektury, kulturní i přírodní památky, 
unikátní sbírky, které po staletí nashromáždi-

S NOVÝM 
ŠKOLNÍM ROKEM 
NOVÉ ZÁŽITKY

Hurá vláčkem na výlet!

Nebo raději letadlem?

žitků, získali nové kamarády a tak jako my, si 
to pořádně užili.

Pokud i vy se k nám chcete přidat, neváhejte. 
Nové členy přibíráme po celý rok – stačí přijít 
na trénink, který máte samozřejmě nejprve 
na zkoušku zdarma a poté se rozhodnete. Dou-
fáme, že se nám podaří rozšířit lásku k tanci 
směrem k dalším dětem, mládeži a dospělým, 
kteří budou chtít využít svůj volný čas zdravěji, 
aktivněji a v kruhu nových přátel.

Naše motto: „V tanci není dobrých či zlých 
– tanec můžeš milovat nebo milovat nade vše!“

Srdečně zve a těší se za celé taneční stu-
dio Lenka Žůrková, tel: 723 665 935, 
e-mail: ncod@seznam.cz

Lenka Žůrková

Během měsíce srpna byli velkopavlovičtí hasiči 
povoláni k šesti výjezdům. Z celkového počtu 
mimořádných událostí se jednalo o dvě cviče-
ní, která však byla náročná stejně jako ostrý 
zásah.

První cvičení bylo nahlášeno jako požár lesa s 
tím, že byl důraz kladen na výuku naplňování 
bambi vaku zavěšeným pod helikoptérou. U 
druhého cvičení se hasiči zapotili v areálu fi r-

VELKOPAVLOVIČTÍ 
HASIČI 
MĚLI V SRPNU 
NA PILNO

li olomoučtí biskupové a arcibiskupové. Zcela 
po zásluze je Kroměříž nazývána Hanáckými 
Athénami.

Naši senioři navštívili zámek, zahradu a pa-
mátky ve městě. V zámku si prohlédli spodní 
části velmi zajímavých prostor a v zámecké 
zahradě se povozili a vyslechli komentovanou 
prohlídku.

Na zpáteční cestě se stavili v Kunovicích, 
kde si s průvodcem a jeho velmi působivým 
výkladem prohlédli místní letecké muzeum. 
Mě samotného překvapilo, s jakým zájmem si 
hlavně babičky vyslechly technické zajímavosti 
o leteckých exponátech.

Oldřich Otáhal
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ

Ke „krúžkařským“ radostem a povinnostem 
nepatří jen tanec, zpěv a obveselování obe-
censtva při různých kulturních příležitostech, 
ale i dokumentární činnost, kterou členové 
krúžku zaznamenávají život ve Velkých Pav-
lovicích a okolí v dobách minulých tak, aby 
zachytili historické vzpomínky pamětníků. 
V dnešní době již mezi námi bohužel nejsou 
lidé pamatující tradiční způsob života v jeho 
čisté formě, přesto nám starší lidé, narození 
ještě v 1. polovině 20. století, jsou schopni 
předat spoustu vzpomínek a popisů tehdejší-
ho způsobu života. S radostí využíváme jejich 
sdílnosti a budeme se snažit i vám ostatním 
předat jejich životní moudra a rady alespoň 
touto, písemnou formou.

Zároveň vás také vyzíváme, abyste se nám 
ozvali, pokud máte v příbuzenstvu starší oso-
bu, která je nakloněna rozhovoru o letech mi-
nulých a ráda by nám poskytla pro nás všechny 
cenné informace. Ty se mohou týkat hospo-
dářství, oděvů včetně krojů, školy, obchodu, 
stravy, zaměstnání a v podstatě všeho, co vás 
jen napadne. Rádi od vás také uvítáme náměty 
na témata, o kterých byste si rádi přečetli.

Dnes vám přinášíme vzpomínky tetičky Jiřiny 
Procházkové u ulice Hlavní (rozené Bízové, 
roku 1931 ve Velkých Pavlovicích v domě vpra-
vo od „orlovny“, později kina), která se stala, 
společně s tetičkou Andělkou Melicharovou, 
jednou z prvních našich informátorek. Tetič-
ku Jiřinu jistě všichni znáte jako poslední nosi-
telku „selského kroje“ ve Velkých Pavlovicích 
v jeho přirozené podobě v každodenním živo-

TAK TO PROSTĚ BYLO
tě. Jak už její rodné jméno (Bízová) napovídá, 
je potomkem francouzských přistěhovalců, 
kteří přišli v 2. polovině 18. století přes Čejč 
a Vrbici až do Velkých Pavlovic. Tetička Ji-
řina oplývá nejen vědomostmi o vývoji lido-
vého oděvu ve Velkých Pavlovicích, ale také 
dovednostmi a znalostmi o řemeslných tech-
nikách používaných při zhotovování velko-
pavlovického lidového oděvu i slavnostního 
kroje. Po ní a její dnes již zesnulé sestře Lud-
mile Pláteníkové z ulice Herbenova (rozené 
Bízové roku 1933), existuje, jako ve spoustě 
tradičních pavlovických rodin, zachovaná vel-
ká sbírka oděvů i krojů, které obě dvě nosily, 
a které dnes s láskou oblékají jejich vnučky 
a pravnučky. Rozhovor s paní Procházko-
vou proběhl dne 17. 3. 2018 a ptali jsme se jí 
na oděvy, které nosily ženy v 1. polovině 
20. století. V tomto rozhovoru jsme probrali ka-
ždý díl ženského oděvu, včetně spodního prá-
dla. Pro některé z vás to budou jistě zvláštní in-
formace, které by se daly v dnešní době označit 
jako „pikošky“. Ale jak říká tetička Jiřina: „Tak 
to prostě bylo.“

Díl první: „O gaťkách“
Spodním ženským prádlem byly v té době 
myšleny jen kalhotky, protože podprsenku 
nahrazovala kordulka (o ní a spodní košilce 
někdy příště). Podle Mgr. Soni Nezhodové 
z Městského muzea a galerie Hustopeče, se za-
čala tehdejší forma kalhotek šít a nosit zhruba 
od 20. let 20. století a byly zhotovovány z bí-
lého batistu a zdobily se krajkou. Nosívaly se 
vesměs pouze při slavnostních příležitostech 

k slavnostnímu kroji a nazývaly se „reformy“.

