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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2018, čas vánoční, čas bilancování uplynulého období a čas smělých
plánů do budoucna.
V měsíci říjnu proběhly komunální volby
a dne 1. listopadu 2018 na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice byla
zvolena Rada města. Zastupitelstvo města
je pro toto volební období 15 členné. Zvolení
zastupitelé jsou členy nejvyššího orgánu obce,
o kterém se přímo zmiňuje Ústava ČR, a jako
takoví rozhodují o veškeré činnosti ve městě.
Po prostudování volebních letáků zjistíme, že
až na „drobné“ odlišnosti je program všech
stran, které „šly“ do voleb, pro příští čtyři
roky v podstatě stejný. Z toho vyvozuji, že
práce všech zastupitelů na rozvoji a příjemném životě obyvatel našeho města je postavena na stejném základě. A jaké dlouhodobé
úkoly by měli zastupitelé dle mého názoru
řešit? Především takové cíle, které je možné
zrealizovat ve čtyřletém období, případně přichystat pro příští volební období projektovou
dokumentaci k jejich realizaci.

Můj osobní pohled na příští roky: Připravuje
se projektová dokumentace na vybudování
vodní nádrže v trati Na Záblatských a také
na cyklostezku z Pavlovic po koruně hráze říčky Trkmanky až na Trkmanec.
Bude zadáno přepracování projektové dokumentace na vybudování výtahu v budově městského úřadu a jeho následné zbudování.
Zastupitelé by měli co nejdříve rozhodnout
o budoucnosti budovy kina, jejíž „provoz“ vyjde město ročně na cca 70.000 Kč. Pro zlepšení
situace v dostupnosti bytů ve městě by bylo jistě dobré vystavět bytový dům. Jediné dostupné pozemky ve vlastnictví města jsou v lokalitě
na ulici Za Dvorem, naproti bývalé firmě Pavlovín, spol. s r.o.
Pro rok 2019 jsou do rozpočtu města zařazeny
tyto větší akce - oprava části místní komunikace na ulici Střední, prodloužení silnice na
ulici Bří Mrštíků, oprava vodovodu v části ulice Zahradní a ulice Herbenova v návaznosti
s rekonstrukcí chodníků, vybudování ploch
pro parkování na ulici Dlouhá, výstavba skladovacích prostorů na ulici Tovární, výměna

kůlů na rozhledně Slunečná. Tyto a další menší akce se uskuteční, pokud k tomu zastupitelé
dají na posledním letošním zastupitelstvu dne
13. prosince 2018 svůj souhlas.
Chci poděkovat všem občanům, kteří se i letos aktivně zapojili do úklidu a zkrášlení našeho města a také těm, kteří městu pomáhají
při pořádání různých akcí. Poděkování patří
i občanům, kteří ve svém volném čase organizují kulturní, sportovní a další akce pro děti
i dospělé.
A závěrem přikládám neméně důležitou informaci. K 29. listopadu 2018 mělo město zůstatek na běžném účtu 17.666.000 Kč, celková
částka neuhrazených faktur před splatností
byla 12.224.000 Kč.
Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte,
abych vám a vašim blízkým popřál klidné a pokojné prožití vánočních svátků, pevné zdraví
a mnoho pohody i pracovních úspěchů v novém roce 2019.
Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

Z radnice
Změna termínu platby poplatků za svoz TKO a za psy
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice schválilo nové znění obecně závazné vyhlášky „o místních poplatcích“ a „o poplatku ze psa“.
Pro občany města jsou zásadní dvě změny. Od poplatku za svoz TKO jsou osvobozeny děti do dvou let, včetně celého kalendářního roku
do 31. 12., ve kterém dítě dvou let dosáhne.
Podobně to platí u seniorů, kteří dosáhnou věku 75 let. Osvobození od poplatku platí i za celý kalendářní rok, ve kterém bylo věku '
75 let dosaženo a samozřejmě i roky následující.
Další, snad pozitivní, změnou je termín placení poplatků. Nově budou vybírány na pokladně města poplatky za svoz TKO i za psy
až od 15. března do 15.dubna. Prosíme plátce, aby termín dodrželi. Usnadníte tím práci úřednicím.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Komunální volby 2018
Poděkování voličům – Česká
strana sociálně demokratická
Vážení spoluobčané,
přijměte prosím poděkování za podporu, kterou jste nám projevili v komunálních volbách
2018.

I když náš úspěch nebyl nijak velký – máme
jednoho zastupitele oproti komunálním volbám 2014, kdy jsme měli zastupitele tři, tak
jsme s výsledkem těchto voleb jako celku velmi spokojeni a fandíme nově vzniklé koalici.
Máme jednoho radního a to je úspěch. Jsme
opět v koalici vedení města.

stolené cestě rozvoje města a jeho budování
a údržbě ke spokojenosti všech občanů. Pokud budete mít nějaké problémy nebo podněty
k řešení, tak se můžete na nás obracet jako
doposud.

Věříme, že tato koalice bude pokračovat v na-

Kandidáti za ČSSD

Ještě jednou všem, co nás podpořili, děkujeme!
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Z jednání Rady města a Zastupitelstva města
Rada města zvolená v minulém volebním období (2014–2018) pracovala až do zvolení rady nové a celkem se od vydání minulého zpravodaje sešla ještě 2×. Mimo jiné řešila následující problematiku.
Zabývala se:
• výběrovým řízením na dodavatele opravy
brány hřbitova a rozhledny
• umístěním svodidel na ulici Brněnská z důvodů bezpečnosti, na žádost vlastníků přilehlých domů
• informací o přijetí usnesení valné hromady
České spořitelny a. s. o nuceném přechodu
všech akcií vlastněných ostatními akcionáři
• návrhem na odstranění některých stromů
na pozemcích města, které ohrožovaly bezpečnost chodců nebo narušovaly statiku přilehlých nemovitostí
• informací o odvolání plánované Valné hromady společnosti Zdravotní středisko Velké
Pavlovice s. r. o.
• informací o zahájené akci Výsadba krajinných prvků I. a Výsadba keřů v oplocenkách,
dodavatelská firma jednala i s komisí ŽP
o postupu výsadby
• projektovou dokumentací a realizací výstavby garáží a skladů na ul. Tovární v místě odstraněných sklípků, PD zpracovává
Ing. Lukš, dle variant propočtu bude následně rozhodnuto, zda bude stavba zděná nebo

plechová a omítnutá
• informací o možnosti získání dotace
na opravy nebo demolice nevyužívaných
a zchátralých budov ve vlastnictví města
• žádostí Moravské Agry a. s. o přidělení bytu
pro nájemníky objektu Nádražní 2/16 z důvodu nutné generální opravy vnitřních instalací
• opatřením ke zklidnění dopravy na ulici Zelnice a Starohorská
Rada města schválila:
• poskytnutí autobusu zdarma pro žáky ZŠ
do Břeclavi a zpět na exkurzi na Úřad práce
• podporu Charitativního koncertu ve prospěch Nového Domova Betlém, jehož pořadatelem je Rotary klub Valtice-Břeclav
• nezbytné stavební úpravy v prostorách podzemní stavby ve Vinných sklepech Františka Lotrinského - zajištění statického
zabezpečení (město je majitelem pozemků
nad sklepy)
• povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ,
ve 4 třídách na počet dětí 25 v každé třídě,
MŠ bude navštěvovat ve školním roce celkem
100 dětí

• spolupořadatelství 11. ročníku turnaje
v malé kopané středních škol "O pohár starosty města" a 10. ročníku mezinárodního
volejbalového turnaje pracovníků škol
• zakoupení pohárů pro vítěze v hodnotě
do 2.500 Kč a pohoštění pro účastníky volejbalového turnaje
• výsledné pořadí uchazečů výběrového řízení
na obsazení pozice vedoucí knihovny a TIC
Velké Pavlovice
• umístění altánu Velkopavlovického okrašlovacího spolku v lesoparku
• uzavření nájemní smlouvy mezi ČR
– Státním pozemkovým úřadem a městem
na pozemek za Službou škole, na kterém je
uskladněn stavební materiál
• vypsání výběrového řízení na dodávku elektřiny pro objekty ve vlastnictví města
• pořádání ohňostroje na Silvestra 2018 a jeho
nákup v ceně do 15.000 Kč
• uzavření Dodatku č. 1 k Hospodářské
smlouvě mezi městem a Českou poštou, s. p.,
na užívání prostor v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 49 za účelem provozování
poštovních služeb

Nově zvolení členové Zastupitelstva města ve volbách 5. a 6. 10. 2018 se sešli 1. 11. 2018 na svém I. ustavujícím zasedání Zastupitelstva
města Velké Pavlovice a zvolili: starostu města Jiřího Otřela, místostarostu města Petra Hasila, zbývající členy pětičlenné rady města
Ing. Mgr. Marii Šmídovou, Ing. Romana Halma

Rada města v novém složení se sešla celkem 2× a mimo jiné řešila následující problematiku.
Zabývala se:
• výsledkem kontroly hospodaření MŠ Velké
Pavlovice, kde nebylo zjištěno žádné pochybení
• podáním žádosti o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování akce Byty pro seniory
II. z důvodu problému s napojením stavby
na přípojku elektřiny
• informací o schůzce města, TJ Slavoj a Velkopavlovické chasy, kde byly řešeny podmínky pořádání slavnosti Hodů 2019.
• problémem zjištěným na dětském hřišti
u kostela – u márnice je umístěna konstrukce
a děti z této konstrukce lezou na střechu márnice, konstrukce bude z hřiště odstraněna
• informací o konání první schůzky Modrých
Hor po volbách, Společenský ples Modrých
Hor se bude konat 22. 2. 2019
• problémem vadného topení v kině, v místnosti pro sběr prádla (čistírna oděvů), v kině
je vadná elektroinstalace a vodoinstalace,
nutno hledat náhradní řešení pro umístění
čistírny, nebo řešit jiným způsobem
• vytvořením prodejního místa na autobusovém nádraží pro pojízdné prodejce
• úpravou vyhlášek o místních poplatcích
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a místním poplatku za svoz TKO, splatnost
poplatků je posunuta do 15. dubna, od poplatku za svoz TKO jsou osvobozeny děti do
2 roků a občané starší 75 roků včetně
• informací o vyhlášení soutěže o nejlepší
komunitní knihovnu Jihomoravského kraje
– Městská knihovna Velké Pavlovice vyhrála
v kategorii od 3.001 do 5.000 obyvatel, dále
byla vyhlášena TOP Komunitní knihovnou
Jihomoravského kraje za rok 2018, předání
cen v Brně se zúčastnila Mgr. Dana Růžičková a Petr Hasil
• informací o řešení sousedských sporů stavebním úřadem
• záležitostí navezené polní cesty ve Staré
hoře, konalo se šetření na místě samém
Rada města schválila:
• dodávku venkovních žaluzií na okna jižní strany objektu Byty pro seniory II.
za 125 tis. Kč
• spolupořadatelství lampionového průvodu dne 17. 11. 2018 a zajištění programu
pro děti
• předání reklamních předmětů a zakoupení
darů pro zástupce Ministerstva průmyslu
a zahraniční hosty

• výběr dodavatele el. energie pro budovy
města na základě vyhodnocení nabídek komisí, nejvýhodnější nabídku podal E.ON
Česká republika
• pořádání Vinobraní 2019 v termínu 13. 9.
a 14. 9. 2019 a uzavření smlouvy s dechovou
hudbou Sokolka za cenu 15 tis. Kč
• nákup květináčů na rozdělení plochy u autobusového nádraží – parkoviště, plocha
pro prodejce zboží a autobusové nádraží
• užívání závěsného znaku při slavnostních
obřadech členem zastupitelstva města: místostarosta Petr Hasil a člen zastupitelstva
Ing. Pavel Procházka. Místo a dobu konání
obřadů uzavření manželství
• bezplatné poskytnutí autobusu do Skalice
na Slovensku na koncert Rybova Česká mše
vánoční
• vybudování zábradlí s výplní na ul. Starohorská na pozemku parc. 1995/1, k. ú. Velké
Pavlovice, který je v majetku města. Jedná
se o 3 místa, proluky v řadě sklepů a lisoven
na ul. Zelnice, kde je v ulici Starohorská velký výškový rozdíl obou ulic
• spolupořádání akce „Žehnání mladého
vína" a úhradu cimbálové muziky VINICA
ve výši 7.000 Kč
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• finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč
na úhradu letenky do Moskvy pro studentku
Gymnázia Velké Pavlovice, která se zúčastní
finále XVI. ročníku mezinárodní olympiády
v ruském jazyce v Moskvě
II. zasedání nově zvoleného Zastupitelstvo
města se konalo 22. listopadu a mimo jiné
projednalo a schválilo:
• rozpočtové opatření č. 9, 10/2018 provedené
starostou města
• zvýšení příspěvku pro rok 2018 příspěvkové organizaci Ekocentrum Trkmanka
o 460.126,56 Kč na 5.372.216,74 Kč, jedná
se o průtokovou dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí
• rozpočtové opatření č. 11/2018
Volbu kontrolního výboru v počtu 3 členů:
předseda		
Jan Havránek
člen		
Mgr. Renata Bláhová
člen		
Karel Hovězák
Volbu finančního výboru v počtu 3 členů:
předseda		
Ing. Pavel Procházka
člen		
Ing. Petr Halm
člen		
Mgr. Lukáš Doležal
• výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města dle jejich funkcí od 1. 12. 2018
po celé volební období, v souladu se zákonem o obcích v platném znění a nařízením
vlády č. 318/2017 Sb. , v platném znění:
člen rady města 4.000 Kč, předseda výboru/komise 2.000 Kč, člen výboru/komise
1.500 Kč, člen zastupitelstva města 1.000 Kč
• vydání Obecně závazné vyhlášky města Velké Pavlovice č. 1/2018 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
• vydání Obecně závazné vyhlášky města Velké Pavlovice č. 2/2018 o místním poplatku
ze psů
• prodej pozemků parc. č. 4524/91, orná půda

o výměře 1777 m² , parc. č. 4524/75, orná
půda o výměře 279 m² a parc. č. 4524/92,
ostatní plocha o výměře 250 m² , vše v k. ú.
Velké Pavlovice, celková výměra 2.306 m²,
dle geometrického plánu č. 2245-141/2018,
za účelem podnikatelských aktivit v průmyslové zóně společnosti LOMAX & s. r. o.,
691 08 Bořetice 417, za cenu 660 Kč/m²
plus DPH
• výměnu pozemků parc. č. 8644/2 výměry
684 m² orná půda, parc. č. 8645 výměry
1.615 m² ostatní plocha a parc. č. 8647 výměry 16.151 m² orná půda, vše v k. ú. Velké Pavlovice, za pozemek parc. č. 858/19
výměry 2.501 m² ostatní plocha v k. ú.
Velké Pavlovice, dle geometrického plánu
č. 2266-219/2018, za účelem řešení vlastnictví pozemků pro dočasnou deponii zemin
u skládky odpadů „Hantály“ a pro plochu
ke skladování inertních materiálů za cenu
dle vypracovaného znaleckého posudku
na všechny pozemky
• prodej pozemků parc. č. 89/5, zastavěná plocha o výměře 4 m² , parc. č. 2129/2, zastavěná plocha o výměře 38 m² a parc. č. 2130/14,
ostatní plocha o výměře 1 m² , vše v k. ú.
Velké Pavlovice, dle geometrického plánu
č. 2259-199/2018 za cenu 250 Kč plus DPH,
za účelem dořešení vlastnických práv k pozemku pod novostavbou RD
• prodej pozemků parc. č. 2227, zahrada o
výměře 128 m² a parc. č. 2226/2, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 33 m² , vše v k. ú.
Velké Pavlovice, za cenu 250 Kč včetně DPH,
za účelem dořešení vlastnických práv
• uzavření budoucí smlouvy na prodej části
pozemku parc. č. 6954 výměry cca 29.612 m²
ostatní plocha, neplodná půda a pozemku
parc. č. 6913 výměry 8.732 m² ostatní plocha, neplodná půda, vše v k.ú. Velké Pavlovice, dle situačního plánu a následně vypracovaného geometrického plánu pro oddělení
pozemků, za účelem provedení a následného
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užívání stavby „Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky“
• zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.
č. 4524/1, 4524/6 a 4524/7 k. ú. Velké Pavlovice v podnikatelské zóně, dle nákresu,
za účelem podnikatelských aktivit, bude vypracován geometrický plán a následně zveřejněn záměr
• podání žádosti na odkoupení pozemků parc.
č. 606 a parc. č. 605, k. ú. Velké Pavlovice
od Státního pozemkového úřadu
• nákup pozemku parc. č. 6958, výměry
2677 m², ostatní plocha, neplodná půda,
od vlastníka Státní statek Jeneč v likvidaci
za cenu dle znaleckého posudku
• uzavření smlouvy o pracovní činnosti mezi
městem a Petrem Hasilem – členem ZMě
na provádění zásahových činností a ostatních činností jednotkou SDH
• uzavření smlouvy o pracovní činnosti mezi
městem a Janem Havránkem – členem ZMě
na provádění pravidelné běžné údržby služebního automobilu a vedení stanovených
dokladů
• nominaci kandidáta do voleb společnosti
Hantály a. s., starostu Jiřího Otřela
Zastupitelstvo města neschválilo:
• prodej pozemku parc. č. 2227, k. ú. Velké
Pavlovice 2. žadateli z důvodů stávající stavby garáže, která je na tomto pozemku vybudována a která náleží k RD č. popisné 89
Jitka Krátká,
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

Zastupitelé zvolili starostu, místostarostu a Radu města
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek
1. listopadu 2018, bylo zvoleno nové vedení
města.
Následující čtyři roky bude vedení města
pracovat ve složení:
starosta – Jiří OTŘEL (Velkopavlovičtí nezávislí), místostarosta – Petr HASIL (Velkopavlovičtí nezávislí) a Rada města v následujícím složení – Jiří OTŘEL (Velkopavlovičtí
nezávislí), Petr HASIL (Velkopavlovičtí nezávislí), Ing. Roman HALM (Velkopavlovičtí nezávislí), Mgr. Michal RILÁK (ČSSD)
a Ing. Mgr. Marie ŠMÍDOVÁ (KSČM).
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice s volbou starosty, místostarosty a
Rady města.

Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice
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O čem se debatuje
Terčem častých dotazů se stává ostrůvek mezi
parkovacími místy nově zbudovanými mezi
kostelem a hasičskou zbrojnicí. Proč tam vůbec vznikl? Čí je to výmysl?
Všechna parkovací místa jsou zbudována na
páteřním kabelu O2 (dříve Telecom), jež je ve
správě společnosti CETIN. A právě správce
kabelu si kladl před stavbou dvě podmínky.
Za prvé chtěl na náklady města kompletně
umístit kabel do betonových žlabů a za druhé
chtěl ponechat nezadlážděné místo na spojce
kabelů a v místě, kde kabel přechází na druhou stranu ulice. A to je právě místo, kde je
onen ostrůvek.
Osvětlení vánočního stromu. Myslím si, že
se pět lidí neshodne na tom, kdy vůbec strom
rozsvítit, natož jak jej ozdobit. Firem, které se
vánočním osvětlením zabývají, je plno a jedna
je dražší než druhá.
Strom u radnice je krásně rostlý. Až moc vyrostlý. Ozdobit jej není jednoduché s ohledem na přístup techniky, a proto také vlastně
od ulice Nová není ozdoben vůbec. V posledních letech bylo zcela upuštěno od LED řetězů,
které vyžadují přesnost při zdobení a bylo vsazeno na jednotlivé světlené body. V letošním
roce byl strom přizdoben bílými LED hvězdami. Bohužel se stalo, že jich bylo málo, takže se doobjednávaly ještě dvě sady na stranu
od úřadu a od lékárny. Byly pověšeny menší
plošinou, aby nebyl poškozen trávník.

Smrk už je tak zatížený kabely, že už na něj
není možné nic víc věšet. Pokud kabeláž vydrží, v roce 2019 dojde k mírné obměně anebo
se třeba dočkají milovníci LED řetězů. Výška
stromu je nyní cca 22 metrů, je tedy srovnatelný s výškou stromů v největších městech
naší republiky. Běžně se zdobí o deset metrů
menší stromy.
Je křivý chodník, obruba nebo silnice? Uděláte-li rovný chodník, bude nerovná sousedící silnice vypadat strašně. A vjezdy k domům
na něj pasovat také nebudou. Své o tom ví
nyní občané na ulici Zelnice. Dříve si tím
prošli skoro všichni, kde se chodníky opravovaly. Občas se podaří najít kompromis a jít
tzv. „do ztracena“, někdy se musí udělat radikální rozhodnutí. Věřím tomu, že se i na ulici
Zelnice podaří najít vyhovující řešení. A zvlněná silnice u nových obrub? Do budoucna bude
muset být oprava provedena i pro funkčnost
i pro potěchu oka. O tom, že problém vznikne,
se vědělo, ale je třeba rozdělovat peníze z rozpočtu města na více hromádek a my jsme velmi
rádi, že se nám v této ulici podařil ve spolupráci s VaK Břeclav, a.s. vyměnit vodovod a nyní
i dokončit rekonstrukci chodníku.
Autobusové nádraží a parkoviště. Místo,
ze kterého po roce zmizel stavební materiál.
Místo, na kterém by neměly být činěny velké
stavební úpravy do doby, než se začne něco nového budovat za zdí v areálu Moravské Agry.

Ať už to bude cokoliv. Před zahájením rekonstrukce komunikace v ulici Brněnská dělily autobusové nádraží a parkoviště betonové kontejnery – květináče. Ty se podařilo rozmístit
po městě, a tak byly pořízeny nové, z hladkého,
šedého betonu. Nové květináče budou vráceny
na původní místo starých a také z nich bude vyčleněno místo pro stánkový prodej. Pro osobní vozidla byla na parkovišti nastříkána stání
na straně u silnice, pokud bude třeba, budou
ještě nastříkána na stranu k autobusovým zastávkám. Čas ukáže.
A ještě všeobecná připomínka. Stává se,
že máme rozpracovaných více akcí, že není
potřebný materiál, že probíhá technologická
přestávka, že se objednalo něco špatně nebo
něčeho málo a práce se protáhnou. Lidé se
potom podivují nad tím, že to či ono vypadá
strašně a jestli to tak už zůstane, tak je někdo asi magor. Vedou se vášnivé debaty, kdo
je větší debil. Jestli ten, kdo to vymyslel nebo
projektant nebo pracovníci provádějící práce.
Většinou se pozvolna dostávají na světlo správné informace, obzvláště když začnou práce
pokračovat . Ale jedno se upřít nedá. Je fakt,
že dobrá provizorka vydrží i deset let. Začne si
žít svým životem a nakonec se zjistí, že je lepší
než navrhované konečné řešení. Ale není to
pravidlo, to ne.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Paragraf je zakroucený
Paragrafy vyhlášek, zákonů a různých nařízení jsou jednoduché. Tedy jednoduché
pro toho, kdo je dovede narovnat a potom
i přečíst tak, aby jim porozuměl. K tomuto
mám krásnou příhodu ze školení, které jsem
absolvoval v září letošního roku.
Našeho školitele znám delší dobu, vyučoval
mne už při prolongačním kurzu před třemi léty
a také byl jedním z těch, kteří dříve sedávali ve
zkušební komisi stanovené Ministerstvem
vnitra. A zkoušel i mě. Byl to ten, co si nebral
servítky a hledal v zákonech všechny skulinky. Jeho oblíbený dotaz byl: „A co ještě?“ Navíc
se dodnes chválí počtem vyházených strážníků od zkoušek. Takže takový ten komisař, co
všechny podrží…, že.
Probírali jsme spolu Integrovaný záchranný
systém ČR a tak jsme se dostali i k hasičům.
Pan školitel se nám pochválil, že už nedělá na
MV ČR, ale že už pracuje na GŘ HZS. Dovolil
jsem se ho zeptat, jak je to možné, když je bývalý policajt, potom pracoval na Ministerstvu
vnitra a teď je u hasičů? Povídám: „A co tam
jako děláte?“, a on na mě: „Jsem na právním!“.
To už mi nedalo, tak jsem se ho zeptal, jestli
se musel ve svých letech učit všechny zákony
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a vyhlášky týkající se hasičiny. Odpověděl mi
suše, že nemusel…, že je umí číst a že je nemusí
znát. Hm, asi to tak je.
Není na škodu si některá pravidla připomenout, ale kolikrát je lepší se držet selského rozumu. Ten většinou nezklame.
Nedávno jsme vedli debatu o tom, jestli můžu
parkovat své auto na parkovišti (zpevněné
ploše) u sousedova domu, které si sám soused
zbudoval. Podle mě tam parkovat můžu. Pokud
je to městský pozemek, nic mi to nezakazuje.
Ale pozor, zaparkovat na sousedově parkovišti
si můžete dovolit pouze v případě, že se s ním
nebavíte anebo vám nebude vadit, že se s ním
bavit nebudete. Je potom však třeba počítat
s rozmázlým vajíčkem na okně nebo hozenými
tvarglemi ve větrací mřížce. Ale literu zákona
byste takovým stáním neporušili. A kdybyste
jako uživatelé parkoviště přece jen uvažovali,
že si tam dáte dopravní značku s vymezeným
parkováním pro vás, je třeba si za vyhrazení
parkoviště zaplatit. Samozřejmě, selský rozum
velí parkovat u svého domu.
A co takové chození po cizím poli? Je-li zaseto, je to jasné, poškozuji cizí majetek – plodi-

nu. Společenská nebezpečnost, nula, nula nic,
škoda také téměř nulová, ale přesto lze dojít
i selským rozumem na to, že správně na cizím
poli nemám co dělat a porušuji tak dané pravidlo. Mylně jsem se i já domníval, že chodit
v cizím sadu, kde nezpůsobím žádnou škodu,
můžu. Nemůžu. Mohl by to být přestupek – neoprávněné užívání cizího majetku. Paradoxně
je lepší takový pozemek označit, aby se nemohl
nikdo vymlouvat, že „nemohl vědět“, protože
u takového jednání je vyžadováno úmyslné zavinění. Nedovedu si představit, že by za takový skutek dostal někdo pokutu, ale dovedu si
představit slovní přestřelku uživatele pozemku, který zrovna rozdělil křovinořezem psí
lejno vejpůl tak, že mu kus přistál na nohavici,
s páníčkem venčícího psa na volno jdoucím po
jeho pozemku.
Použiju-li selský rozum, není normální se
procházet v cizím sadu nebo procházet řádky
vinice. Sám bych s tím nesouhlasil.
Jak je to v současné době s pověstným jablkem
na sousedově stromě, rostoucím na halúzce
přes plot nad mým pozemkem? Jestli je jablko
na halúzce, je pořád souseda. Spadne-li na můj
pozemek, je už moje. A to není všechno. Když
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si soused bude chtít jablko z mého pozemku,
ze svého stromu utrhnout, musím mu to umožnit. A stejně je to s ořechy. Ale pozor, to neznamená, že si je za větru vanoucího směrem
ke své zahradě posrážíte a potom na svém pozemku posbíráte.

Velké oko aneb kamerové záznamy. Zabezpečení kamerovým systémem obchodů je již
standardní, ne jinak je to u peněžních institucí, kamery má i každé větší město. Ale jak je
to s takovou kamerou snímající můj pozemek
u domu. A co fotopast políčená na škodnou
v humně? Žádnou velkou radu nečekejte. Sel-

2018

ským rozumem…, i kdybych takové záznamy
nemohl nikdy nikde použít, vždycky je dobré
vědět, kdo je ta škodná a policii navést tím
správným směrem.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Vjezdová brána – zpomalovací ostrůvek v ulici Pod Břehy
V polovině listopadu byla dokončena akce
„Velké Pavlovice – vjezdový ostrůvek a chodník v ulici Pod Břehy“. Jednalo se o společnou akci Správy a údržby silnic JMK a města
Velké Pavlovice. SÚS JMK byla investorem ostrůvku a úpravy silnice, město Velké Pavlovice
uhradilo náklady za opěrnou stěnu a chodník.
Celkový finanční náklad na tuto stavbu činil
cca 1,5 mil. Kč. Z toho objekty hrazené SÚS

JMK byly za 800 tis. Kč bez DPH a objekty
hrazené městem stály cca 700 tis. Kč bez DPH.
Vysoutěženým společným zhotovitelem díla
byly Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
O zřízení zpomalovacího prvku (ostrůvku)
na vjezdu do obce jsem usiloval již velmi dlouho. Dalo by se říci, že asi po deseti letech se podařilo díky vstřícném postoji nynějšího vedení
města a dobré spolupráci s SÚS JMK zrealizo-

vat tuto prospěšnou akci. Po osázení ostrůvku
v jarních měsících barevnými květinami (trvalkami), bude celá zpomalovací brána působit jako estetický a samozřejmě bezpečnostní
prvek na vjezdu do obce.
Věřím, že tento ostrůvek bude funkční a zvýší
bezpečnost provozu v ulici Pod Břehy.
Ladislav Hádlík, SÚS JMK

telegraficky
Ulice Dlouhá
má nový koberec

Stavebník bytového domu v ulici Za Dvorem
vyvolal přeložení venkovního vedení NN
ve vlastnictví distribuční společnosti E.ON
do země. A protože byla svítidla veřejného
osvětlení i s napájecím vedením umístěna právě na stožárech této společnosti, muselo být
vše demontováno.

(16. 10. 2018)

Nový asfaltový povrch na vozovce
v ulici Dlouhá.
V ulici Dlouhá byl dne 16. října 2018 položen
živičný povrch po celé délce komunikace. Den
na to byly dokončeny práce na křižovatce s ulicí Bří Mrštíků.
Pozorní občané si zajisté všimli, že došlo
ke dvěma úpravám. Byl upraven vjezd do ulice
Dlouhá z ulice Sokolská (pod budovou Policie ČR) tak, aby řidiči najížděli do křižovatky
více kolmo a také byla u této budovy zasanována propadlina. Pokládku povrchu provedla
pro VHS Břeclav firma Strabag.

Práce na budování chodníku v ulici
Pod Břehy, výjezd z města směr Němčičky.
za účelem zpomalování vozidel jedoucích
po krajské silnici ve směru od Němčiček.
Zpomalovací ostrůvek a chodník, včetně opěrné zídky, vybudovali pracovníci brněnské firmy Inženýrské stavby Brno.

Na rok 2019 jsou v této lokalitě plánovány ještě
opravy chodníků včetně výměny dlažby.

Výsadba biokoridorů
(24. 10. 2018)

Výměna veřejného osvětlení
v ulicích Tovární a Za Dvorem
(17. 10. 2018)

Výsadba biokoridoru v trati Trkmanská
směrem na Velké Bílovice.

Chodník podél areálu
bývalé cihelny dokončen
(17. 10. 2018)

Chodník, který vede k podnikům v areálu nebo
za areálem bývalé cihelny v ulici Pod Břehy,
byl dne 17. října 2018 dokončen. V tomto okamžiku ještě nebyly dokončeny práce na stavbě
ostrůvku. Ten zde byl následně vybudován

Rada města schválila nabídku na demontáž
starého veřejného osvětlení a instalaci kompletně nového osvětlení včetně kabeláže břeclavské společnosti RGV, a. s., která prováděla
pro společnost E.ON přeložení kabelu NN.
Práce na veřejném osvětlení byly hotové koncem měsíce října 2018.

Lampy nového veřejného osvětlení
před bytovým domem v ulici Tovární.

V první polovině měsíce října 2018 byla zahájena výsadba biokoridorů, které jsou součástí
projektu „Založení krajinných prvků v k. ú.
Velké Pavlovice I“. Vysázené stromky jsou
proti okusu zvěří chráněné ploty z lesnického
pletiva a proti plevelům a vysychání půdy vrstvou mulčovací kůry.
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Všechny zakládané krajinné prvky budou plnit
nejen funkci ekologickou, ale i funkci protierozní. Nové výsadby budou mít kromě ekologických přínosů také neopomenutelné funkce
estetické a rekreační.
Do konce roku 2018 je v plánu vysadit v rámci
výše zmíněného projektu dalších 10.128 kusů
dřevin (z toho 5.791 kusů stromů a 4 337 keřů),
včetně povýsadbové péče, a založit 78.193 m²
travnatých porostů.

Práce na vjezdovém ostrůvku
do města jsou u konce
(6. 11. 2018)

města nakládán na vlečky městských traktorů
a odvážen do kompostárny firmy Hantály, a. s.
Velké Pavlovice k následné recyklaci.

Výsadbu provedla Ing. Zlatka Klimšová
ze Zahradního centra v Mikulově, za což jí patří velké poděkování.

Stavební práce
v měsíci listopadu

V ulici Zelnice pokračují
práce na chodníku

(13. 11. 2018)

Ukončení veškerých prací se dočkal i vjezdový
můstek ve směru od Němčiček, kam bylo nainstalováno firmou GEFAB dopravní značení.
Konečnou úpravu ostrůvku a okolních ploch
provedli pracovníci služeb města.

Lampionový průvod
rozsvítil Velké Pavlovice
(17. 11. 2018)

Práce na stavbě vjezdového zpomalovacího ostrůvku u areálu bývalé cihelny.
Vidíte-li finišer na stavbě komunikace, je to
dobré znamení. Práce finišují. Stejně tak tomu
bylo začátkem měsíce listopadu u nového ostrůvku na ulici Pod Břehu – při výjezdu z města
směrem k obci Němčičky, který nechala vystavět Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.
Ostrůvky jsou budovány především pro zklidnění dopravy a nejinak je tomu i na komunikaci
ulice Pod Břehy u bývalého areálu cihelny.

Svoz spadaného listí
– rutina podzimu

(27. 11. 2018)

V polovině měsíce listopadu zahájila firma
VHS Břeclav v ulici Zelnice opravu chodníku.
Po výkopových pracích následovalo položení
obrubníků, pokládka podloží a položení zámkové dlažby.

Již po sedmé rozsvítil ulice Velkých Pavlovic
lampionový průvod. S narůstajícími lety roste i počet lampiónů. Také letos se sešla velká
spousta účastníků, kteří se společně vydali
na cestu ulicemi města. Do kroku světélkujícímu davu vyhrávaly z místního rozhlasu známé pohádkové a večerníčkovské písničky. V cíli
trasy čekal na děti teplý sladký čajík na zahřátí,
dospělí nepohrdli vítanou nabídkou říznějšího
svařáčku. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení žongléra, který v jednu chvíli žongloval
dokonce se sedmi míčky.
Děkujeme za účast a těšíme se na další lampionové průvody v následujících letech!

Práce na rekonstrukci chodníku
v ulici Zelnice.
Závěr měsíce listopadu se pro ulici Zelnice nesl
ve znamení rekonstrukce chodníku, kterou zde
zrealizovali pracovníci stavební firmy VHS
Břeclav. Postupně položili obrubníky, navezli
kamenný podklad pod zámkovou dlažbu a zahájena byla i samotná pokládka dlažby.
Všímaví občané zajisté zaregistrovali, že není
měněna přídlažba u obrubníků ze strany komunikace. S tímto počítáno nebylo a pokud si
to bude situace vyžadovat, provedou se tyto
úpravy (opravy) v následujícím roce.

Rekonstrukce bytu
v majetku města
(27. 11. 2018)

Nové růže na Růžové
(19. 11. 2018)

(12. 11. 2018)

Kuchyňská linka v nově zrekonstruovaném bytě nad poštou.

Pracovníci služeb města odvážejí
rostlinný odpad a spadané listí,
na snímku ulice Bří Mrštíků.
Nekonečný příběh (nejen) podzimu - tak bychom mohli směle nazvat svoz zeleného odpadu a v měsíci listopadu navíc obrovského
množství spadaného listí.
Odpad, který naši občané průběžně připravují
před své domy, je pravidelně pracovníky služeb
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Výsadba růží do předzahrádek
na ulici Růžová.
Ulice Růžová bude opět o něco růžovější! Důvod je nasnadě - do pásu mezi nedávno zrekonstruovaným chodníkem a vozovkou byly vysazeny mladé sazeničky bohatě kvetoucích růží.

V budově, kde sídlí Česká pošta byl uvolněn
byt, který si po opuštění nájemníkem vyžádal
kompletní rekonstrukci. A když píšeme, že
kompletní tak kompletní. Staré zůstalo snad
pouze zdivo. Dne 27. listopadu byly dokončeny
podlahy, už jen zbývalo dokončit kompletaci
elektrických rozvodů a instalatérských prvků.
Při jednání Rady města byla podána informace, že se blíží finále rekonstrukce bytu. Případní zájemci budou osloveni až po sečtení veškerých nákladů na rekonstrukci a po stanovení
výše nájemného.
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Podélná stání mezi hasičskou
zbrojnicí a kostelem
(27. 11. 2018)

oříškem mělo být vyřešení uložení kabelu O2,
který je uložen jen pár desítek centimetrů od
obrubníku, pár desítek centimetrů pod zemí.
Se správcem sítě bylo dohodnuto po obnažení, že postačuje, aby se na náklady města kabel
uložil do betonové chráničky a k tomu, aby byla
přiložena ještě plastová chránička pro případné další použití.
Ostrůvek, který mezi stáními vznikl není výmyslem projektanta, ale právě požadavkem
správce sítě. Pod „ostrůvkem“ se nachází
spojka kabelů a dochází k odbočení na protější stranu.

Budování nových parkovacích míst
mezi kostelem a hasičskou zbrojnicí
na Náměstí 9. května.
Koncem měsíce listopadu pracovníci služeb
města dokončili realizaci stání pro vozidla
mezi hasičskou zbrojnicí a kostelem. Abychom
předešli různým spekulacím, podělíme se
s vámi o některé informace.
Na zpevněnou plochu byla zpracována projektová dokumentace s tím, že největším
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Zda bude nějakým způsobem omezeno stání
vozidel, např. časově, ještě řešeno nebylo.

Přípravy na advent a vánoční
svátky
(27. 11. 2018)

Už koncem měsíce listopadu se dali pracovníci služeb města do velmi příjemné práce
– vánoční výzdoby města. Ta spočívá především v montáži LED vánočních dekorů na
veřejné osvětlení a jiná pro tento účel předem

Příprava světelných řetězů
na radnici města.
určená místa. Světelné řetězy byly po zkoušce
v zasedací místnosti městského úřadu pověšeny na javory před radnicí a také na terasu
budovy radnice.
Vánoční stromeček se po několika letech vrátil
ke škole. Stromek rostoucí do chodníku v ulici Zahradní je tak využit pro dobrou věc, což
nejvíce ocenily děti ze základní školy, které si
jej vlastnoručně a dle svého vkusu ozdobily.
Vánoční strom u radnice byl rozsvícen první
adventní neděli.
Karolína Bártová & Věra Procingerová

Kultura a akce
Lípa svobody
Účastníci se sešli u rybníčku v blízkosti zastávky ČD, kde na začátek akce připravil Velkopavlovický okrašlovací spolek sázení lípy. K této
významné události, připomínce 100 let od založení Československé republiky, byli přizváni
hosté – Lubomír Stoklásek, Ilona Babulíková,
Jiří Otřel a Ing. Jaroslav Benda. Lípa se stala
pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín
symbolem ochrany, pomoci, lásky i svornosti
a je oficiálně stromem Slovanů od roku 1848.
V projevu pan starosta Jiří Otřel připomněl
milníky českých národních dějin, a vyzdvihl nynější čas míru a svobody. Vysazení lípy
se jako první chopila Boženka Procházková, manželka iniciátora a organizátora akce
Ing. Pavla Procházky.

Podzimní šlapka 2018 - výsadba lípy
svobody při příležitosti oslav 100. výročí
založení Československé republiky
v relaxačním parku u zastávky ČD.
V sobotu 17. listopadu 2018 se uzavírala cykloturistická sezóna ve Velkých Pavlovicích akcí
zvanou Podzimní šlapka. Ta je organizována
pravidelně a spočívá ve společné vycházce
krásnou velkopavlovickou krajinou.

Všichni turisté se pak vydali na vycházku po
cyklostezce, po vyšlapané cestě mezi ranními
chladnými vinohrady, mezi nimiž začaly vylézat paprsky slunce. Ačkoliv bylo dopoledne,
u sv. Urbana si děti i dospělí opekli špekáčky
a loudavým krokem všichni přešli k radnici,
kde začínaly Svatomartinské otevřené sklepy.
Krásný den pokračoval...
Mgr. Renata Bláhová

Draci, palačinky,
brambory v popelu

Drakiáda u rybníka není pouze o pouštění
draků, ale také o spoustě her a soutěží.
Děti se výborně bavily.
V sobotu 20. října 2018 se počasí krásně vydařilo a nad loukou u Zámeckého rybníka opět
brázdily oblohu draci všech velikostí a barev.
Pro děti byly připraveny soutěže a odměny.
Každoroční brambory z popela v letošním roce
doplnily sladké palačinky. Nechyběl ani teplý
čaj či pro dospěláky svařáček na zahřátí.
Děkujeme Klubu důchodců za každoroční
podporu při realizaci Drakiády a Klubu sportovního rybářství za zapůjčení rybářské bašty.
Draci a dráčata, těšíme se zase za rok.
Bc. Zita Dvořáková, MSc, ředitelka
Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice
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3 ZASTAVENÍ v Senici
Krátce po ukončení výstavy 3 ZASTAVENÍ
ve Velkých Pavlovicích odcestovaly fotografie
k našim přátelům na Slovensko, do družebního
města Senica.
Výstava byla přenesena do Senice díky vstřícnosti tamní základní umělecké školy, jejíž vedení zapůjčilo pro konání výstavy svoje výstav-

Vernisáž výstavy fotografií 3 ZASTAVENÍ
na Slovensku, v budově Základní umělecké
školy v Senici.

ní prostory, fotografie zde mohli návštěvníci
vidět až do 7. prosince 2018.
Vernisáž v Senici se konala v pátek 16. listopadu, zahájila ji ředitelka ZUŠ v Senici,
Mgr. Mirka Gáfriková, přítomen byl i pedagog Štefan Orth, kterého v našem městě
dobře známe a který je velkým propagátorem
vzájemné spolupráce mezi Velkými Pavlovicemi a Senicí. Díky partnerství našich měst
reprezentoval na vernisáži Velké Pavlovice
místostarosta města Petr Hasil. Zástupci
Velkých Pavlovic slíbili panu Orthovi, že rádi
přijdeme podpořit také posluchače výtvarného oboru, kteří v létě malovali v Pavlovicích
a jejichž výstava byla dne 14. prosince 2018 zahájena vernisáží ve výstavním sále Městského
úřadu Velké Pavlovice (zhlédnout ji můžete
až do 8. ledna 2019).

ci amatérských fotografů z našeho města
– Jana Vondrová a František Kobsa. Výstava
představovala završení celoroční odborné
práce fotografů v projektu z Fondu na podporu umění Trnavského samosprávního kraje,
kterému dali kolegové ze ZOS v Senici název
„Setkání s Petrou“ a který vedla právě lektorka
Art.D. Petra Cepková.
Jana Vondrová se představí v Senici ještě
v prosinci 2018, kdy bude vystavovat společně
se členy senického fotoklubu v rámci výstavy
„Objektiv 2018“. Zmíněnou výstavu představíme ve Velkých Pavlovicích v dubnu 2019.
Mgr. Dana Růžičková,
vedoucí MěK a TIC Velké Pavlovice

Společně s 8 slovenskými fotografy pak
na vernisáži stáli v popředí také dva zástup-

Velké Pavlovice mají
TOP Komunitní knihovnu Jihomoravského kraje
V letošním roce poprvé vyhlásila Moravská
zemská knihovna v Brně, pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, soutěž o nejlepší
Komunitní knihovnu Jihomoravského kraje.
Nejdůležitějšími kritérii hodnocení se tak
nestaly knihovnické standardy, ani prostorové podmínky, ale výhradně podíl knihoven
na komunitním životě obce či města. Záleželo
také na vedení města, zda svou knihovnu z pozice zřizovatele do soutěže přihlásí, tak jako to
udělalo vedení města Velké Pavlovice.
Slavnostní setkání knihoven spojené
s předáním ocenění pro vítězné knihovny proběhlo v Moravské zemské knihovně
20. listopadu 2018, pozvané knihovny byly informovány předem o tom, že získaly 1. místo
ve své kategorii.
Ocenění si tak odnesly:
• Obecní knihovna Nemojany (Vyškovsko)
v kategorii obcí od 501 do 1 000 obyvatel
• Městská knihovna Jevišovice (Znojemsko)
v kategorii obcí od 1 001 do 3 000 obyvatel
• Městská knihovna Velké Pavlovice
(Břeclavsko) v kategorii obcí

Jihomoravského kraje pro kulturu a památkovou péči.

Knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice Mgr. Dana Růžičková a místostarosta města Velké Pavlovice pan Petr Hasil
přebírají s velkou radostí nejvyšší ocenění
v soutěži TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018.
od 3 001 do 5 000 obyvatel
• Městská knihovna Mikulov (Břeclavsko)
v kategorii obcí od 5 001 do 10 000 obyvatel
• Městská knihovna Kyjov (Hodonínsko)
v kategorii obcí nad 10 001 obyvatele.
Ceny předával Ing. Tomáš Soukal, člen Rady

Odborná komise s předsedkyní Mgr. Monikou
Kratochvílovou z MZK Brno však připravila
na slavnostní úterní dopoledne ještě jedno
ocenění: z 5 vítězných knihoven vybrala tu
knihovnu, která ze všech přihlášených nejlépe
plní zmiňovanou komunitní roli. TOP Komunitní knihovnou Jihomoravského kraje se stala
za rok 2018 Městská knihovna Velké Pavlovice
s knihovnicí Mgr. Danou Růžičkovou. Zaslouženým vítězem se stala za mimořádný přínos
v rozvoji komunitního života, za podporu
a rozvoj spolupráce na místní úrovni a rozvíjení mezigeneračních vztahů, zejména za neutuchající zájem participovat na současném životě města Velké Pavlovice a aktivně se podílet
na jeho budoucím rozvoji.
Věříme, že velkopavlovičtí čtenáři i návštěvníci akcí pořádaných knihovnou budou s oceněním knihovny souhlasit a že je zviditelnění
našeho města na poli kultury v Jihomoravském
kraji potěší.
Petr Hasil

Lokálku vystřídala vlaková souprava
Velkými Pavlovicemi projíždí pravidelně osobní vlak na trati Hodonín - Zaječí. Motorový
vlak zvaný familiárně „lokálka“ je s touto tratí
spjatý od nepaměti a v krásné přírodě působí
snad až pohádkově. Nejednou jsem osobně
viděl turisty, s jakým úžasem průjezd lokál-
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ky sledují. Vděčným tématem je samozřejmě
i pro děti, obzvláště pokud strojvedoucí opětuje jejich mávání.
V sobotu 13. října jsem při cestě domů z procházky potkal pana Miroslava Maincla, který
postával u železniční trati pod Šlechtitelskou

stanicí vinařskou. Očekával příjezd nějakého
vlaku, který jak řekl „se tu jen tak nevidí“.
A tak jsem čekal také. Nejsem žádný velký fanda železnice, ale na zajímavost se rád podívám,
ať už je z jakéhokoliv soudku.
Po pár minutách projela čtyřvozová souprava
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tažená dvěma lokomotivami. Vozy byly navíc
dvoupodlažní. V hlavě se mi začaly shromažďovat myšlenky, co všechno se musí udělat,
aby takový vlak mohl, po trati přizpůsobené
lokálce, projet. Poprosil jsem pana Maincla,
zda by byl ochotný získat kontakt na nějakou
osobu, která o tom může vědět něco více. Kontakt získal a tak se s vámi mohu o pár informací
od Ing. Michala Štěpána, člena představenstva
České dráhy, a. s., podělit:
Zvláštní vlak, který je zmiňován, byl posilovým
spojem na akci “Slovácké vinobraní”. Byl tvořený dieslovou lokomotivou řady 754 a soupravou 4 vozů řady Bdmteeo. (Kapacita jednoho
vozu Bdmteeo je přes 100 cestujících.) Přestože je vlaková souprava tvořena z více vagónů
než obvykle, není důležité řešit délku nástupišť
v jednotlivých stanicích. Vlak začínal v Mutěnicích a jel bez zastavení pro nástup a výstup
cestujících až do Brna. Pro úplnost Ing. Michal
Štěpán uvedl, že na tuto akci byl dále vypraven
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Hodonín – Zaječí mohou naše vozidla vjíždět
bez omezení, takže požádáme manažera infrastruktury (SŽDC, s. o.) a když dostaneme přidělenu kapacitu dopravní cesty, můžeme vlak
vyslat. Dalších opatření není třeba. (Úpravy
na trati, apod.)