Tetička Jiřina uvádí, že starší ženy, jako její 
maminka i babička, v létě spodní prádlo, tedy 
kalhotky, vůbec nenosily. Prvním „spodním“ 
oblečením byla podhrňka a spodnička, které 
se oblékaly, stejně jako dnes, pod vrchní suk-
ni. V zimním období nosily tzv. „reformy“, 
které byly šité z hladké látky. Tetička Jiřina si 
již nepamatuje z jaké, ale dá se předpokládat, 
že k slavnostnímu kroji byly šity z batistu 
a k všednějšímu oblečení z obyčejnějšího bí-
lého plátna. Pro lepší tepelnou vlastnost byly 
podšity fl anelem. „Každej to ale neměl.“ říká 
tetička Jiřina. Jejich nošení a vlastnictví totiž 
záleželo na společenském postavení, a hlavně 
na bohatství rodiny dané ženy. Ona sama no-
sila už i do školy kalhotky, v zimě tzv. „bom-
barďáky“, které měly prodloužené nohavičky. 
Její maminka a starší ženy nosívaly jen černé 
punčochy, upnuté na podvazky, na ně již zmí-
něná podhrňka a spodnička. 

Nám, dnešním ženám, uvyklým každodenní-
mu nošení kalhotek různých tvarů i materiálů, 
připadají tyto vzpomínky našich babiček jako 
velmi zvláštní až nereálné, ale připomeňme si 
slova tetičky Jiřiny: „Tak to prostě bylo…“

Své náměty na témata, kterým bychom 
se měli věnovat, a o kterých byste si rádi 
přečetli, prosím zasílejte na e-mail: hskru-
zek@gmail.com nebo zavolejte či pošlete SMS 
na tel.: 739 573 413. 

Zuzana Martinková

Hašení skládky v katastru města Klobouky u Brna.

my FLAGA v Hustopečích, kdy byl simulován 
požár nádoby s plynem.

Cvičení probíhalo při vysokých teplotách 
vzduchu, hasiči cvičili v kompletně vybaveni 
zásahovým oblekem a jeden z členů byl ob-
lečen i do obleku, který chrání před sálavým 
teplem – měl za úkol zapěnit prostor pod hořící 
cisternou.

V pondělí 27. srpna 2018 byli naši hasiči po-
voláni ke dvěma zásahům. K prvnímu byli po-
voláni z důvodu nedostatku vody pro hašení 
skládky v katastru města Klobouky u Brna (od-
tud pochází fotografi e), u druhého zásahu si 
dali kluci do těla v Podivíně při nočním požáru 
hospodářského stavení za rodinným domem.

Petr Hasil
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Při příležitosti zahájení provozu zrekonstru-
ované tělocvičny se dne 3. října 2018 usku-
tečnily závody ve vytrvalostním běhu žáků 
1. – 3. ročníků „O velkopavlovickou meruňku“. 

BĚH NOVOU TĚLOCVIČNOU

S novou tělocvičnou nové závody. A současně i trénink na jarní Běh o velkopavlovickou 
meruňku 2019. Již nyní avizujeme termín 23. března 2019!

Začátek školního roku se nese ve znamení 
nových tváří, zážitků, ale i setkání odpoči-
nuvších žáků a pedagogů. Podobně tomu bylo 
i letos. Na konci srpna se však všichni vraceli 
do uklizených prostor školy. Dne 3. září 2018 
nastoupili do prvních ročníků noví žáci, v pri-
mě přibylo 20 nových dětí, v prvním ročníku 
čtyřletého studia 15 dětí. Ihned v prvním týdnu 
se žáci seznamovali s novými spolužáky, s pro-
storami školy, s možnostmi studia, proběhla 
„Seznamovací kavárna“, kterou pro nové roč-
níky připravila kvinta. 

V prvních říjnových dnech žáci prvního roč-
níku čtyřletého studia a kvinty plnili vstupní 
testy Kalibro, které by jim měly podat zprá-
vu o jejich vědomostech z českého jazyka, 
matematiky a anglického jazyka. Testy po-
dobného charakteru v rámci projektu Vektor 
4 se zaměřením na česky jazyk, matematiku 
a obecně studijní předpoklady čekají nyní 
na maturitní ročníky.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

GYMNÁZIUM 
PRO PRÁZDNINÁCH 
OPĚT OŽILO, ZAČAL 
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

V říjnu 2016 jsme se zapojili prostřednictvím 
DOMINA (občanského spolku rodičů a přátel 
školy při ZŠ Velké Pavlovice) do recyklačního 
programu RECYKLOHRANÍ. Cílem projek-
tu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění 

CO BUDEME LETOS SBÍRAT?
a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zku-
šenost se zpětným odběrem baterií a použi-
tých drobných elektrozařízení.

V rámci projektu Recyklohraní je naše ško-
la vybavena sběrnými nádobami na použi-

té baterie a drobná elektrozařízení. Každý 
žák může do školy nosit nepotřebné drobné 
elektrospotřebiče (např. starý mobil, kalku-
lačku, telefon, drobné počítačové vybavení 
nebo MP3 přehrávač), baterie a akumulátory. 

ŠKOLNÍ OKÉNKO

S novým školním rokem byla zahájena na-
bídka zájmových kroužků Střediska volného 
času při ZŠ Velké Pavlovice. V letošním škol-
ním roce je nabídka obohacena o atletický 
kroužek, fl orbal pro mladší žáky a konverzaci 
v německém jazyce.

A co je nové, to je zajímavé. O tom se moh-
la přesvědčit hned v úvodu paní učitelka 
Mgr. Eva Doležalová, vedoucí atletiky, které se 
sešlo 50 přihlášek. Svoje svěřence tak musela 

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ
VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU PŘI ZŠ VELKÉ PAVLOVICE

rozdělit do tří věkových skupin, a tedy i do tří 
dnů místo původně zamýšleného jednoho.

Florbalový potěr si vzal v letošním škol-
ním roce na starosti pan Jan Havránek 
a konverzaci v německém jazyce paní 
Mgr. Martina Dobrucká.