Posílená vlaková souprava na dráze Brno
– Mutěnice; sobota 13. října 2018
– den konání akce Burčákový pochod
v Mutěnicích.
i zvláštní vlak z Ostravy.
Obecně platí, že Národní dopravce České dráhy disponuje potřebným počtem záložních vozidel a není tak problémem zajistit mimořádný
vlak. Denně se ve vlacích Českých drah přepraví na půl milionu lidí, takže vypravit zvláštní
vlak pro 400 cestujících je „hračka”. Na trať

Samozřejmě, pokud by vlak zastavoval v zastávkách, kde je kratší nástupiště než je délka
vlaku, zajistí personál Českých drah usměrnění nástupu a výstupu cestujících jen do těch
vozů, jež jsou u nástupiště; na to máme nastaveny interní procesy.
Poznámka autora: Druhá lokomotiva byla
do soupravy přiřazena pravděpodobně z důvodu poruchy.
Video z nevídané podívané na zdejší železnici
naleznete na www.velke-pavlovice.cz v aktualitě ze dne 22. října 2018.
Petr Hasil

Chrámový sbor Laudamus by rád rozšířil své řady. Přidáte se?
plavovat endorfiny v tělocvičně? Nebaví Vás
už vysedávání v restauraci u piva a rozčilování se při fotbalových zápasech? Nebo hledáte
příležitost, jak zapojit manžela do péče o vaše
ratolesti a chcete nechat jejich koupání a ukládání alespoň jednou týdně na něm? Pak máte
správný důvod rozšířit naše řady!

Chrámový sbor Laudamus v Praze.
Velké Pavlovice jsou neodmyslitelně spjaty
s vínem, meruňkami a tradicemi. Nejenže réva
vinná zde rodí hrozny, z kterých vinaři kouzlí
ta nejlepší vína, ale rodí se tu lidé s velkými
talenty. A teď mám na mysli ty muzikantské.

Zkoušky míváme zpravidla každý čtvrtek od
půl osmé večer v sále Základní umělecké školy
ve Velkých Pavlovicích. Že neznáte noty? Stačí
umět přečíst text. Že si nejste jisti, zda umíte
zpívat? V Pavlovicích po pohárku dobrého vína

Nedovoluje Vám kyčelní kloub pravidelně vy-

Jestli ještě váháte, přijďte si nás poslechnout
na půlnoční, nebo Boží hod do kostela a určitě budete chtít být součástí chrámového
sboru Laudamus.
Stanislava Bílková

Kateřinské hodečky

V Pavlovicích se zpívalo odnepaměti. Na poli
při práci, na hodech pod májů, u pohárku
ve sklepě stejně jako při mši svaté v kostele.
Většinou to byly tytéž hlásky, které se jen přizpůsobily prostředí, ve kterém zpívaly.
Kolik generací zpěváků pod vedením skvělých učitelů a sbormistrů rozdávalo radost
posluchačům doma i v okolí. Kolika různých
přehlídek, soutěží a koncertů se účastnili.
Z nich se zformoval chrámový sbor Laudamus.
Ten reprezentuje muzikálnost našeho města.
Zpívá nejen na Vánoce, Velikonoce a hody,
ale i na koncertech. Přijímá pozvání vystoupit
v okolí a nebojí se spolupráce s jinými hudebními tělesy. Vzpomenu na poslední významné akce například s Janáčkovou filharmonií
Ostrava a sborem Ondráš, nebo zpívání
v pražské Katedrále svatého Víta se sborem
Šumavan z Klatov. Všude hrdě a důstojně
reprezentujeme náš hudbou naplnění kout
jižní Moravy.

zpívá dobře i přistěhovalec. Trpíte trémou?
Mezi námi ji mít nebudete. Jsme parta dobrosrdečných veselých lidí, věkem od pětadvaceti
do sta. Přidejte se k nám a pomůžete přetrvat
tradici sborového zpívání ve Velkých Pavlovicích. Těšíme se na každého!

O sobotním odpoledni dne 24. listopadu 2018
patřila velkopavlovická sokolovna folkloru,
protentokrát věnovanému dětské krojované
chase. I přes nepřízeň způsobenou četným
onemocněním dětí a tím ovlivněný počet vystupujících souborů, se sešla čtyřicítka dětí,
které si odpoledne krásně užily. Ani krásná
májka nechyběla.
Jak vidno, na Kateřinských hodečkách
bylo hodně veselo!

Zahájení programu se nádherně zhostila
Cimbálová muzika Palička z místní základní
umělecké školy, s pásmem písniček a tanečků
vystoupil Dětský folklórní krúžek Floriánek,
zatančili a děti zapojili do tanečních pásem
s písničkami lektoři z Javorníčku z Brna, k tanci i poslechu hrála Cimbálová muzika Vinica.
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a kteří
její realizaci podpořili.

Taneční zábava v plném proudu, u nás
folklor a tradice rozhodně neskomírají.

Bc. Zita Dvořáková, MSc,
Velkopavlovické tradice, z. s.
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
Vánoční svátky s pohodou, lehkostí
a bez kilogramů navíc
sítích bombardují soutěžemi o dárky, poukazy
na relaxační pobyty a vy si už nakonec jen přejete, aby Ježíšek přinesl ten stromeček, nabalil
dárky, uvařil večeři a vy jste si dali konečně
nohy na stůl a vytáhli úspěšně skrývané cukroví, aby se tedy už začalo jíst.

Blíží se pro někoho nejkrásnější, pro někoho
nejvíce stresující období roku. Všichni se začínají na sociálních sítích chlubit sváteční výzdobou, výzdoba na nás vyskočí v obchodech
už od října, kdy ještě někteří oblékáme pomalu
letní oblečení, mediální masáž nás ponouká
nakupovat, výhodně pořídit nepotřebné zboží nebo nezdravé potraviny jen proto, že jsou
zrovna ve slevě…
S prvním adventem začnou ve městech
i na vesnicích Vánoční trhy, alkohol i sladké
trdelníky na každém kroku. Jak se blíží další
a další adventní neděle, stoupá u mnohých
nervozita z toho, co vše se musí do Vánoc stihnout. Nejdříve určitě napéct cukroví. Ale ještě
nejdříve nakoupit, tlačit se v obchodech u kasy
a vláčet se s taškami plnými zbytečností, jen
proto, že je ten svátků čas. Pak honem napéci,
každý by rád něco jiného a určitě se musí napéct, vždyť je to ten svátků čas. Pak vše schovat, aby se to hned nesnědlo. Mezitím pěkně
naklidit celý dům, ručně vyrobit nebo někde
výhodně pořídit krásnou výzdobu domu, svíčky, svícny, nová prostírání, určitě sváteční
ubrousky.
Následně o 3. adventní neděli máte po pilné
práci a chystání náladu vyrazit konečně nasát
tu sváteční atmosféru na trhy. Vůně svařáku
s notnou dávkou cukru vás nabudí a rozvláční
jistě, jako sladký turecký med nebo zmiňovaný teplý trdelník s pěknou vrstvou skořicového cukru. Tam ještě zjistíte, komu všemu jste
zapomněli koupit dárky, komu by se něco určitě hodilo, kolegům drobnosti nebo známým
drobnosti. A po návratu domů plně rozněžnělí
z koled a svařáku zjistíte, že doma máte stejný „pořádek“, jako při prvním adventu a že
několik dávek a druhů cukroví záhadně zmizelo… Takže musí proběhnout kolotoč zase
znovu. Vždyť jsou Vánoce a musí to prostě
být… Říkáte si… Do toho na vás na sociálních
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Možná se vám zdá, že to zní sarkasticky,
ale pokud jste se v tom aspoň někteří viděli,
máte zaděláno na vánoční stres. Čtyři týdny
se honíme za vizí dokonalých Vánoc, nejíme,
nebo jíme nepravidelně, na cvičení není čas,
cukroví se průběžně degustuje, do toho pracovní vytížení v práci, nákupy, shon, abychom
přesně 24. prosince s úderem 17. hodiny až do
Silvestra, pardon do 1. ledna, seděli, ládovali
se a zaslouženě odpočívali. A to všechno jen
proto, abychom 2. ledna začali s omezováním
jídla do plavkové sezóny, vždyť máme proboha
aspoň 6 kil nahoře a do léta zbývá jen 6 měsíců.
A to jsme ještě před Vánoci ještě 3 kila pracně
zhubli. Jak se to jen mohlo stát?

Je nutné toto všechno
podstupovat?
Samozřejmě chceme mít na Vánoce pohodu,
tak si ji dopřejme, bez tlaku okolí a marketingu dokonalých Vánoc. Vždyť dokonalost tkví
v jednoduchých věcech. Mít rodinnou pohodu,
zdravé kvalitní jídlo na stole, jmelí nad hlavou,
rodinu okolo sebe. Pod stromečkem rodině
i blízkým udělají radost i drobnosti, nebo poukazy tam, kam třeba pravidelně chodí, třeba
na kosmetiku. Nebo na nákup oblečení u oblíbené značky. A je vidět, že jste nad dárkem
opravdu přemýšleli a ne jen kupovali pod marketingovým tlakem zbytečnosti. Já se snažím
jít proti proudu těchto zvyků a snažím se maximálně věnovat rodině a těm, co mě potřebují
nejvíce. Není nutné o Vánocích přibrat, a stejně
není nutné po Vánocích podstupovat drastické
diety, kupovat si v zoufalosti za desetitisíce korun náhražky jídla a doplňky stravy.
Vše je to o jídle a já vám poradím, jak Vánoce
a Silvestr přečkat bez váhového výkyvu.
1. Nakupujte včas – něco se dá nakoupit
i přes internet, nebo můžete jít do různých
obchodů až opravdu večer, kdy bývá větší klid.
2. Zapojte do příprav i pečení celou rodinu,
cukroví nemusí být jako ze škatulky, stejně
jako dům nemusí být naklizený do posledního
smítka, jako před kontrolou z hygieny. Děláte
to pro sebe, ne pro návštěvy. Pamatujte, lepší
jsou vzpomínky na domácí pohodu bez stresu,

než na zlatou klec plnou napětí.
3. Nemusíte si odpírat cukroví - ale pravdou
je, že nemusí být na stole 10 druhů a také, že
v klasickém cukroví je zbytečně mnoho řepného cukru, másla, nebo hůře i margarínů
a bílé mouky. Samozřejmostí jsou ale dobré
a zdravé ořechy. Přitom stačí nahradit suroviny za kvalitní, vynechat bílou mouku
a řepný cukru a nahradit je přírodními, méně
kalorickými a celozrnnými výrobky, používat
nesířené a neslazené ovoce a kvalitní hořkou
čokoládu místo „čokolády na vaření“. Takové
„cukroví“ si bez výčitek můžete dopřát v rámci svačinek společně s mléčným výrobkem
a kouskem ovoce. A není na tom nic špatného.
A nemusíte si to schovávat až na svátky. U nás
letos vedou marokány bez cukru, bílé mouky
a smetany, dále fitness mrkvové sušenky s oříškovým krémem a celozrnné linecké. Zájemci
si mohou pořídit e-book se zdravými recepty
nejen na cukroví, které jsme vytvořily společně
s Evou Prokešovou – majitelkou zdravé výživy
U Eruwen. Také u tohoto cukroví platí, všeho
s mírou a ne večer!
4. Neuznávám půsty - a to ani před štědrovečerní večeří. Krátkodobé půsty jsou podle mě
k ničemu, pokud se začnete ládovat pátým přes
deváté. A kdo jí zdravě celoročně, půsty ani
detoxy nepotřebuje. Proto jezte bez ohledu na
svátky nebo shon pravidelně, mějte v každém
jídle zeleninu, celozrnné obiloviny, jako vločky nebo celozrnné pečivo a malé porce příloh,
jezte k nim libové bílkoviny, vejce, maso, polotučné mléčné výrobky a sýry, luštěniny, ovoce. Jezte sezónní potraviny, nepoužívejte velké
dávky tuků a volte odlehčené způsoby přípravy. Nejen, že se vám odvděčí váš zdravotní stav
a trávení, ale i vaše psychika. Je ověřeno, že lidé
hůře snáší stres při velkých výkyvech cukru v
krvi. Mívají pak potíže se soustředěním, motorikou, mají až návaly agrese a přitom úplně
zbytečně. Vždyť je to svátků čas. Jeďte si své
zvyklosti, jezte, co Vám dělá dobře, a klasické
věci na maximum odlehčete. Cukroví, zdravé
jednohubky, očka i večeři.
5. Večeře – i při večeři musíme po celém
dni doplnit bílkoviny, menší porci složitých
sacharidů a maximum zeleniny a vlákniny
s minimem tuků. Takže večeře nemusí být jen
hororová představa, kolik z toho zas přiberete. Kapr může být zbaven přebytečného tuku
a upečen v celozrnném trojobalu v troubě,
minimálně pokapán olejem. Já dám přednost
lososovi s limetovým přelivem. Řízek se však
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dá také upéct v troubě, bramborový salát může
být 2/3 tvořen vařenou nebo v troubě pečenou
voňavou zeleninkou a batáty na kostky, místo
majonézy kvalitní jogurt smíchaný s trochou
Mayonette - zdravá majonéza z červené čočky – dodá vitaminy a není tak tučná. A proč to
klidně ještě neozvláštnit rozmačkaným avokádem? Dodá salátu luxusní chuť.
6. Alkohol – základní věcí, když se snažíte
držet váhu, je nepít vůbec. Již jsem nastudovala výzkumy, že alkohol škodí v jakémkoliv
množství. Ale na Vánoce platí: všeho s mírou.
Určitě neříkám, abyste byli frustrovaní, že si
nemůžete ani připít. O tom život také není.
Sklenička suchého bílého k večeři je zvyk,
hektolitr svařáku nebo piva po večeři však není
nutnost, nebo snad povinnost. Pokud budete
popíjet po večerech i na návštěvách, dejte si
k tomu celozrnné pečivo, hromadu zeleniny
a třeba libovou šunku. Rozhodně nedělejte to,
že byste si dali 0,5 l vína a raději kvůli tomu
nejedli a pak šli spát. Stejně to polovina lidí
nevydrží a kvůli rozhozenému cukru buď ještě
před spaním vybílí talíř s cukrovím, nebo to
někdo uvědomělejší zaspí a ráno se probudí
s nízkou hladinou cukru.
7. Dny volna – snažte se opět dodržovat
pravidelný režim, jíst každé 3 hodiny, chodit
na procházky s rodinou, klidně si i doma zacvičit. STEJNĚ JE V TV POŘÁD TO STEJNÉ.
Aktivita uvolňuje endorfiny, pomáhá nám lépe
trávit a čerstvý vzduch je blahodárný na všechny neduhy a splíny.
8. Pokud chcete začít žít zdravě, a čekáte
s předsevzetím na Nový rok – kašlete na to,
začněte hned a mějte náskok. Nedávejte si
nereálné cíle, dejte si menší cíle, které splníte
postupně, začněte od těch nejjednodušších
a klasických věcí, co znáte, a ty odlehčete nebo
vyměňte za kvalitní potraviny.