Jinak zůstalo složení vedoucích kroužků ne-
změněno. Kromě výše jmenovaných tří útvarů 
žáci mohou navštěvovat kroužek vaření, stol-
ního tenisu, střelecký, výtvarný, malý kutil, 

badminton, logopedický, dyslektický, ang-
ličtinu hrou nebo kytarový. Je z čeho vybírat. 
Činnost se pomalu rozjíždí a potrvá do konce 
května roku 2019.

Ing. Lenka Bukovská,
vedoucí SVČ při Základní škole Velké Pavlovice

Všichni žáci si zasloužili velkou pochvalu s od-
měnou a ti nejrychlejší si odnesli medaile.

Mgr. Dagmar Šmídová, učitelka I. stupně 
Základní školy Velké Pavlovice
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Ve velkopavlovické mateřince se stále něco 
děje. Už se zde však nebourá, nestaví, není 
slyšet hluk sbíječek. Nová třída je uklizená, 
čekají ji drobné úpravy a bude připravená 
ke kolaudaci.

Do mateřské školy je pro tento školní rok při-
jato 100 dětí. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd 
s názvy Berušky, Koťátka, Sluníčka a Kuřátka. 
Ve školce pracuje 8 pedagogických pracovnic 
a 6 provozních. Ve třídách Koťátek a Kuřátek 
pracují asistentky pedagoga, které pomáhají 
dětem se speciálními potřebami. Na školce 
jsou i nadále v činnosti folklórní soubor Sado-
váček, kroužek Tančíme moderně i country, 
Hrátky s angličtinou a Výtvarníček. Zajišťuje-
me plavání pro předškoláky, edukační skupiny 
podle zájmu rodičů a logopedickou depistáž.

V září nás navštívili herci z divadla „Radost“ 
s loutkovou pohádkou „O řepě“. Začínající 
podzim je pro nás ve znamení tvoření, vaření, 
pečení z plodů, které sklízíme. A 4. října nasta-
lo očekávané „Jablíčkové odpoledne“. O jablíč-
kách jsme si již dříve povídali, četli, ochutná-
vali, hráli, pekli štrůdl, vařili kompot, vyráběli 
džus. A tak jsme pozvali rodiče a sourozence 
na zahradu MŠ, aby si s námi jablíčkové odpo-
ledne užili.

Děti na jednotlivých stanovištích jablíčka 
vozily na kolečkách, otiskovaly, poznávaly 
hmatem, namotávaly na provázek, míčky 
jako jablíčka házely do koše a z přinesených 
jablíček si pak vytvořily ježečka. Toho si pak 

odnesly domů i s pexesovou odměnou. A co 
by to bylo za jablíčkový den bez zdravého ml-
sání sestaveného z jablíček, mrkvičky, okurek 
a teplého čaje. A tak všichni odcházeli nejen 
plni hezkých zážitků, ale i s plným bříškem.

Pro děti máme připraveno spoustu zajímavých 
akcí a těšíme se, že spolu strávíme další hezký 
školní rok.

Za kolektiv Mateřské školy Velké Pavlovice 
Božena Procházková

Jako první byla kavárna, kterou pro 1. A a pri-
mu v aule pořádala kvinta. Úkolem kavárny 
bylo seznamování obou nových tříd. Kvinta 
si pro nás nachystala občerstvení a hráli jsme 
seznamovací hry, např. plachta/deka ( jeden 
sedí na jedné straně, druhý na druhé a jejich 
úkol je uhodnout jméno toho, kdo sedí napro-
ti) nebo takový kruh, kde jsme měli 1 minutu 
na seznámení s člověkem, co stojí ve vnější čás-
ti kruhu, který se posunuje. 

SEZNAMOVACÍ KAVÁRNA A ADAPTAČNÍ DEN
OČIMA STUDENTKY TŘÍDA PRIMA

Potom jsme šli na prohlídku radnice, kde nám 
pan starosta řekl např. informace o městské 
policii, kolik pracuje na radnici lidí, kolik mají 
traktorů (pokud si dobře vzpomínám, tak měs-
to Velké Pavlovice má 5 traktorů). 

Jako třetí bod adaptačního dne (když nebu-
du počítat oběd) byla zmrzlina a procházka 
na vyhlídku, poté jsme šli do skateparku, kde 
jsme hráli hru, po skateparku jsme šli kolem 

OKÉNKEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřinka uspořádala v září Jablíčkové 
odpoledne. Pozváni byli i rodiče, prarodiče 
a sourozenci. Pospolu si všichni krásného 
dne plného her a zdravého mlsání 
krásně užili.

Jablíčkové vyrábění – soustředění 
a pak radost z vlastnoručně vyrobené 
podzimní ozdůbky.

vlakového nádraží a tajnou zkratkou na dvůr 
ekocentra, kde jsme psali pravidla, odpočíva-
li, volili třídní samosprávu a hráli hry. A to je 
v kostce adaptační den primy.

Vanda Melicharová, 
třída prima Gymnázia Velké Pavlovice

Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elek-
trozařízení a splněné úkoly získá naše škola 
body, za něž žákům budeme moci pořídit různé 
učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas.

Další činností je SBĚR POMERANČOVÉ 
KŮRY. Možná nevíte, že v pomerančové slup-
ce je nashromážděno mnoho léčivých látek, 
např. biofl avonoidy. Tyto látky jsou velmi dů-
ležité pro správnou funkci a kvalitu cév. Jsou 
také nezbytné pro optimální využití vitaminu 
C v organismu. Pomáhají chránit tělo před 
vnějšími vlivy, posilují imunitní systém a tím 
pozitivně ovlivňují řadu zdravotních problé-
mů. Pokud máte rádi pomeranče, kůru z nich 
nevyhazujte, může být prospěšná! Nezapo-
meňte tedy, že dobře vysušenou a zváženou 

kůru opatřenou jmenovkou můžete odevzdá-
vat třídním učitelům.

Velmi záslužnou akcí je SBĚR VÍČEK 
PRO PATRIČKU, která darujeme zdravotně 
handicapované Patričce. Rodiče víčka prodají 
do sběrny a peníze použijí na prostředky po-
třebné k úhradě náročné léčby a lázeňského 
pobytu. Jedná se o charitativní činnost, proto 
zde nejsou třídy ani děti odměňovány, jde pře-
devším o výchovu našich dětí k pomoci obča-
nům se zdravotním postižením.