Vánoční cukroví?
A co takhle si dát letos zdravé?
9. Nebojte se říci si o pomoc - je mnoho dezinformací a polopravd o hubnutí, na sociálních sítích se šíří nekvalitní náhražky a další
produkty jako lavina. A to jen s cílem prodat.
Pamatujte, žádný odborník vám nebude radit
na dálku a žádný opravdový odborník vám nebude nabízet náhražky plnohodnotné stravy
v prášku. Rozdíl je ovšem ve vitaminech z lékáren, ale pokud nemáte žádný vážnější problém,
netrpíte alergií na některé potraviny, anebo
nemáte po závažnější operaci, tak doplňky
a vitaminy také nepotřebujete!!! Je logické,
že po resekci žaludku budete trpět anémií z nedostatku železa, tady jsou doplňky se železem
na místě. Pro všechny je ale vše skryto v jídle
a kombinace správných potravin nám pomáhá
lépe živiny využít. Také je to o kvalitě, porcích
a načasování. Tudíž ani univerzální jídelníčky
z časopisů nejsou plošně pro všechny – nezohledňují potřebný příjem živin, denní harmonogram, případně směnný provoz v zaměstnání, a co nejhůře, ani váš zdravotní stav.
10. Psychická pohoda – stres, nevyspání, noční směny nebo problémy se spánkem správné
hubnutí znesnadňují. Ale není to sci-fi, jde to,
když děláte, co vám radím. Stačí mi důvěřovat a poslouchat. A funguje to. Všem!!! Proto se dejte do pohody, snažte se být nad věcí,
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ale buďte cílevědomí, buďte tu pro ostatní,
a stejně rovnoměrně si najděte čas na sebe,
naučte se odpočívat, relaxovat, pečujte o sebe
a mějte se sami rádi. Jakmile se přestanete
trestat a nadávat si za drobná uklouznutí, budete více psychicky vyrovnaní a vše se bude
zdát mnohem jednodušší. Vždyť na světě
je tak krásně a člověk by se z honby za svým
vysněným vzhledem neměl uzavřít před okolím. Vždyť žijeme, za to se nemusíme trestat,
ale všechno je to o vyváženosti a umění svému
tělu dát, co potřebuje. A já jsem tu také jako
psychická podpora, když si, hlavně na začátcích velké změny, nevíte rady, nebo si nejste
na 100 % jisti, jestli postupujete správně.
Chtěla bych všem svým klientům i těm, co mě
podporují na sociálních sítích, velice poděkovat za projevenou důvěru. Díky vám, vašim
zprávám a vašim úspěchům vím, že dělám
dobrou věc, a že jsou výsledky v tom, že vás
dělám zdravějšími a spokojenějšími. A hlavně
bez toho, abyste museli utrácet nemalé peníze za výrobky, co nepotřebujete, nebo by Vám
ještě ublížily. Ale největší díky patří těm nejbližším, a to svému manželovi za to, jak mně
vždy v mém nadšení pomáhal, podporoval mě
a podporuje i nadále, že stojí při mně za všech
okolností, a že je tak úžasným otcem pro naši
úžasnou krásnou dcerku. A také děkuji celé své
rodině, za to, že jsou všichni tak skvělí. To jsou
hlavní tahouni mého elánu pomáhat ostatním.
Važte si proto blízkých, buďte s nimi, pomáhejte si, kariéra je jedna věc, ale rodina tu pro vás
bude po odchodu z práce a dovršení pracovních úspěchů.
Všem přeji krásné prožití svátků
a skvělý nový rok 2019.
Mgr. Ing. Markéta Rozinková
www.marketarozinkova.cz, info@marketarozinkova.cz, @marketarozinkova

Dárky, Vánoce, dárky…
Už jsou opět tady. Ani jsme se nenadáli, ještě
stále máme v mysli letošní horké léto, netradiční podzim, a již jsou tu Vánoce! Adventní čas,
před kterým nikdo neunikne, a ať se nám to líbí
nebo ne, jen těžko se nám podaří vymanit se
z jeho vlivu. Vánocům se v podstatě nedá vyhnout. Každý rok je to stejné. A to vůbec není
špatná zpráva.
A o čem, že je to řeč? No samozřejmě o dárcích.
O dárcích, které někdy dokáží pěkně zahýbat
s rodinnou pohodou. Vánoce, které v dnešní
době máme více než s křesťanstvím spojené
s nákupy a sháněním dárků, o kterých jsme
skálopevně přesvědčeni, že obdarovanému
udělají radost, nebo v to alespoň tajně doufáme. Pohádkově zabalené balíčky v pestrobarevných papírech s vánočními motivy v sobě
mají kouzelné tajemno spojené s očekáváním,
které vyvrcholí v překvapení… A podle toho,

jaké bude překvapení, se nám i odvíjí štědrovečerní nálada.
Obdarovat milovanou osobu není jen zábava,
ale i závazek. Funkční dárky ve stylu ponožek,
kosmetiky či sladkostí malinko svědčí o tom,
že se v nás naši blízcí příliš nevyznají. Neví, co
nám koupit, a tak raději sáhnou po osvědčené
klasice, než aby se pouštěli do experimentů
s nejistým výsledkem.
V současné době máme tři druhy dárků: materiální, zážitkové, a ty, které vlastnoručně
vyrobíme. Určitě si vzpomenete na scénu
z Pelíšků, kde Jiří Kodet říká: „Největší radost udělá takový dárek, který člověk vyrobí
sám pro toho druhého… z lásky“. Jiří Kodet
(alias Kraus) měl pravdu, určitě má smysl dávat vlastnoručně vyrobené dárky, na kterých
jste očividně strávili spoustu času. Taková
investice bude oceněna daleko více, zatímco
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nákup v obchodě vedle toho bude vypadat
lehce „odflákle“. Do této kategorie určitě patří
i tzv. dárky vzpomínkové – vytvořené fotoknihy či kalendáře z vaší báje
né společné dovolené či společně strávených
chvil málokdy zklame.
V posledních letech se též hodně osvědčily
dárky zážitkové. V sérii experimentů se ukázalo, že tyto dárky utužují vztahy, a to i tehdy,
když se vy sami „zážitku“ neúčastníte. Takový kurz vaření udělá daleko větší radost, než
abyste koupili celou sadu nádobí. Samozřejmě nemůžete ale k poukazu přidat svůj vtipný
dodatek: „Pro maminku, abychom si i doma
pochutnali.“ V takovém případě si ještě před
svátky dejte na dveře ceduli: „Víte jak pokazit
Vánoce? Zeptejte se mne jak!“ Pak k vám třeba
začnou chodit sousedé pro radu a vy pod stro-

mečkem můžete jen partnerku uklidnit, že váš
žert byl součástí experimentu, zda to skutečně
funguje.
Pokud jste se svými nápady na dárky v koncích
a nevíte si rady, tak svolejte rodinnou radu. Je
skutečně lepší vyložit karty na stůl a přiznat se,
že si nevíte rady. Určitě to není projev nezájmu
o dotyčnou osobu, naopak tím dáte najevo, že
vám na tom záleží a že nechcete daného člověka odbýt náhodným dárkem.
Ale pokud si nechcete lámat hlavu s řešením
neuspokojivých vztahů, můžete svému okolí
nadělit dárky, které potěší vás a zároveň i vyřeší vše za vás. Tady malá inspirace a asi ty
nejbizarnější dárky, se kterými jsem se setkala
ve své terapeutické praxi:
• sada deodorantů pro kolegu v práci, s kterým musíte denně trávit hodně času

• kouzelné, ručně paličkované spodní prádlo
po babičce - to by přeci nemělo chybět
ve skříni žádné mladé ženy
• krém proti vráskám pro 10 leté děvče
– někdy se začít musí!
• zaplacené místo na hřbitově – to prarodičům zaručeně udělá radost
• super naleštěné zimní kozačky s vnitřním
kožíškem z vojenského arzenálu – no vždyť
to dávali v televizi!!!
Vánoce jsou krásný čas v roce, možná ten
nejkrásnější. Nenechte si ty letošní Vánoce
vzít stresem a spěchem… Zní to jako klišé,
ale užívejte si čas s rodinou a vytvořte ve vašem
domově trochu té pohody.
Jaroslava Hudečková,
psychoterapeutka ve Studiu H

Dítě a jeho řeč
Asi se většina z nás shodne, že řešit problémy
v počátku nebo jim předcházet, je vždy snazší
cesta s lepšími výsledky i méně vynaloženou
energií. Nejinak tomu je i u řečových obtíží
dětí. Stále častěji se v každodenní praxi setkáváme s dětmi, které přicházejí do školy
s obtížemi v řeči. Tyto obtíže mohou být různé
a velmi často se následně propojují s nesnázemi ve zvládání učiva.
Řeč se netýká jen výslovnosti. Výslovnost je
vlastně taková třešnička na dortu celé řečové
výstavby, která probíhá od narození (přesněji
řečeno již i před ním) a pokračuje po celý život
(příkladem může být slovní zásoba).
Cílem tohoto příspěvku je především upozornit a podpořit rodiče malých dětí, aby obtíže
v řeči svého dítěte řešili co nejdříve a pomohli
mu, aby ve školním věku již mohlo plně rozvíjet
svůj vzdělávací potenciál.
Každé dítě je jiné, to víme. Přesto existují určité milníky ve vývoji, které jsou všem dětem
společné. Příkladně zhruba kolem roku začínají děti chodit, některé dříve a jiné později.
Stejně tak je to v rozvoji řeči. Přesto pokud
nezačíná kolem 9. měsíce dítě broukat nebo
ve dvou letech ještě nemluví, již bychom měli
hodně zpozornět. Pediatr sice dítě sleduje
v rámci průběžných prohlídek, specialistou na
řeč je však logoped. Tam se dítě často dostává
ale až ve 4 letech a později a výrazně se tak zvýší pravděpodobnost, že nedostatky bude dítě
i jeho rodiče dohánět v počátku školní docházky, někdy i déle.
Dovolte nám tedy, uvést několik rad, jak rozvíjet řečový vývoj svého dítěte:
• základem je oční kontakt (a to již od narození) – na základě očního kontaktu se rozvíjí
větší část mezilidské komunikace, ideální
jsou tedy i kočárky a následně sportovní kočárky, kde je dítě nastaveno směrem k rodiči
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• důležitá je i podpora komunikace rodiče
s dítětem, a to již v období kojeneckém, kdy
rodič při běžných denních činnostech dítěti
ukazuje věci, pojmenovává, komentuje svou
aktivitu, postupně zapojuje krátké říkanky,
následně čte pohádky
• je dobré mluvit v úrovni dítěte, opět na úrovni očí dítěte, mluvit zřetelně, pomaleji, neužívat zdrobněliny, častěji opakovat slova,
která chceme, aby si dítě osvojilo, podporovat je v komunikaci a nenechat ho vše si
„vyřvat“ (pro doplnění informací doporučujeme knihu Jak mluvit s dětmi od narození
do tří let autorek Horňáková, Kapalková,
Mikulajová)
• dětem, které mají problém s rozvojem řeči
jako takové, můžeme již kolem roku věku pomoci tzv. gesty, symboly pro jednotlivé pojmy, což podpoří především dorozumívání
mezi dítětem a rodiči, který vyslovený pojem
spojí s gestem (dobrá je např. kniha Veršované znakování, popř. program Baby sign)
• základem je také rozvoj pohyblivosti jazyka
a úst (vhodné je tedy aby dítě kousalo, umě-

lo pohybovat jazykem všemi směry). S tím
je spojeno také včasné odbourání dudlíku,
přiměřeně kojení a zahájení příjmu běžné
pestré stravy. Již v tomto období mohou rodiče vnímat obtíže dítěte např. s příjmem potravy (př. leták AKL ČR dostupný na http://
www.klinickalogopedie.cz/res/file/formulare/finalni-verze-prijem-potravy.pdf)
Tento výčet informací jistě není vyčerpávající,
přesto může pomoci, zvláště pokud rodič cítí
obavy, že se řeč nevyvíjí, jak by měla. Kolem
2. roku věku dítěte (pokud nemluví) by bylo
vhodné situaci zkonzultovat s logopedem.
Pokud se nepodaří vyhledat logopeda, je další možností využít sociální službu raná péče,
jejímž cílem je podpořit zdravý rozvoj dítěte
ve věku 0 – 4, nejdéle 7 let. V našem okolí jsou
nejblíže rané péče www.oslogo.cz (Brno) nebo
www.rpctyrlistek.cz (Mikulov). Pracovníci
přijedou k vám domů, podpoří vás ve vašem
prostředí a vysvětlí, jak lze dítě stimulovat.
Mnozí rodiče si myslí, že řeč sama „naskočí“, že není třeba dělat nic navíc. Možná ano,
ale co když ne. Dobrý je pohled někoho zvenčí,
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kdo může posoudit, poradit, ukázat jak rozvoj
řeči podpořit. Vše může jít snáze. V rané péči
pracují odborníci na oblast raného dětského
věku, mají více zkušeností a přehled, podpoří
stimulaci dítěte, ukážou „jak na to“.
Co říci závěrem? Pokud možno, nečekejte
na to, že nástup dítěte do mateřské školy vyře-

ší obtíže v rozvoji jeho řeči. V mateřské škole
(MŠ) bude určitě dítě více stimulováno k hovoru a je možné že se mu rozšíří slovní repertoár, přesto by mělo ideálně už do MŠ přicházet
s vybudovanou schopností verbální (slovní)
komunikace. Nečekejte tedy až na 3 rok dítěte,
ale řešte vše mnohem dříve.
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Pro zájemce ze stran rodičů i prarodičů bude
během příštího roku organizována prakticky
zaměřená beseda na toto téma.
Mgr. Helena Gajdošíková – logoped
a Mgr. Jana Pláteníková

Z farnosti
Předvánoční příprava
Adventní věnec se podobá nejjednoduššímu
počítadlu, protože každý vidí, jak se blíží Vánoce. Jenže jde o naprosto jedinečné měření:
vždycky totiž odpočítáváme „tři, dva, jedna,
teď“ ke startu, stříháme metr než uplyne posledních 100 dní a podobně, jenže na adventním věnci přibývá světla, než se nakonec rozšíří světlo z Betléma a rozzáří vánoční stromky.
Od pohledu jde o pozitivní časomíru, když pozorujeme narůstání jasu. Příchod Vánoc tedy
znamená rozjasnění a ubezpečení.

V moderní době jako bychom v zimě měli svátky jídla a půjčování peněz. Kdo by rád prožil
svátky jídla, mohl by si jako přípravu skládat
na stůl talíře…, kdo by chtěl prožít oslavu půjčování peněz, předtím by si měl k sobě dávat
složenky. A kdo chce prožít klidné a radostné
Vánoce, ať zapálí svíce.
Kněz Marek Slatinský

z vinného sklípku
Svatomartinské otevřené sklepy 2018
V sobotu 17. listopadu 2018 jsme při příležitosti svátku sv. Martina již tradičně otevřeli
vinné sklípky vstříc široké vínamilovné veřejnosti, nalévala se v nich mladá svěží vína ročníku 2018. Po loňském velkém úspěchu jsme
opět projeli v jedenáct hodin centrem Velkých
Pavlovic s přehlídkou traktorů a nářadí. Zazpívali nám k tomu mužáci z velkopavlovického

Presúzního sboru a znovu po roce k nám přijeli se svou divadelní scénkou o svatém Martinovi ochotníci z Rozsoch. Premiérově pro
návštěvníky uvařili naši myslivci srnčí guláš
a mysliveckou směs. Toto lákavé menu měli
návštěvníci možnost ochutnat na parkovišti v
ulici Ořechová.
Celý tento den byl završen v sokolovně, kde

vyhrávala cimbálová muzika Lašár, tančil
krojovaný folklorní soubor a celý den vyvrcholil soutěží Miss víno. Zlatou korunku a titul
královny krásy si ve velké konkurenci odnesla
jednoznačně nejlepší "Janička Michnová" z vinařství Michna - Procházka.
Lubomír Zborovský,
za spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic

Svatomartinské otevřené sklepy se dostaly i na stránky Břeclavského deníku

Svatý Martin přišel po svých a místo husy dostal vepřové
Dvacet vinných sklepů a stovky návštěvníků.
Právě ti byli mezi prvními, kteří ochutnali letošní mladá vína. V sobotu se ve Velkých Pavlovicích uskutečnila akce nazvaná Svatomartinské otevřené sklepy.
V tento čas mě vedou kroky na slavnostní zahájení k Městskému úřadu. Tady netrpělivě
popocházela Marta Horáková s partou svých
kamarádek. Přijely z Brna. "Nejsme tu poprvé.
Máme to tu rády. Vína jsou vynikající každý rok
a navíc jsme tu ubytované," prozrazuje žena.
Z pódia zní písně ze zvučných hlasů mužáků.

Svatomartinské víno ročníku 2018 teče
proudem, letos zcela poprvé…

Mladé svěží víno – velké pokušení, každý
spěchá lahodný nápoj ochutnat.
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Ti ještě dozpívávají pár skladeb, Vzápětí však
před radnici přijíždí dvacítka místních vinařů na svých traktorech, aby zahájili otevřené
sklepy. Obdivují je stovky příchozích. Své stroje zaparkovali opodál, ale na pódium přichází
ochotníci z Rozsoch na Vysočině, aby zahráli
komedii o příjezdu Svatého Martina.