Jak se již na naší škole stalo v minulých letech 
tradicí, i letos pokračujeme ve SBĚRU STA-
RÉHO PAPÍRU. V září 2018 proběhne první 
kolo, další kola budou potom v listopadu, led-
nu, březnu a v květnu. Následně budou vyhod-

noceny nejlepší jednotlivci i třídní kolektivy 
na obou stupních naší školy. Za celý loňský 
školní rok se podařilo nashromáždit a ode-
vzdat celkem 51.970 kg starého papíru. Z toho 
I. stupeň přispěl 30.898 kilogramy a II. stupeň 
menším množstvím, 21.072 kilogramy. Podě-
kování za šetření našich lesů patří všem žákům 
ZŠ, kteří se na sběru podílí.

Získané fi nanční prostředky z těchto aktivit 
soustřeďuje DOMINO - občanský spolek rodi-
čů a přátel školy při ZŠ Velké Pavlovice a vrací 
je zpět žákům v podobě fi nancování různých 
aktivit dle stanoveného rozpočtu.

Ing. Lenka Bukovská, vedoucí SVČ 
při Základní škole Velké Pavlovice
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MATURANTI V PRAZE ANEB POSLEDNÍ ŠKOLNÍ VÝLET
Je středa 19. září a břeclavské nádraží se začíná 
plnit maturanty velkopavlovického gymnázia, 
kteří se chystají na exkurzi do Prahy. Navzdo-
ry brzkému vstávání se všichni na návštěvu 
naší stověžaté matičky moc těšíme, už proto, 
že tento výlet je vůbec poslední, na který se vy-
dáváme společně v rámci tříd.

Po třech hodinách cestování vlakem vystupu-
jeme na pražském hlavním nádraží. Kupujeme 
si lístky na MHD a vyrážíme na hotel Olšanka, 

kde máme zajištěný nocleh a pro tento den také 
úschovnu zavazadel. Nutno dodat, že sám ho-
tel nás velmi příjemně potěšil, kromě dobré po-
lohy a výhledu na Žižkovskou televizní věž nás 
čekají velice hezké pokoje a naše nadšení ještě 
zvýší vynikající snídaně v následujících dvou 
dnech. Poté, co uložíme kufry v úschovně, se 
vypravujeme na první část prohlídky města. 
Začínáme připomínkou na těžkou dobu za dru-
hé světové války u Památníku heydrichiády. 
V pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje 

vzpomeneme Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, 
kteří se zapsali do dějin Operací Anthropoid, 
jejímž cílem byl atentát na zastupujícího říš-
ského protektora. Velmi důstojný výklad paní 
průvodkyně nejen rozšíří naše znalosti o červ-
nu 1942, ale také vzbudí zamyšlení nad tím, jak 
je dobře, že válka za tři roky skončila a že dnes 
žijeme v relativně stabilní společnosti.

Odpoledne následuje prohlídka nejznáměj-
ších pražských staveb: procházíme Karlovým 

Od neděle 23. září 2018 byli na Ekocentru 
Trkmanka ubytováni zahraniční studenti vy-
sokých škol. Pro tento týden se stali lektory 
žáků našeho gymnázia, které prostřednictvím 
prezentací mohli seznámit se zvláštnostmi, za-
jímavostmi své země. Pobyt se uskutečňoval 
v rámci projektu Edison, na jehož realizaci fi -
nančně přispělo Město Velké Pavlovice.

Komunikačním jazykem byla angličtina. 
Přijelo pět děvčat, Maria z Kolumbie, Ayse 
z Turecka, Sofi a z Řecka, Xindi z Číny a Anna 
z Ukrajiny, ale také k nám zavítal Giorgi z Gru-
zie. Jejich týdenní pobyt by měl být motivací 
pro naše žáky vzdělávat se co nejvíce v cizím 
jazyce a poznat odlišnosti jiných národů.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

STUDENTI Z CELÉHO SVĚTA VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

Zahraniční studenti, kteří navštívili naše gymnázium v rámci projektu Edison, 
byli slavnostně přijati a přivítáni na radnici města.

Zvyknout si na nové škole není pro primány, 
ani pro prváky, nikdy jednoduché. Jako každý 
rok proto i letos uspořádala třída kvinta sezna-
movací kavárnu pro nové spolužáky z primy 
i z 1. A. 

Je všeobecně známo, že jídlem se člověk nej-
lépe sbližuje a touto cestou na to šla i kvinta. 
Na primu i 1. A čekaly v aule školy stoly s do-
mácími vlastnoručně pečenými moučníky, 
ovocem a i trochou slaných pochutin. Mohli 
si také objednat čaj, případně starší žáci kávu. 

Následovaly seznamovací hry jako je speed-
-friendling, deka, plachta nebo polárník. 
K obrovské radosti pořadatelské třídy i učite-
lů se žáci s obrovskou energií pustili do všech 
her (i občerstvení) a celé dvě vyučovací hodiny 
provázela uvolněná a dobrá nálada. 

A důkazem toho, že si to opravdu užili, byla 
pro všechny při odchodu věta jednoho z žáků: 
"Bylo to super!" 

Klára Pejchlová, 
studentka třídy kvinta Gymnázia Velké Pavlovice

SEZNAMOVACÍ KAVÁRNA A ADAPTAČNÍ DEN
OČIMA STUDENTKY TŘÍDA KVINTA

Seznamovací kavárna, akce, díky které vznikne nejedno velké přátelství.
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Hned v úvodu školního roku 2018/2019, 
v měsíci září, se zúčastnili studenti velkopav-

ČESKOŠPANĚLSKÝ TÝDEN STUDENTŮ GYMNÁZIA
lovického gymnázia reciproční výměny se 
studenty ze španělské Segovie. V červnu 2018 

strávili naši španělští přátelé týden ve Velkých 
Pavlovicích, v září se role obrátily a za hranice 
všedních dnů vyrazili studenti moravští.

Garanty projektu se stali pedagogové Gymná-
zia Velké Pavlovice pan Mgr. Zdeněk Loskot 
a pan PaedDr. Stanislav Kameník. Ti spolu 
se studenty krom mnohého jiného podnikli 
spousty krásných výletů, ochutnali řadu vyni-
kajících místních specialit, navštívili přenád-
herné kulturní památky či zhlédli úchvatné 
přírodní scenérie, ale hlavně, procvičili si ang-
lický jazyk, kterým mezi sebou komunikovali.

Jak se našim studentům ve Španělsku líbilo? 
A co prožili? Začtěte se do následujících řádků 
a třeba, nechejte se i inspirovat!

Návštěva španělských ptáčků 
moravskými vrabci aneb jiný 
kraj, jiný mrav
V ranních brzkých hodinách, přesněji ve 3 ho-
diny, se všichni vrabčáci vyhrabávali z postele. 
Čekal je dlouhý přejezd do Prahy. Ten strávili 

náměstím, všímáme si Novoměstské radnice, 
kde byl poprvé uveden do praxe český vynález 
zvaný defenestrace neboli vyhození konšelů 
z oken, a pak se přesunujeme tramvají na Ná-
rodní třídu. Projdeme i Staroměstské náměstí 
a jiná místa spjatá se zlatou érou staré Prahy 
a první den zakončujeme divadelním předsta-
vením Pýcha a předsudek v Experimentálním 
prostoru NoD. Tato inscenace je pojata zcela 
jinak než ta, na níž jsme byli před dvěma lety 
v Národním divadle, ale přesto nás zaujímá jak 
dějem, tak i technickými efekty.

Další den máme na programu nejdříve pro-
hlídku tajemného Židovského města. Málokdo 
tu byl, ale každý o něm někdy slyšel: alespoň 
golema známe všichni z pohádek Císařův pe-
kař a Pekařův císař. Dozvídáme se spoustu 
zajímavosti ze života Židů v Praze, o rozdílech 
mezi jejich náboženstvím a křesťanstvím. 
Po prohlídce máme rozchod na Staroměst-

ském náměstí, který využijeme především 
k obědu a příp. nákupům – nedaleko „Václa-
váku“ dokonce potkáváme Jakuba Koháka, 
který se mnohým lidem zapsal do paměti jako 
samozvaný předseda poroty v soutěži Tvoje 
tvář má známý hlas (naše štěstí na střetnutí se 
s celebritami není ojedinělé, při kupování po-
travin na nádraží při odjezdu domů jsme stáli 
ve frontě hned za Monikou Zoubkovou alias 
Terezou Valšíkovou z Ordinace v růžové zahra-
dě). Následuje procházka přes Karlův most na 
Malou Stranu, kde máme původně namířeno 
k věži kostela sv. Mikuláše, ale záhy zjišťujeme, 
že je zavřeno. Tramvají se tedy přesunujeme 
k Valdštejnské zahradě (mimochodem s praž-
skými tramvajemi to také není žádná legrace: 
jednou jsme nemohli odjet kvůli ženě, která 
se při cestování zranila, pak jsme jeli omylem 
opačným směrem a poslední den pro jistotu 
nedojela tramvaj vůbec kvůli komplikacím 
na kolejích) a užíváme si odpočinku na lavič-

kách. Odpoledne je mimořádné horko, proto 
jsem nakonec nucen se přemoci a dovolit si 
koupit předraženou kofolu za 60 korun – inu, 
v Praze je blaze, ale i draze… Večer trávíme 
opět kulturně, tentokrát zhlédnutím Muže se 
železnou maskou v divadle Broadway. Myslím, 
že všem se muzikál velmi líbil, už obsazení bylo 
velkým lákadlem – viděli jsme mj. Bronislava 
Kotiše známého z komedie Babovřesky, kde 
ztvárnil kontrolora Dočistila, Daniela Hůlku 
nebo Michala Kavalčíka, jenž je pro mnohé 
stále legendárním Rudou z Ostravy. Největším 
ovacím (minimálně u ženské části publika) se 
ale těšil David Gránský.

Poslední den se vydáváme na místo nejdůle-
žitější, největší, nejznámější a „nejčeštější“ 
– samozřejmě jde o Pražský hrad. Vidíme 
např. katedrálu sv. Víta, Starý královský palác 
s Vladislavským sálem nebo Zlatou uličku, 
která se svými domečky upoutá každého. Hrad 
je posledním bodem našeho maturitního výle-
tu, po něm už nás čeká jen cesta domů.

Praha je opravdová perla měst a moc se nám lí-
bilo, že jsme měli možnost vidět i méně známá 
místa, kam se běžně při její návštěvě nepodí-
váme. Symbolicky otevřela poslední část naší 
osmileté, příp. čtyřleté cesty napříč třídami 
gymnázia a snad nebyla poslední akcí, na niž 
budeme rádi vzpomínat. Děkuji jménem tříd 
4. A a oktávy paní učitelce Míchalové a paní 
učitelce Zavadilové za to, že se s námi do sto-
věžaté Prahy vypravily a připravily nám pestrý 
a zajímavý program.  

Vojtěch Antoš, 
student třídy oktáva Gymnázia Velké PavloviceVítaný „oraz“ pro uchozené nožky našich maturantů… Praha je prostě velkoměsto!

Moravští vrabci z velkopavlovického gymnázia objevují Španělsko.
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Na konci června 2018 jsem se zúčastnil jazyko-
vého pobytu ve městě Margate v hrabství Kent 
na jihovýchodě Anglie. Můj program se nazý-
val Bi-component a skládal se z jednoho týdne 
na jazykové škole a jednoho týdne náslechů 
na střední škole.

Cesta letadlem do Londýna a autobu-
sem do Margate proběhla velmi snadno 
a nad očekávání hladce. Ubytování bylo 
skromné, ale pěkné, malý pokojík mi nakonec 
vyhovoval, a co víc, obě paní domácí vařily 
dobře, na anglickou kuchyni až velmi dobře 
a rády si povídaly. Společně se mnou zde byli 
ubytováni další dva Arabové, kteří také navště-
vovali stejnou jazykovou školu.

V pondělí jsem absolvoval krátký pohovor a za-
čal chodit do skupiny... Musím přiznat, že mi 
více vyhovovalo odpolední vyučování, které 
bylo "akčnější" a "výživnější"- spousta nových 
slovíček, prezentace, idiomy, vše v rychlém 
sledu a spádu. Škola pořádala rovněž mnoho 
večerních aktivit, jako například společné sle-
dování mistrovství světa ve fotbale, volejbalové 
utkání, karaoke večer nebo výlet do soused-
ního města Ramsgate. V sobotu jsem spolu 
s ostatními studenty navštívil Londýn, který 
mi tentokrát připadl ještě rušnější a zalidně-
nější, než jsem si ho pamatoval z dřívějška.