Mladým vínům se dostalo požehnání

Publikum si herci ihned získávají. "Jsou to
vážně komici. Myslela jsem si, že předchozí
roky nemůžou trumfnout, ale stejně se jim
to povedlo. Z polovičky improvizují, ale tím,
že dávají Martinovi místo husy vepřové, tím
mě vážně dostali," říká mi s úsměvem na rtech
Michaela Štýblová.
Svatý Martin mezitím prochází kolem lidí
a sám jim nalévá do prázdných skleniček. Před
budovou má stánek otevřený i Alžběta Suská,
která tu s kamarádkou podporuje dobročinnou činnost. "U nás si lidé mohou dát skleničku a podpořit dobrou věcičku. Výtěžek potom věnují velkopavlovičtí vinaři postiženým
dětem," říká místní žena.
Po skončení programu před radnicí potom
vyráží lidé do sklepů rozmístěných po celém
městě. Večer pak ještě mohou od šesti hodin
vyrazit do sokolovny, kde se uskuteční večerní
beseda s vínem, při které zahraje cimbálová
muzika Lašár z Velkých Pavlovic, a navíc se
představí i folklorní krúžky Hrozen a Pohárek.
David Kvapil,
redaktor Břeclavského deníku

O příjemné hudební zpestření se vždy na akci Svěcení mladých vín postarají velkopavlovičtí
mužáci z Presúzního sboru. Nejinak tomu bylo i letos.
Po svátku svatého Martina se již tradičně velkopavlovičtí vinaři setkají, aby náboženským
obřadem poděkovali Bohu za úrodu ve svých
vinicích a společně ochutnali první vína nového ročníku. Stejně tomu bylo i letos. Jiskrným
a svěžím vínům letošního ročníku patřila ve
Velkých Pavlovicích neděle 25. listopadu 2018.
Mladým vínům se dostalo požehnání v prostorách Vinných sklepů Františka Lotrinského.
Slavnostního obřadu se ujal pan farář Marek

Slatinský, slavnostní přípitek pronesl starosta
města Jiří Otřel. Příjemným odpolednem přítomné provázely Stanislava Bílková a Štěpánka Veverková.
Po samotném žehnání byly otevřeny vzorky
vín, které s sebou přinesli vinaři na ochutnávku. A pak už se hlavně degustovalo a přátelsky
povídalo.
Věra Procingerová

SPOLKY A KONÍČKY
Silný vítr a požár, hasiči měli napilno
V úterý 30. října 2018 v 10:37 vyjížděli velkopavlovičtí hasiči k odstranění stromu na komunikaci mezi obcemi Bořetice a Vrbice. Při návratu domů ještě rozřezali větev stromu, která
překážela na komunikaci u meruňkového sadu
u bořetického letiště.
V téměř totožné době přijeli do Velkých Pavlovic hasiči HZS JMK stanice Hustopeče,
kterým bylo nahlášeno, že z hotelu Lotrinský
hrozí pád uvolněné střešní krytiny. S ohledem
na silný vítr nebylo možné využít k opravě střechy plošinu a nebylo reálné provést opravu ani
pokrývači, kteří by na střechu vylezli. Proto
bylo okolí hotelu „opáskováno“ a na komunikace byly dány zábrany, které bránily vjezdům
vozidel, aby nehrozilo zranění osob nebo poškození majetku padajícími taškami.
V 17:45 informoval velitele jednotky operační důstojník Krajského ředitelství HZS JMK
o výjezdu velkokapacitní cisterny, které bylo
potřeba při požáru seníku ve Vlasaticích s tím,
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že bude výjezd vyhlášen přibližně do 10 minut.
Dále bylo sděleno, že postačuje osádka pouze
o dvou hasičích. Radek Konečný společně s Jiřím Schäferem vyjeli s cisternou Tatra 815-7
v 17:53. Na místě prováděli hašení a doplňování dalších cisteren. Zpět na hasičské zbrojnici
byla cisterna zaparkována ve 2:37.
Z pohledu „pololaika“ vám vysvětlím, proč
dochází v ojedinělých případech k informačnímu telefonátu operačního důstojníka veliteli jednotky, ještě před samotným vyhlášením
poplachu.
K takovému telefonátu dochází zpravidla, kdy
je plánováno střídání hasičů nebo když se jedná o větší mimořádnou událost, na místě už
zasahují další jednotky a je potřeba počet navýšit. Předpokládá se také delší doba zásahu
nebo je zásah něčím ojedinělý, popř. se od oslovených hasičů očekávají nestandardní práce.
Hasiči tak mají pár cenných minut na rychlou
přípravu náhradního oblečení, které si mohou

vzít s sebou, popř. si mohou s sebou vzít svačinu apod. Také se mohou relativně v klidu rozhodnout, kdo z hasičů k zásahu pojede. Není
jednoduché z ničeho nic změnit osobní plány
a být půl dne „mimo“.
Takový informační telefonát jsme obdrželi
před několika lety i před vyhlášením poplachu
k rozsáhlému požáru lesa ve Bzenci nebo před
zásahem ve Strachotíně, kdy jsme pomáhali
staticky zajišťovat svah před sesuvem.
Pro samotného operačního důstojníka je telefonát dle mého názoru důležitý i proto, že má
jistotu výjezdu hasičů. Samozřejmě, hasiči zajišťují pokrytí území dle poplachového plánu,
ale přece jenom, stát se může cokoliv.
Petr Hasil
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Kostelem po roce opět zněly tóny borlic
Již po desáté nechali na konci října velkopavlovičtí myslivci sloužit Svatohubertskou mši
svatou. Mše je vždy sloužena k poctě české myslivosti, za živé i zemřelé lesníky a myslivce. Na

tuto mši do kostela zavítají nejenom myslivci
a věrní farníci. Vznešené tóny lesních rohů dokonale sladěné s hlasy zpěváků dělají z návštěvy kostela mimořádný kulturní zážitek.
Letošní mše se konala v sobotu 27. října. Mši
celebroval pan farář PaedDr. Marek Slatinský
a o hudbu a zpěv se postarali trubači z Okresního mysliveckého svazu Přerov v kombinaci
s mužským sborem VOX VINI z Dolních Bojanovic.

Tradiční troubená Svatohubertská mše
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Velkých Pavlovicích.

Všichni návštěvníci si pochvalovali spojení troubené mše se zpěvem. Zážitkem pro
návštěvníky bylo i vystoupení trubačů před
kostelem, kde představili jednotlivá troubení
používaná při lovech a po lovu jelena, divočáka
či honech.

Okouzlující vystoupení trubačů
Okresního mysliveckého svazu Přerov.
Po skončení mše následoval průvod na hřbitov, zde trubači a zpěváci společně se všemi
návštěvníky uctili památku zemřelých lesníků,
myslivců a přátel myslivosti.
Věra Procingerová

Ohlédnutí za minulostí
Vánoce, Vánoce, skoro-li budete…
O štědrovečerní večeři
v 19. století
Každá hospodyňka si v tomto předvánočním
čase zpívá spíše: „Vánoce, Vánoce, skoro už
budete…!“ A tak si pojďte se mnou zapřemýšlet, jak by letos mohla vypadat vaše štědrovečerní večeře. Že by v duchu starých hanáckoslováckých časů? Myslíte, že by byla na dnešní
vkus skromná? I kdepak! Postní, to jistě ano,
stejně jako dnes, ale pokud srovnáme tu spoustu surovin, ze kterých se tenkrát večeře připravovala, přijdeme k číslu srovnatelnému počtu
surovin dnešních.
Během Štědrého dne vrcholil přísný půst, který se dodržoval do setmění, než vyšla první
hvězda. Kdo chtěl večer vidět zlatého beránka,
nesměl na jídlo ani myšlenkou pomyslet! Jakmile se setmělo, hospodyňky připravily slavnostní večeři. V každé domácnosti se sneslo
na stůl jen to nejlepší, co v domě měli. Musela
to být ovšem nejen jídla postní i slavnostní zároveň, ale hlavně jídla s magickým významem,
která měla zajistit prosperitu hospodářství
a lidem zdraví. Takovým všeobecně rozšířeným předkrmem, dodávajícím člověku zdraví,
byl chléb s česnekem. Ten dostávali i houser
s kohoutem, aby prý hodně štípali a byli bujní.
Pak následovala luštěninová polévka. V dřívějších stoletích se kromě dnes rozšířených
luštěnin - fazole, čočky a hrachu - pěstovala
na Hanáckém Slovácku také hojně cizrna,
po našem „chechrna“ či „chechrla“, a tak se
do „fazulovice“ či „čučkovice“, kromě knedlí
nebo nuků, přidávala i „chechrna“. V literatuře se totiž objevuje zpráva, že to byla polévka,

v níž je z každé „stravy“ (luštěnin) po trošce.
Vždyť čím více luštěnin, tím větší blahobyt
v domě. Po polévce jedli v chudších domácnostech krupičnou kaši s medem, a v těch bohatších houbovou omáčku s knedlíky (v Kobylí
měli rádi knedle režné, tj. žitné, v Kloboukách
zase ječmenné). Med byl součástí tradiční hanáckoslovácké kuchyně i v běžném roce, vždyť
ještě na začátku 20. století bylo ve Velkých Pavlovicích 63 úlů a např. v Rakvicích až 87 úlů.
Ke Štědrému dni patřila také „hlúza“ – vařené
sušené ovoce, k němuž se přikusovaly „koláče
s bránama“. Tak se říkalo přesným koláčům
nekynutým, pečeným v troubě nebo na ohni,
na kterých se nožem udělala mřížka, tzv. brá-

na. Do Vánoc se také od podzimu uchovávaly
čerstvé hrozny a jablka, aby zpestřily chvíle
po večeři, společně se sušeným ovocem (suchá
hlúza). Ovoce se tenkrát sušilo všechno, které
v zahradách i kolem cest uzrálo. Kolem Velkých Pavlovic to byly v hojném množství karlátky, meruňky, třešně, višně, vzácnější byly
broskve, hrušky a jablka. Nesmíme zapomenout také na ořechy, kterých bylo všude kolem
dostatek. Jedly se také koláče tzv. božíhodové,
které spolu s dalšími oblíbenými vánočními ingrediencemi – mákem, medem, skořicí
a hrozinky – voněly celým domem. Podobným
sladkým pokrmem byly štědrovečerní bukance, buchtičky sypané mákem a cukrem, někde
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také medem polévané. Štědrovečerní večeře se
zapíjela vínem a od začátku 20. století i kávou.
Do kávy hospodyňky přidávaly upražená jádra
z trnek. Bylo to prý chutné a zdravé. A co ještě
patřilo na štědrovečerní stůl? Slavnostní parádu na stole doplnila kytice nevymláceného
obilí, nejlépe z dožínkového věnce, nebo přímo
zrní, které se pak na Štěpána rozsypalo drůbeži, aby se příští rok hojně rozmnožovala a bylo
z ní co nejvíce užitku.
Štědrý den, jak psal již Jan Herben, má rodinné kouzlo. V takový čas kvete poezie domácího
krbu. Celá rodina se přes den zdržovala doma
a po večeři prarodiče vyprávěli dětem příběh
Kristova narození a společně zpívali koledy.
Vyprávění a kouzlo tajemných příběhů doplňoval dým z dědečkovy dýmky. Vy si můžete
svůj zpěvník koled doplnit o další, dnes již téměř neznámé koledy z Hanáckého Slovácka,
které zapsal sběratel František Bartoš. Koledy
naleznete v článku „Zpívejte s Hanáckoslováckým krúžkem“.

Recept na hanáckoslovácké
štědrovečerní bukance
Augusta Šebestová ve své knize Lidské dokumenty z konce 19. století napsala: „Z obyčejnýho buchtovýho těsta nakrájíme takový kúsky
a upečem. Upečený horký se potrhajú, máslem
omastijú, makem a cukrem posypú. Říkáme
temu bukance.“
Na buchtičky potřebujeme: 500 g polohrubé mouky, 30 g droždí, 100 g másla, 3 lžíce
ml. cukru, 300 ml mléka, 2 žloutky, sůl, dle
chuti citronová kůra a rozinky, na potření
1 vejce a máslo.
K dochucení potřebujeme: rozpuštěné máslo,
mletý mák, mletý cukr nebo i med dle chuti.
Postup: Droždí rozdrobíme do hrnečku, posypeme 1 lžící cukru, zalijeme trochou mléka
a necháme vzejít kvásek. V míse smícháme
mouku se špetkou soli, přidáme zbytek cukru, citronovou kůru, rozinky a promícháme.
Přidáme rozpuštěné vlažné máslo, kvásek a

Zpívejte s Hanáckoslováckým krúžkem
Doplňte si svůj zpěvníček koled a zazpívejte si u stromečku společně s námi téměř
zapomenuté koledy z Hanáckého Slovácka z konce 19. století.
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zbytek mléka, ve kterém jsme rozšlehali žloutky. Vypracujeme hladké těsto a necháme v
teple vykynout. Po vykynutí tvoříme malé či
větší buchtičky, jak kdo má rád, a vkládáme je
na vymaštěný plech těsně vedle sebe a mezi sebou ještě potíráme máslem, aby se nám nelepily k sobě. Povrch buchtiček potřeme rozšlehaným vejcem. Pečeme v předem vyhřáté troubě
na 180 - 200°C dozlatova. Ještě teplé můžeme
na talíř „natrhat“, aby lépe nasákly máslo, kterým je polijeme, pak hojně posypeme mletým
mákem a cukrem nebo porosíme medem.
Dobrou chuť a šťastné a veselé!
Zdroje:
A. Šebestová: Lidské dokumenty,
A. a V. Mrštíkové: Rok na vsi
J. Herben: Moravské obrázky
M. Ludvíková: Lidová strava na Kloboucku
a Ždánicku
J. Klvaňa a kol.: Moravské Slovensko
Kronika Velkých Pavlovic
Zuzana Martinková
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Školní okénko
Podzim v mateřince
ky Trkmanky, který nás mnohdy ochránil před
nepřízní počasí.

Výročí 100 let od založení Československa
si nejmenší děti připomněly výsadbou lípy
v zahradě školky.

Děti z mateřinky navštívily Ekocentrum
Trkmanka, zúčastnily se programu s ježčí
slečnou Eliškou.

S přibývajícími podzimními dny, kdy se příroda ukládá k zimnímu spánku, nastává čas
na zklidnění i na pohádku. Přináší pohodu, zábavu i poučení a tak tomu bylo i u nás. Kdo by
neznal „Králíky z klobouku“ a právě ti k nám,
do mateřské školy, přišli se svým muzikálem
18. října.

Je hezké potěšit sebe, ale i druhé, a to se našim
dětem povedlo vystoupením pro důchodce
v sokolovně svými country tanečky.

Svými skvělými schopnostmi nás pobavil imitátor zvířátek. Tradičně nás navštívilo divadlo
místního rodáka pana Míchala s hudební pohádkou „Zvířátka a loupežníci“.

Na podzimní setkání s ježčí holčičkou Eliškou
jsme se vypravili do Ekocentra Trkmanka.
Paní lektorky si pro děti připravily zajímavý
environmentální program plný her, tvoření
a povídání.
Vycházky podzimní přírodou byly mnohokrát
zakončeny v novém altánku v lesoparku u říč-

U dětí podporujeme vztah k naší vlasti i místu, kde žijí. Proto se naše školička zapojila
do oslav 100. výročí založení republiky. Děti si
o ní povídaly, prohlédly si výstavku dobových
fotografií i předmětů. Poznávaly symboly české státnosti, malovaly českou vlajku, poslouchaly národní hymnu. Ví, jak se jmenuje hlavní
město. Jako dárek ke stým narozeninám jsme
v pondělí 29. října 2018 na zahradě MŠ slavnostně vysadili „strom republiky“ v podobě
zakrslé okrasné lípy.
A co nás čeká do konce roku?
• Mikulášská návštěva v mateřské škole
• Adventní rodinné odpoledne
• Ježíškova nadílka ve třídách
Chtěli bychom všem popřát krásné prožití svátků vánočních, zdraví a pohodu po celý rok.
Božena Procházková,
za kolektiv Mateřské školy Velké Pavlovice

Co se děje na základní škole?
Slavnostní předávání
SLABIKÁŘE
Úterý 20. listopadu bylo slavnostním dnem
pro prvňáčky, kteří navštěvují Základní školu

Velké Pavlovice. Přehouply se tři měsíce pilné
a tvořivé práce žáků prvních ročníků. Děti přečetly Živou abecedu, nastal tedy čas začít číst
ve skutečném Slabikáři. Slabikář slavnostně
předal ředitel školy Mgr. Michal Rilák.