Druhý týden mě čekalo sledování výuky 
v Queen Elizabeth’s Grammar School v měs-
tečku Faversham, vzdáleného asi půl hodiny 
cesty vlakem. Škola se nachází v krásném 
prostředí a celé město dýchalo poklidnou at-
mosférou.

Jako v každé škole před koncem školního 
roku, i zde se konala spousta akcí a učitelé byli 
velmi "busy". Přesto jsem byl srdečně a mile 
přivítán, mohl jsem nahlédnout do několika 
hodin a pozorovat výuku angličtiny, němčiny, 
španělštiny, biologie a dramatu. Z nenucené-
ho chování žáků a učitelů jsem poznal, že jsou 
zde na podobné návštěvy zvyklí a nedělá jim 
problémy, že je někdo cizí sleduje. Po hodině 
jsme srovnávali jejich a naši školu; problémy 
jsou podobné. Prý je důležitým kritériem to, 
jak jsou studenti úspěšní při zkoušce GCSE, 
a taky to, že se z jejich školy někteří dostanou 
na prestižní Oxford a Cambridge.

A co jsem tedy viděl? Tak například to, 
že vyučování začíná v devět hodin a končí 
o půl čtvrté. Ráno před vyučováním tráví 
třídní učitel ve své třídě, kontroluje absenci 
a hovoří se studenty. Potom začíná výuka, 
při které studenti zpravidla absolvují šest vy-
učovacích hodin, spojených do bloků po dvou 
hodinách.  Vyučovací hodina trvá padesát mi-

nut a do učebny se stěhují žáci, ne učitelé. Pře-
stávky mezi hodinami jsou minimální a slouží 
pouze k přesunu žáků do jiné učebny, kromě 
jedné dvacetiminutové přestávky a jedné ho-
dinové přestávky na oběd.

Studenti do šestnácti let nosí typické školní 
uniformy, později, po složení zkoušek GCSE, 
chodí v civilu. Výuka je zpravidla vedena za po-
moci prezentace na počítači. K samostatnému 
procvičování slouží testy a cvičení na počíta-
či, které jsou k dispozici k většině předmětů 
a kterým má přístup také učitel a může je kon-
trolovat. Klasické ústní zkoušení jsem neviděl, 
děti ale píšou testy, zejména na konci období. 
Školní rok je rozdělen do tří období. V posled-
ním školním roce se změnil systém hodnocení, 
momentálně má deset stupňů.

Samostatnou kapitolu tvořilo úžasné tech-
nické zázemí, kterým škola disponuje – velká 
tělocvična, několik hřišť, lezecká stěna, diva-
delní sál, dva výtvarné ateliéry, dílna se všemi 
možnými stroji, několik počítačových učeben, 
laboratoře. Kromě učitelů tvoří personál školy 
také velký počet provozních zaměstnanců.

Volný čas jsem trávil procházkami po nádher-
ném nábřeží, sledováním mistrovství světa 
ve fotbale a dokonce jsem se koupal ve stu-
deném Severním moři, takže celé dva týdny 
nakonec uběhly jako voda. Byly pro mne velmi 
přínosným, zajímavým a příjemným zpest-
řením konce školního roku. S Anglií jsem se 
loučil nerad a budu vzpomínat…

Mgr. Petr Kadlec, 
učitel angličtiny Gymnázia Velké Pavlovice

S PROGRAMEM EU ERASMUS+ 
DO ANGLICKÉHO MARGATE ANEB ANGLICKY U MOŘE

Mgr. Petr Kadlec, učitel angličtiny 
na velkopavlovickém gymnáziu, 
se svými spolustudenty angličtiny 
v anglickém Margate.

ne příliš vydatným spánkem. Na Letišti Václa-
va Havla ještě chvíli setrvali a poté už šťastně 
naskakovali do letadla směřujícího do Madri-
du. A zde nastala chvíle, na kterou se všichni 
tolik těšili.

Plápolající vlajka naší republiky, kterou 
opravdu nešlo přehlédnout, doplnila ještě 
lehce rozpačitá nálada. Ta ale rychle opadla, 
když se neslo větrem, či letištěm?, švitoření 
našich španělských opeřenců. Štěbetání ze-
sílilo i v nadcházející půlhodince cesty auto-
busem, jenž mířil rovnou do centra Madridu. 
Pro mnohé bylo opravdu úlevou, když jsme za-
létli do centrálního parku Retiro s obrovskou 
skleněnou klíckou – křišťálovým palácem. 
Poté byl vyhlášen volný rozlet do místních 
obchodů, který bleskurychle skončil, neboť se 
slunce začalo dotýkat obzoru.

Do naší cílové destinace jsme dorazili s posled-
ními hřejivými paprsky, tedy ke škole v Sego-
vii. Odtud si nás vyzvedli naši týdenní rodiče. 
Spánek na nás přišel velmi brzy a těšili jsme 
se na nadcházející dny. V těch jsme navštívili 

nespočet ať už kulturních a historických pamá-
tek, tak i přírodních krás. Hned druhý den jsme 
jeli k nejbližší pláži (asi 600 km) a těm, co se 
asi uvařil mozek v autobuse, okamžitě vyběhli 
vstříc k ledovým vlnám oceánu.

Následující den jsme vyťapkali opravdu dlou-
hou cestu k útesům, které skýtaly ohromu-
jící výhled na oceán i geologickou činnost 
hornin. Víkend jsme prožili v duchu oslav 
španělského rázu a také nasedli na kajaky, 
kde se nejeden z nás udělal. S nimi jsme pro-
jeli kaňon řeky Duratón a kochali se výhledy 
na hnízdící supy. Avšak výhled ze shora byl 
tak uchvacující, že jsme byli povinni jej shléd-
nout. Krásné a starobylé San Frutos byl tudíž 
na denním plánu.

Nový start týdne jsme zahájili návštěvou his-
torického města Segovia s jejím proslulým 
akvaduktem, hradem Alcazar a velmi záživ-
nou dvouhodinovou prohlídkou vojenské 
základny a univerzity zároveň. V úterý jsme 
absolvovali prohlídku školy v Segovii a také ba-
rokní katedrály s její vysokou věží, z které byl 

nádherný výhled na celé město. Celý náš výlet 
jsme zakončili divokou fi estou ve zdejší školní 
tělocvičně. Byly slavnostně předány dárky jak 
pro studenty, tak i pro náš učitelský doprovod.

Ráno nastalo smutné loučení s rodinami a ces-
ta zpět do Madridu. Tam jsme ještě prošli skrz 
na skrz královský palác. Autobus svezl všechny 
ptáčky i vrabce na místní letiště. Přišla chví-
le nebývalého smutku a i pár slziček ukáplo. 
A po pohodovém příletu na pražské letiště 
a následující cestě k našemu gymnáziu nikomu 
neušla zde panující pochmurná nálada.

Jako jeden z moravských vrabčáků hodnotím 
tento výměnný pobyt jako více než zdařilý. 
Prohloubení anglického jazyka je samozřej-
mostí, avšak poznání španělské kultury je tolik 
obohacující, že ihned po odjezdu jsme se do-
mluvili, že příští rok se uvidíme znova. A tak 
se španělští ptáčci spolu s moravskými vrabci 
stali spřátelenou kolonií!

Alžběta Průdková, 
třída septima Gymnázia Velké Pavlovice
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Program Evropské unie Erasmus+ si klade 
za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifi kací 
a dovedností, rozvíjí vzdělávací mobilitu jed-
notlivců, nejen studentů, ale i učitelů, kteří tak 
mohou vycestovat a seznamovat se s vzděláva-
cími metodami a postupy v jiných státech EU.

Jsem ráda, že našemu gymnáziu byla potvr-
zena účast na projektu Erasmus+ KA1 hned 
šesti učitelům, a byl nám tak umožněn profes-
ní rozvoj v zahraničí. Poděkování patří mana-
žerce projektu, paní zástupkyni Mgr. Renatě 
Bláhové, která svými znalostmi, pečlivostí, 
nasazením, vytrvalostí, úspěšný projekt v silné 
konkurenci žadatelů obhájila.

Já, coby učitelka němčiny, jsem měla zájem 
vzdělávat se v německy mluvících zemích, 
a proto  jsem moc ráda, že jsem dva týdny moh-
la žít v bavorském městě Lindau, studovat zde 
němčinu v jazykovém institutu a hospitovat 
ve škole.

Samotné město Lindau je velice malebné svojí 
polohou  na ostrově v Bodamském jezeře, s vý-
hledem na Alpy, příjemným  klimatem, úzký-
mi uličkami historického centra s hrázděnými 
domy. Čas zde plyne pomaleji a lidé jsou milí 
a úslužní, většina pracuje v cestovním ruchu 
a váží si všech hostů.

V rámci zvoleného programu Bi-Component 
jsem se na týden stala studentkou Jazykového 
institutu Dialoge a zdokonalovala se v němči-
ně. Jazykový institut Dialoge - to je příjemné 
útulné prostředí, vstřícní, metodicky fundo-
vaní učitelé, málo početné skupiny studentů, 

se zajištěním volnočasových aktivit po vyučo-
vání. Vše samozřejmě v němčině, v německy 
mluvícím prostředí.

Mými spolužáky byli studenti ze všech koutů 
světa (např. Čína, Thajsko, Ukrajina, Švýcar-
sko, Anglie, Egypt, Kolumbie), jejichž prvotní 
motivaci k výuce němčiny byla širší nabídka 
lepších pracovních příležitostí. Byla jsem zařa-
zena do skupiny s nejvyšší jazykovou úrovní C1 
a těšilo mne, že jsem obstála se ctí. Zážitkem 
bylo také to, že jsem coby učitelka na týden 
ocitla na druhé straně katedry a zažívala pocity 
studenta, učila se slovíčka, připravovala domá-
cí úkoly. Přínosně bylo poznávat jiné metody 
práce a na vlastní kůži zjistit, zda na studenty 
zabírají. Mnohé se natolik osvědčily, že je chci 
uplatňovat ve svých hodinách cizích jazyků.

Druhý týden v Lindau jsem se stala součás-
ti kolektivu učitelského sboru ve Svobodné 
škole. Měla jsem možnost hospitovat ve všech 

ročnících, zúčastnit se také akcí po vyučová-
ní, z nichž mne nejvíce zaujaly veřejné obha-
joby ročníkových prací osmáků, organizace 
rodičovských schůzek za účasti žáků, oslava 
slunovratu s piknikem na zahradě školy, kte-
rou organizovali rodiče, zájmový kroužek ruč-
ních prací nejmladších dětí. Obdivovala jsem 
úspěšnou premiéru divadelního představení, 
jehož scénář napsali samotní žáci, líbilo se mi 
aktivní zapojování se žáků nejstarších ročníků 
do diskuse při zasedání skupinové rady.

Celý týden byl pro mne z profesního hlediska 
velmi inspirativní. Učitelé Svobodné školy 
v Lindau mi nebránili hospitovat ve třídách, 
probírat se knihami a pomůckami, a na všech-
ny mé zvídavé otázky ochotně odpovídali. 
A neměla jsem jich málo, protože ve škole 
se vzdělávání opíralo zejména o metodiku 
Montessori, se kterou jsem se ve své profesní 
praxi zatím nesetkala.

Velice kladně hodnotím celkovou koncepci 
programu Bi-Component. Během dvou týdnů 
jsem se nejen zdokonalila v jazyce, seznámila 
se studenty z celého světa, ale i prostřednic-
tvím hospitací nakoukla do chodu německé 
školy, současně ve zbytku času stihla nasát 
atmosféru města, pozorovat život v Německu. 
Efektně prožité dva týdny užitečné pro kaž-
dého němčináře. Byla jsem velmi spokojená 
a účast v projektech Erasmus+ KA1 mohu 
jen doporučit.

Mgr. Jana Lorenzová, učitelka německého 
jazyka na Gymnázium Velké Pavlovice

S PROGRAMEM EU ERASMUS+ DO NĚMECKÉHO LINDAU

Paní učitelka Lorenzová 
v německém městě Lindau.

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 6/2018 – 28. listopadu 2018
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 6/2018 – 14. prosince 2018

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2019
Upozornění – inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém provedení, barevný tisk neprovádíme!