Žák ZŠ Velké Pavlovice Martin Bílek
na soutěži Bible a my na Ekocentru
Trkmanka.
Děti předvedly, že umí písmena nejen číst,
psát, ale i skládat slova a krátké věty. Hrály si
s obrázky, kartami, zpívaly, vyvolávaly jeden
druhého a vzájemně se hodnotily. Na závěr
čekalo děti překvapení v podobě dortu, který
upekly maminky. Patří jim tímto velké poděkování. Všechny děti odcházely s úsměvem
a se svou první „velkou“ knihou – Slabikářem.
Prvňáčci slaví. Dostali svou první opravdovou knížku, Slabikář.
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Návštěva deváťáků
v Informačním středisku
Úřadu práce
Volba povolání, před kterou nyní stojí žáci
9. ročníků, je nesmírně důležitá a mnohdy
může být i velmi obtížná. K tomu, aby si každý žák vybral ten správný obor, ve kterém se
bude dále vzdělávat a připravovat se tak na svoje budoucí povolání, přispívá také každoroční
listopadová návštěva žáků vycházejících ročníků naší školy v Informačním středisku Úřadu
práce v Břeclavi.
Žáci zde projdou nejprve skupinovou částí,
ve které se dozvídají, co vše je nutné zvážit
před výběrem vhodné střední školy. Poté si
v PC programu vyplňují test zájmů. Na základě
výsledků testu jim bývá při individuální konzultaci s profesním poradcem ÚP ČR doporučena vhodná volba školy.
V případě potřeby mohou žáci samozřejmě
navštívit informační středisko i jednotlivě, například společně se svými rodiči.
Mgr. Taťána Hanzálková,
výchovná poradkyně Základní školy
Velké Pavlovice

Soutěž Bible a my
V měsíci říjnu proběhlo na naší ZŠ školní kolo
soutěže Bible a my. V I. kategorii (I. stupeň)
se s biblickými otázkami na téma „Abraham“
nejúspěšněji potýkali M. Náležinská a D. Drápal. Ve II. kategorii (6. a 7. ročník) test školního
kola na téma „Ježíšova podobenství“ nejlépe
zvládli E. Lukešová a D. Dobrucký. Ve III. kategorii (8. a 9. ročník) tématem „Cesty apoštola
Pavla podle Skutků apoštolů“ nejsnadněji prošli M. Bílek a P. Polách. Za pomoc velice děkuji
panu faráři PaedDr. M. Slatinskému.
Ve středu 28. listopadu 2018 se v prostorách
Ekocentra Trkmanka uskutečnilo 21. okresní
kolo soutěže. Naši ZŠ reprezentovali M. Náležinská, D. Drápal, D. Dobrucký a M. Bílek.
Účastnili se jej nejúspěšnější řešitelé školního
kola z 16 škol okresu Břeclav (14 ZŠ, 2 SŠ).
Celkem jsme přivítali ve Velkých Pavlovicích
74 soutěžících. Do finále mohlo na základě
výsledku testu dojít v každé ze čtyř kategorií
6 žáků, což se ze ZŠ Velké Pavlovice nikomu
nepodařilo. V této soutěži by však nemělo
jít jen o výsledky, nýbrž především o hledání
vztahu k Bibli.
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chvíle čekání na opravení písemného testu
Mgr. Josef Kolář se svým poutavým vyprávěním o Izraeli.
Děkuji všem sponzorům – ZŠ Velké Pavlovice,
městu Velké Pavlovice, Ekocentru Trkmanka,
Pekařství Pešák (vynikající pečivo), České
biblické společnosti (knižní odměny), Vinařství PROQIN (vína pro lektory a přednášející),
P. L. Salčákovi, P. P. Havlátovi, P. M. Slatinskému a A. Slavíkové (keramické pozornosti). I díky jim proběhlo okresní kolo v příjemné atmosféře a přátelském duchu. Věřím,
že i za rok se při okresním kole ve Velkých Pavlovicích setkáme.
Mgr. Jiří Slavík,
koordinátor okresního kola soutěže Bible a my

Přednáškou a zajímavým povídáním zpestřil

Předvánoční tvoření již počtvrté na základní škole

Den otevřených dveří na Základní
škole Velké Pavlovice se nesl v duchu
tvoření a také oslav 100. výročí založení
Československa.
Den otevřených dveří, který se již tradičně
konal na Základní škole Velké Pavlovice první
prosincový den v sobotu odpoledne, se opět
nesl v duchu příjemné vánoční atmosféry
a tvoření v dílničkách. Pravou atmosféru nám
pomohlo dotvořit počasí, neboť od rána padal
sníh, který pokryl vánoční stromek před budovou školy a její okolí.
Návštěvníci, kteří ve velkém počtu začali přicházet již od druhé hodiny, si opět mohli prohlédnout celou školu včetně nově zrekonstruované sportovní haly. Při příchodu dostali děti
a jejich rodiče kartičku, do které jim po absolvování programu v dílničce paní učitelky nalepily vánoční samolepku. I letos byla nabídka
velmi pestrá. Děti si mohly vyrobit skleněný
vánoční svícen, čertíka na špejli, letícího andělíčka, papírový vánoční stromeček, různá

Žáci ze Základní školy Velké Pavlovice
si stejně jako celá naše země připomněli
výročí 100 let Československé republiky.
K této příležitosti namalovali spousty
krásných obrázků a uspořádali výstavu.
zvířátka z oříšků, ozdobit si přívěsek na krk,
dotvořit papírovou předlohu pískováním nebo
dozdobit perníčky cukrovou polevou.
Předvánoční atmosféru doplnila krásná vánoční výzdoba v budově 1. stupně, o kterou se
postaraly paní učitelky a paní vychovatelky,
a dvojí vystoupení dětské cimbálové muziky
„Palička“, jejíž zpěváky bylo slyšet již od vstupu do školní budovy.
V obou tělocvičnách školy byla připravena
sportovní odpoledne – ve velké tělocvičně
mohli návštěvníci zhlédnout trénink badmintonu s profesionálním trenérem, v malé
tělocvičně si mohli vyzkoušet svoje sportovní
dovednosti.
Druhým tématem, které provázelo letošní Den
otevřených dveří, bylo nedávné stoleté výročí

založení Československé republiky. Žáci si
pod vedením svých učitelů připravili mnoho
zajímavých výtvarných i literárních prací,
které si mohli hosté prohlédnout ve 2. patře
budovy 1. stupně a v přízemí v budově 2. stupně, kde byla instalována výstava ke 100. výročí
založení republiky. Velký zájem vyvolala také
třída plná vystavených „retro“ věcí v budově
1. stupně, ve které byl k vidění např. starý psací
stroj, žehličky, fotoaparáty, dřívější školní pomůcky a další zajímavé předměty.
Když si návštěvníci prohlédli všechny prostory školy a vyrobili si předvánoční dekorace,
mohli se zastavit ve vyzdobené školní jídelně
a občerstvit se teplým čajem a dobrou bábovkou, kterou jim připravily naše kuchařky. Zde
odevzdávali také kartičky s nalepenými samolepkami, za které pak dostali drobný dárek.
Domníváme se, že se letošní Den otevřených
dveří opět vydařil, o čemž svědčí i vysoká účast
a spokojenost návštěvníků. Všem zaměstnancům školy za jeho přípravu moc děkujeme.
Závěrem bychom chtěli vám všem, a to jak
zaměstnancům, žákům, tak i rodičům, zřizovateli a široké veřejnosti popřát krásné prožití
blížících se vánočních svátků a šťastný celý
příští rok.
Mgr. Michal Rilák, ředitel
Základní školy Velké Pavlovice
Mgr. Halka Buryová, zástupkyně
ředitele Základní školy Velké Pavlovice
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Úspěchy žáků ZŠ Velké Pavlovice ve futsalu a florbalu
V druhém listopadovém týdnu odjeli naši žáci
8. a 9. ročníků do Hustopečí na utkání v prvním kole žákovské futsalové ligy starších žáků.
Turnaje se zúčastnily čtyři školy: ZŠ Velké Pavlovice, ZŠ Komenského Hustopeče, ZŠ Klobouky a ZŠ Kobylí. Na turnaji předvedlo naše
družstvo suverénní výkon a výborný futsal se
spoustou krásných gólů, které mu právem zajistily vítězství.
Třetí listopadový týden byl ve znamení okr-

skových florbalových turnajů mladších
a starších žáků, které pořádala naše základní škola. V kategorii žáků šestých a sedmých
tříd se turnaje zúčastnily ZŠ Kobylí, Gymnázium Velké Pavlovice, ZŠ Moravský Žižkov a ZŠ Velké Pavlovice. V kategorii žáků
osmých a devátých tříd bylo složení týmů
stejné, jenom ZŠ z Moravského Žižkova
chyběla. Vítězství v obou kategoriích si opět
připsali žáci Základní školy Velké Pavlovice.
Na druhém místě se v obou kategoriích umís-

tila ZŠ Kobylí a na 3. místě skončilo Gymnázium Velké Pavlovice.
Našim oběma týmům je třeba za předvedené výkony poděkovat a popřát hodně štěstí
v okresních finálových turnajích, do kterých
oba dva celky postoupily a které se budou konat v Mikulově v měsících listopad a prosinec.
Mgr. Lukáš Svoboda,
pedagog Základní školy Velké Pavlovice

Velkopavlovičtí darovali krev
Už po páté jsme v říjnu navštívili Fakultní nemocnici v Brně Bohunicích, abychom darovali krev a plazmu. Naše řady dárců se úspěšně
rozšiřují - už je nás přes šedesát. A k velké radosti všech se přidávají i čerstvě plnoletí mladí
lidé. Tato bohulibá činnost je pro nás všechny
velkou radostí a dává nám pocit, že víc dostáváme, než dáváme.
Za pomoc při organizaci akce děkujeme Městskému úřadu Velké Pavlovice, Základní škole
Velké Pavlovice, vinařství Víno JaKUBA a vinařství Mezi Horami.
Za Základní školu Velké Pavlovice
Mgr. Dagmar Šmídová

Velkopavlovičtí občané darují nejcennější tekutinu, svou vlastní krev. A pomáhají…

Návštěva místní knihovny
V průběhu měsíců října a listopadu navštívili
žáci 1. stupně základní školy městskou knihovnu. Pro každou třídu si knihovnice Dana Růžičková připravila přibližně 90 minutový
program zaměřený na určitého autora a jeho
literární dílo.
Naše třída V.A se do knihovny vypravila v pondělí 8. října. Paní knihovnice děti seznámila
s nejvýznamnějším anglickým spisovatelem
J. R. Kiplingem a jeho bohatým odkazem.
O Knize džunglí, jejíž hlavní postavou je chlapec jménem Mauglí, většina dětí již dříve slyšela, a tak si své znalosti o jejích jednotlivých
postavách prověřily v kvízu a připomněly
při poslechu úryvku z audioknihy.
Po návratu do školy čekala děti v rámci literární výchovy skupinová práce týkající se právě
spisovatele J. R. Kiplinga a jeho díla. Velice
mě potěšilo, kolik podrobných informací si
děti z přednášky v knihovně zapamatovaly.
Znovu to jen svědčí o tom, že paní Růžičková
vkládá do své práce i své srdce a umí děti zaujmout. Tímto bych jí chtěla za všechny programy, které si pro naše žáky připravila, srdečně
poděkovat.
Mgr. Martina Dobrucká, třídní učitelka
V.A třídy Základní školy Velké Pavlovice
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Připravme se na školu
Letos opět proběhla v mateřské škole beseda
pro rodiče předškoláků. Přítomna byla krásná
polovina všech rodičů, kteří mají jít v dubnu
s dětmi k zápisu. Mezi přítomnými bylo i několik tatínků, což příjemně obohatilo jinak
dámskou sestavu.
Rodiče se dozvěděli základní informace o tom,

co lze u dětí rozvíjet, dostali pracovní sešit,
podle kterého mohou s dětmi doma trénovat,
a psací potřeby. Letos se besedy poprvé zúčastnila i paní učitelka z naší základní školy, což
bylo velmi přínosné jak pro celkovou formu besedy, tak pro rodiče. Ti mohli slyšet podstatné
informace také od pedagoga 1. stupně, a také

se mohli ptát na to, co je zajímalo.
Všichni se vzájemně shodli, že nám jde o stejnou věc - spokojenost dětí a jejich dobrá připravenost na vstup do základního vzdělávání.
Realizační tým besedy
v Mateřské škole Velké Pavlovice

Co se událo v podzimních měsících
na velkopavlovickém gymnáziu?
Den otevřených dveří
na Gymnáziu Velké Pavlovice
Ve středu 7. listopadu 2018 se otevřely dveře
Gymnázia Velké Pavlovice pro všechny zájemce o studium. Žáci přicházeli v doprovodu
svých rodičů i dopoledne, protože měli ojedinělou příležitost nahlédnout do tříd během
vyučování.
Odpoledne pak školou zněly tóny z tanečního
kurzu, sólového klavírního vystoupení maturanta Vojty Antoše, žáci si mohli vyzkoušet
přijímací zkoušky nanečisto, prezentovala se
chemie, zeměpis, matematika, robotika, astronomický kroužek, aikido, environmentální
výchova, projekty Erasmus+, česko-španělská
výměna, výtvarná činnost v ateliéru, jazykové
učebny a informatika.

Za přítomnosti třídních učitelek, vedení školy
a místostarosty Petra Hasila proběhlo od páté
hodiny odpolední pasování do řad maturantů
pro studenty ze třídy 4.A, o hodinu později pak
před dojaté rodinné příslušníky i přátele předstoupilo 24 studentů a studentek oktávy.

hou žáci na jejich školách naučit. Konala se zde
módní přehlídka či pěvecká vystoupení. Přesto
zájem o studium na gymnáziu, tudíž o řádnou
přípravu na vysokou školu, je stále velký. Mezi
žáky, kteří na veletrh zavítali, převažoval zájem o čtyřletý studijní obor.

Jak bývá zvykem, nechyběl meč, stužky,
šerpy, dojemné proslovy a kytky. Možná až
v tento slavnostní okamžik si většina budoucích maturantů uvědomila, že letos už jde
do tuhého a maturita, kterou je jejich pedagogové od prvních ročníků strašili, není někde
daleko za obzorem, ale mílovými kroky se blíží
přímo k nim.

Přínosem pro naše studenty byla především
cenná zkušenost, jak si během dvou dnů v praxi mohou vyzkoušet svoje komunikační dovednosti, schopnost diskutovat, argumentovat
a odpovídat na případné dotazy. Jsem přesvědčen, že svým vystupováním a aktivním přístupem studenti přispěli nejen k dobré reprezentaci své školy, ale i města Velkých Pavlovic.
PaedDr. Stanislav Kameník,
pedagog Gymnázia Velké Pavlovice

Dějepisná soutěž Cheb
– prestiž pro naše gymnázium

Slavnostní stužkování studentů
posledního ročníku gymnázia do řad
maturantů roku 2019.
Tradiční listopadový Den otevřených
dveří na velkopavlovickém gymnáziu.
Na další se můžete těšit 8. ledna 2019.
Děti i rodiče uvedli v předchozích letech, že
právě ukázka výuky, návštěva budovy a jejích
příjemných prostor či výzdoba pomohly žákům při rozhodování o studiu na naší škole.
Další den otevřených dveří se bude konat v úterý 8. ledna 2019. Těšíme se na Vás!
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Slavnostní stužkování
studentů gymnázia
Na jeden z pátečních listopadových podvečerů připadá tradičně slavnostní stužkování
studentů velkopavlovického gymnázia. Letos tento slavnostní okamžik nastal v pátek
23. listopadu.

Přejeme studentům hodně sil do závěrečného
studijního spurtu a učitelům a rodičům pevné
nervy!
Mgr. Jana Zavadilová,
pedagog Gymnázia Velké Pavlovice

Veletrh vzdělávání
v Hodoníně 2018
Ve dnech 3. a 4. října 2018 se naše gymnázium
zúčastnilo veletrhu vzdělávání v Hodoníně.
První den reprezentovali naši školu studenti 3.A, Jiří Gregorovič a Adam Benešovský,
následující den pak studentka oktávy Tereza
Osičková a student 4.A Karel Kosík za podpory výchovného poradce Stanislava Kameníka.
Pro informační letáčky si k nám přišla spousta studentů z různých oblastí hodonínského
i břeclavského okresu. Program byl velice pestrý. Střední školy zde předváděly, co vše se mo-

Dne 22. listopadu se v Chebu konalo finále Dějepisné soutěže gymnázií. Stejně jako
v přechozích letech, i tentokrát se studentům
velkopavlovického gymnázia Ondřeji Slámovi, Šimonu Bedřichovi a Vojtěchu Antošovi
podařilo postoupit z krajského nominačního
kola do celostátního, kde se utkalo 75 nejlepších týmů.
Dějepisná soutěž je právem považována za jeden z nejvýznamnějších svátků studia historie
u nás i na Slovensku. Z lokální soutěže, kdy
se na konci devadesátých let utkalo jen několik škol z Karlovarského kraje, se za 27 let své
existence stala velice prestižní událost. Soutěž
je vždy výborně zorganizována a už samotná
možnost se jí účastnit byla pro nás obrovským
zážitkem. Ubytování zdarma přímo v Chebu
včetně snídaně, bohatý raut v průběhu celé
akce či „dárek na uvítanou“ v podobě 10 knih
pro každého účastníka včetně pedagogů – to
jsou jen některé z mnoha důvodů, proč stojí za
to věnovat desítky hodin svého volného času
na přípravy. Velkou motivací jsou samozřejmě i ceny pro vítěze: počítače, tablety, zájezd
do Bruselu či mobilní telefony.
Název letošního utkání byl „Rok naděje a léta
zklamání“, tedy období normalizace. Náš tým
opět čekala dlouhá a velice intenzivní přípra-
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Čest a vyznamenání
pro Vojtu Antoše
– účast na slavnostním setkání studentů
s představiteli Jihomoravského kraje
V úterý 20. listopadu se v budově brněnského magistrátu uskutečnilo slavnostní setkání
studentů s představiteli Jihomoravského kraje.
Bylo mi velkou ctí a radostí, že jsem pozvání
na tuto událost dostal i já a mohl jsem se tedy
jakožto zástupce velkopavlovického gymnázia
akce zúčastnit.