Celá strana – A4 * 2.670 Kč
1/2 polovina strany – A5 * 1.340 Kč

1/4 strany – A6 * 730 Kč 
1/8 strany – A7 * 370 Kč

Cena inzerce je konečná včetně 21 % sazby DPH.

Těšíme se na Váš zájem!
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Ihned KOUPÍM 
BYT VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH 

a okolí do 15 km. Balkon výhodou.

Prosím volejte 736 411 776

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V TÉTO 
LOKALITĚ. Rekonstrukce není překážkou.

Prosím volejte, pište 732 234 472

INZERCE
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KALENDÁŘ AKCÍ – listopad, prosinec 2018 a leden 2019

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.

SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ
Sobota 27. října 2018, v 18.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
* www.velke-pavlovice.cz
OSVĚTOVÉ ÚTERÝ 
– O STARÝCH STEZKÁCH
Úterý 6. listopadu 2018, od 17.30 hodin
* Ekocentrum Trkmanka 
* www.velke-pavlovice.cz
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA GYMNÁZIU
Středa 7. listopadu 2018
* Gymnázium Velké Pavlovice
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz
* www.velke-pavlovice.cz
ALCHYMIE EKOPRANÍ 
S TIERRA VERDE
Čtvrtek 8. listopadu 2018, od 17.00 hodin
* Ekocentrum Trkmanka 
* www.velke-pavlovice.cz
SVATOMARTINSKÉ
OTEVŘENÉ SKLEPY
Sobota 17. listopadu 2018, od 11.00 hodin 
* Vinné sklepy vinařů spolku 
Víno z Velkých Pavlovic
* www.vinozvelkychpavlovic.cz
* www.velke-pavlovice.cz
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Sobota 17. listopadu 2018, od 17.00 hodin
* Sraz účastníků na Nám. 9. května 
před radnicí
* www.velke-pavlovice.cz
KATEŘINSKÉ HODEČKY 
Sobota 24. listopadu 2018, 
od 15.00 do 18.00 hodin
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
SVĚCENÍ MLADÉHO VÍNA 
ROČNÍKU 2018
Neděle 25. listopadu 2018, 15.00 hodin 
* Vinné sklepy Františka Lotrinského
* www.velke-pavlovice.cz
DIGI DĚTI – SEMINÁŘ PRO RODIČE
Čtvrtek 29. listopadu 2018, od 17.00 hodin
* Ekocentrum Trkmanka 
* www.velke-pavlovice.cz
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ
Sobota 1. prosince 2018
* ZŠ Velké Pavlovice
* www.zs.velke-pavlovice.cz
* www.velke-pavlovice.cz
ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT 
PRO DĚTSKÝ DOMOV ŠTÍTY
Neděle 2. prosince 2018
* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz

ADVENTNÍ KONCERT 
SPIRITUAL KVINET
Pátek 7. prosince 2018, v 18.00 hodin
* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz
CHARITATIVNÍ KONCERT 
TOM ZVARDON AND FRIENDS 
Sobota 8. prosince 2018, v 19.00 hodin
* Ekocentrum Trkmanka
* www.velke-pavlovice.cz
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Středa 12. prosince 2018, v 18.00 hodin
* Nám. 9. května
* www.velke-pavlovice.cz
ROKOVÉ VÁNOCE 
Sobota 15. prosince 2018 
* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz
VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE 
Neděle 16. prosince 2018
* Náměstí 9. května, radnice města
* podrobný program na tuto akci najdete 
ve Velkopavlovickém zpravodaji 6/2018
* www.velke-pavlovice.cz
VÁNOČNÍ JARMARK "NA KRUHÁČI"
Úterý 18. prosince 2018, 
od 13.00 do 17.00 hodin
* Gymnázium Velké Pavlovice 
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz
* www.velke-pavlovice.cz
VÁNOČNÍ KONCERT 
Úterý 18. prosince 2018, 17.00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Velké Pavlovice 
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz
* www.velke-pavlovice.cz
SILVESTR A NOVÝ ROK 
PŘED RADNICÍ
Pondělí 31. prosince 2018, od 23.00 hod.
* Náměstí 9. května
* www.velke-pavlovice.cz
KROJOVANÝ PLES
Sobota 12. ledna 2019
* Sokolovna
*www.velke-pavlovice.cz
MYSLIVECKÝ PLES
Sobota 19. ledna 2019
* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz
KALENDÁRIUM – FARNOST 
VELKÉ PAVLOVICE
DĚTSKÝ KLUBÍK
Sobota 27. října 2018, 16.00 hodin
* pro školáky od 1. do 5. třídy 
s Hankou Bálkovou
* fara
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ VĚŽ 
K PROHLÍDCE
Sobota 27. října 2018, 16.30 – 17.30 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

SVATOHUBERTSKÁ MŠE 
Sobota 27. října 2018, od 18.00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
MŠE ZAKONČENÁ DUŠIČKOVOU 
POBOŽNOSTÍ NA HŘBITOVĚ 
Pátek 2. listopadu 2018, 18.30 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
PŘÍPRAVA PRO DOSPĚLÉ 
KE SVÁTOSTEM
Sobota 3. listopadu 2018, 18.00 hodin 
* Fara 
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ VĚŽ 
K PROHLÍDCE
Středa 28. listopadu 2018, 
12.30 – 13.30 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Sobota 1. prosince 2018, 18.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
MŠE PRO DĚTI ZAKONČENÁ SETKÁNÍM 
SE SV. MIKULÁŠEM
Čtvrtek 6. prosince 2018, 18.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
I. VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
Pondělí 24. prosince 2018, 21.00 hodin 
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
VÁNOČNÍ MŠE
Úterý 25. prosince 2018, 11.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
SVATOŠTĚPÁNSKÁ MŠE
Středa 26. prosince 2018, 11.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
ŽIVÝ BETLÉM
Čtvrtek 27. prosince 2018, 16.00 hodin
* Farní dvůr
MŠE ZA RODINY
Neděle 30. prosince, 11.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
NOVOROČNÍ MŠE
Úterý 1. ledna, 11.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
MŠE S TŘÍKRÁLOVÝM ŽEHNÁNÍM 
KADIDLA A KŘÍDY 
Neděle 6. ledna 2018, 11.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
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