Účastníci celostátního kola dějepisné
soutěže v Chebu – Šimon Bedřich,
Vojtěch Antoš a Ondřej Sláma s Dušanem
Uhrinem a Karolem Dobiášem.
va: otázky jsou tradičně nesmírně těžké a detailní a kdo chce uspět, ten musí dobu, jíž se
soutěž věnuje, znát komplexně. Nestačilo jen
znát data a události, ale museli jsme např. rozpoznávat dokumenty podle úryvku, rozeznat
znělky televizních pořadů, určit jména osobností na fotografiích či vybavit si názvy písní,
jejichž ukázky jsme slyšeli. Nutno dodat, že
takový způsob poznávání minulosti je velmi
užitečný, jelikož i kdyby se nám v budoucnosti
faktografické údaje „vypařily z hlavy“, dojem
z doby a obecná znalost nám zůstanou, jak pravil známý historik Petr Čornej.
Mezi hosty soutěže byly jako obvykle významné osobnosti – kromě prorektora pardubické
univerzity nebo místopředsedy senátu Milana
Štěcha jsme se setkali i s fotbalovými legendami Dušanem Uhrinem a Karolem Dobiášem.
Známé tváře dokonce prostřednictvím velkoplošné obrazovky seznamují soutěžní družstva s otázkami čtvrtého kola; letos byl jedním
ze zadavatelů i Petr Čech.
Jak jsme nakonec dopadli? Moc jsme si přáli, abychom se letos dostali do elitní desítky,
ale museli jsme se spokojit se 23. místem. I tuto
pozici však nakonec bereme jako důstojnou
a vnímáme ji jako dobré zakončení letošního
ročníku. A protože jsou dva členové z našeho
týmu letošními maturanty a soutěže se tedy
účastní naposledy, velice bych chtěl poděkovat paní učitelce Míchalové za to, že nás více
než tři roky vedla, poskytovala nám materiály
a byla opět vynikajícím doprovodem během
celé pouti do nejzápadnějšího koutu Čech.
Za naši skupinu zároveň přeji novému velkopavlovickému družstvu, které se již chystá
na březnové krajské kolo věnované rokům
1978–1992, hodně štěstí, spoustu úspěchů
a aby si jeho členky odnášely ze soutěže stejně krásné zážitky jako my (a třeba i pohár
za první místo)!
Vojtěch Antoš, student třídy oktáva
Gymnázia Velké Pavlovice
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Toto setkání je spojeno s Mezinárodním dnem
studenstva a jsou na ně zváni studenti z celého
kraje, kteří se úspěšně účastnili celostátních
a mezinárodních soutěží. Představitelé magistrátu během úvodního přivítání vyjádřili
své upřímné nadšení z toho, že je na jižní Moravě poměrně velký počet studentů, kteří svůj
kraj reprezentují napříč celou republikou nebo
za hranicemi.
Měl jsem obrovskou radost, že jsem z rukou
hejtmana Bohumila Šimka mohl převzít speciální ocenění a poděkování za reprezentaci
Jihomoravského kraje s ruským jazykem.
Ruština pro mě znamená mnoho, za šest let
učení se této řeči se stala nedílnou součástí
mého života, jak školního a kulturního, tak
i osobního. Často a rád vyprávím, že mě naučila chápat krásu slova nebo jsem se díky ní mohl
dozvědět o četných spojitostech mezi Českem
a Ruskem (zvláště v hudbě je jich mnoho, ať už
je to Eduard Nápravník, přátelství Čajkovského a Antonína Dvořáka nebo Čech, který byl
učitelem A. Alexandrova, který založil onen
legendární pěvecký a taneční soubor nesoucí
jeho jméno). Chtěl bych vyjádřit svůj hluboký
vděk paní učitelce Lorenzové, která mě dlouhé roky motivuje jak ke studiu, tak i k účasti
na festivalech a soutěžích; díky jejímu mimořádně pozitivnímu přístupu, nadšení, které
předává všem ruštinářům na gymnáziu, a takové obětavosti, jsem se dostal k něčemu, co
mě nesmírně baví, a věřím, že mě bude provázet celým životem (a jistě nejsem jediný).
Ocenění od pana hejtmana je pro mě úžasnou
zpětnou vazbou a výzvou k pokračování práce
s ruštinou. Za dva týdny budu mít to potěšení
hovořit o Rusku rusky před studenty z celého
světa na mezinárodní konferenci v Petrohradu
zvané Ruský dialog – snad si z této pobaltské
perly a kdysi hlavního města největší země
světa odvezu opět jen ty nejhezčí vzpomínky
a nové poznatky.
Vojtěch Antoš, student třídy oktáva
Gymnázia Velké Pavlovice

Společná exkurze po stopách
vývoje člověka a vesmíru
Je již dobrým zvykem, že se v podzimních měsících žáci primy a 1.A vydávají na společnou
exkurzi do brněnského muzea Anthropos,
které mapuje vývoj člověka, a do Hvězdárny

a planetária v Brně. Naše putování začalo
v úterý 9. října v devět hodin v Anthroposu,
kde nás čekala příjemná a vědomostmi nabitá
antropoložka. Provedla nás celou výstavou,
zodpověděla na záludné dotazy některých studentů a poutavým výkladem přiblížila všední
život našich předků.
Program v planetáriu nazvaný Cesta sluneční soustavou začínal v 11.30, proto jsme měli
možnost vyzkoušet si ve venkovní expozici
různé fyzikální zákony v praxi. Dlužno dodat,
že tyto aktivity zaujaly jak mladší, tak i starší
žáky. A potom nás už čekaly jen měkké sedačky, v nichž jsme zabořeni s hlavou zakloněnou
hleděli na hvězdnou oblohu a 2D programem
prozkoumali naši sluneční soustavu.
Mgr. Pavla Míchalová,
pedagog Gymnázia Velké Pavlovice

Co nám válka dala a vzala
– výstava v Brně na Špilberku
Dne 18. října jsme se s naší třídou setkali
na zastávce ve Velkých Pavlovicích a vydali
se do Brna na exkurzi na téma „Co nám válka dala a vzala“. Po příjezdu do Brna jsme se
svižným krokem vydali na hrad Špilberk, kde
se výstava konala.
Přivítal nás milý průvodce, který nás doprovázel po celou dobu výstavy. Slyšeli jsme mnoho
příběhů o hrdinech a lidech, kteří válku prožili.
Viděli jsme spousty různých fotografií a předmětů, které se u padlých našly. Především kluky zaujaly zbraně a my holky jsme se vyžívaly
v oblečení z 1. republiky, které bylo zejména
inspirováno pánskou módou. Tím naše exkurze skončila.
Ze Špilberku jsme se vydali do centra, kde si
každý z nás zašel na oběd, protože nám po exkurzi pořádně vyhládlo. Vlakem jsme dorazili
domů a tím náš výlet v Brně skončil. Za celou
naši třídu mohu říct, že to byla velice pěkná výstava a každý z nás si z ní něco odnesl.
Válka nám vzala miliony lidských životů a rozvrátila spoustu rodin. A co nám vlastně válka
dala? Dala nám nový směr, kterým by se mělo
lidstvo vydat. Měli bychom si vážit vlastních
životů a doby, ve které žijeme.
Veronika Ježková,
studentka třídy kvarta Gymnázia Velké Pavlovice

Dva dny v Brně – další rušné
město, či historický poklad?
V rámci dějepisného projektu, který pořádá
Vida centrum Brno, se naše třídy sexta a 2.A
společně vypravily do centra Brna. Po příjezdu nás vřele uvítal tým organizátorů, který pro
nás celý program připravil. Jelikož měl být den
opravdu nabitý, začali jsme rovnou s první týmovou hrou. Naším cílem bylo pomocí peněz,
které jsme získali za různé úkoly, vybudovat
město s co největší populací.
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Po náročném budování nastal již očekávaný
čas oběda a tak jsme se přesunuli do místní
jídelny. Někteří sotva stihli strávit poslední
kousek knedlíku a už nás vedoucí našich jednotlivých týmů hnali do ulic Brna, kde jsme
měli strávit zbytek celého dne. Procestovali
jsme nejrůznější historické části Brna, jako je
např. Masarykova čtvrť, židovský hřbitov, dům
Huga Hasse nebo třeba Kamennou kolonii, kde
na nás čekala řada úkolů. Zkoumali jsme plynulost dopravy, množství reklam a dokonce
i architekturu starých vil.
Celí promrzlí a hladoví jsme putování ukončili
v restauraci Skanzen, kde pro nás byla přichystaná večeře. S plnými žaludky jsme si poté vyslechli zajímavou přednášku pana profesora,
který se s námi podělil o své znalosti dějepisu.
Jako hřeb večera jsme se vyplazili na brněnský
Špilberk, který poskytuje nádherný pohled
na celé noční rozsvícené město. Tam jsme si
následně poslechli životní příběhy několika
zajímavých či známých osobností, což nás
donutilo k zamyšlení se nad naší společností
i životem. S hlavou nabitou spoustou nových
informací jsme už jen zalehli do postelí, abychom načerpali dostatek energie na další den.
Čekala nás jak příprava prezentací a jejich
následné odprezentování, tak i tvorba našeho vlastního volebního programu, po němž
proběhly volby námi vytvořených politických
stran. Celý tento dvoudenní pobyt byl skvělou
zkušeností a dal nám možnost poznat všechna
krásná místa v Brně. Všichni tímto děkujeme
Vida centru a také svým učitelům, že pro nás
vše zorganizovali.
Šárka Macánová,
studentka třídy sexta Gymnázia Velké Pavlovice

Náš poznávací výlet
do Rajhradu
za staroslověnštinou
Dne 6. listopadu 2018 se třídy kvinta a 1.A
vydaly do Památníku písemnictví na Moravě
v Rajhradě. Čekala nás prohlídka upraveného areálu, ale také objevení nejen písemné,
ale i zvukové podoby staroslověnštiny. Dozvěděli jsme se nemálo zajímavých faktů o
hlaholici, ale i o Velkomoravské říši. Následně
nás čekal jednoduchý test na ověření znalostí.
Výzvu – napsat své jméno v hlaholici a cyrilici jsme samozřejmě přijali a šlo nám to více
než dobře.
Nejvíce nás ale zaujala historická benediktinská knihovna. Je totiž nejstarší na Moravě
a obsahuje 65.000 svazků. Dokonce se nám
podařilo překvapit našeho průvodce otázkou
na tajné schodiště ukryté v levém rohu rozsáhlé knihovny. Rukopisy a prvotisky se nachází
v trezoru v severním křídle kláštera. Návštěvníkům jsou zpřístupněny pouze přes prosklenou stěnu. Knihy od roku 1500 najdeme v historickém sále knihovny. Ten vznikl při barokní
přestavbě kláštera podle Santiniho projektu.

Děkujeme paní učitelce Míchalové a panu učiteli Loskotovi za doprovod a trpělivost.
Anna Procházková, studentka třídy kvinta
Gymnázia Velké Pavlovice
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rosta města Jiří Otřel. Turnaj se hrál systémem
„každý s každým“ v jedné skupině a studenti
předváděli spolužákům řadu zajímavých fotbalových momentů.

Literární dílna 2018,
11. ročník
Jako každý rok i letos jsem se studenty zavítala na Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše,
kde se konal třídenní projekt tvůrčího psaní.
V pátek 9. listopadu jsme nejdříve zhlédli
v divadle Reduta moderní divadelní představení Teror od Ferdinanda von Schiracha, jehož
závěr mohli sami diváci ovlivnit. Drama se
odehrává v soudní síni, kde jako obžalovaný
stojí vojenský pilot, který v zájmu bezpečnosti
sestřelí letadlo s teroristy, ale bohužel i s cestujícími na palubě.
Strhující morální drama ze soudní síně
a s aktivní účastí diváků, které je současným
divadelním hitem. Let společnosti Lufthansa
z Berlína do Mnichova. Na palubě 164 cestujících. Letadlo je uneseno teroristy a míří proti
Allianz Aréně, kde v té chvíli sleduje fotbalový
zápas 70 000 fanoušků. Životy lidí stojí proti
sobě. Čas běží. Je třeba se rychle a správně
rozhodnout. Jaké jsou rozkazy? A jaká rozhodnutí? Vojenský pilot major Lars Koch jedná a za své činy se musí následně zodpovídat
před soudem...
Při odcházení z divadelního sálu se objevila
mapa světa, která ukazovala, v jakých zemích
se hra hrála a jaká byla volba diváků. Téměř
všude je pilot osvobozen, mimo Japonsko. Lze
to však tak jednoduše rozhodnout?
Poté jsme se přesunuli na brněnské gymnázium, kde jsme s Mgr. Lenkou Markovou
připravily literární workshop využívající
metody tvůrčího psaní. Během tří dnů opět
vznikly zajímavé texty, které jsou pro studenty jistě posunem v jejich autorské tvorbě.
Možnost k interpretaci vlastních textů, které
od pátečního odpoledne vznikly, dostali studenti hned v sobotu večer. Mohli je ve svém
vlastním autorském pořadu přečíst v Ponava Café pro veřejnost. Dílna končila v neděli
odpoledne, kdy školu opustili studenti sice
velmi unaveni náročnou prací, ale potěšeni
vlastní tvorbou.
Mgr. Renata Bláhová, zástupkyně ředitele
Gymnázia Velké Pavlovice

Putovní pohár starosty
zůstává doma
V pátek 19. října 2018 se ve školní sportovní hale uskutečnil jedenáctý ročník turnaje
O putovní pohár starosty města Velkých Pavlovic v malé kopané středních škol. Turnaje
se účastnila družstva gymnázií z Klobouk,
Hustopečí, Senice a domácí školy z Velkých
Pavlovic.
Turnaj zahájil a zúčastněné školy přivítal sta-

Turnaj O putovní pohár starosty města
Velké Pavlovice v malé kopané. Zlato si
odnesli domácí z místního gymnázia.
Vzájemná utkání skončila
tímto celkovým pořadím:
1. místo - Gymnázium Velké Pavlovice
2. místo - Gymnázium Senica
3. místo - Městské víceleté gymnázium
Klobouky u Brna
4. místo - Gymnázium Hustopeče
Putovní pohár vítěznému týmu předal ředitel
školy PaedDr. Vlastimil Kropáč. Vítězům blahopřejeme a již dnes se těšíme na shledanou
s našimi soupeři za rok ve Velkých Pavlovicích.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Erasmus +,
Slovensko, Počuvadlo
(8. 10. – 19. 10. 2018)
„Youth draw stories“
Když lidé slyší Erasmus, většina z nich si představí několikaměsíční nebo dokonce roční studium na zahraniční škole. Co už ale často nevědí je to, že projekt Erasmus může trvat třeba
jen pár dní. Naše skupina sestávající z dvanácti
studentů Gymnázia Velké Pavlovice strávila
na takovém pobytu celkem dvanáct dní. Cestu
jsme měli téměř nejkratší, naše cílová destinace Počuvadlo poblíž Banské Štiavnice se nachází ani ne tři a půl hodiny cesty autobusem.
Téma „Youth draw stories“, které nás provázelo celým projektem, už samo o sobě napovídá, že šlo o výtvarný kurz. Kromě schopnosti
vyjádřit myšlenku kresbou bez použití slov
byla hlavním cílem komunikace mladých lidí
v anglickém jazyce a zdokonalování společného jazyka. Sešlo se nás celkem 60 z různých
koutů Evropy, kromě naší skupinky z Česka
a Slováků přijeli také studenti z Maďarska,
z Rumunska (opravdu přijeli, cestou v autobuse strávili více než 20 hodin) a letecky se dopravili i studenti ze Španělska a Estonska. Všichni
jsme byli ubytovaní v rozlehlém, leč útulném
penzionu Pod Sitnom poblíž nádherného jezera Počuvadlo.
Počáteční nervózní pokukování a úzkostlivé
setrvávání v národnostních skupinách však
naboural již první „energizer“. Pro ty z vás,
kteří netuší, o co se jedná, energizer je drob-
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ná aktivní hra, která má účastníky rozproudit
a probudit před nadcházející prací. Náplní celého dne byly čtyři workshopy, během kterých
jsme se obvykle rozdělovali do mezinárodně
namíchaných skupin. Následně jsme pracovali
na projektech, které nám zadala koordinátorka celého programu, Eglé. Pojmy „pracovat“
a „projekt“ však nemyslím náročnou a vyčerpávající činnost, ale poutavé zpracování vlastních komiksů, témat nebo dokonce písniček.
Děsivě znějící téma „Graphic facilities“ tak
nakonec nebylo tak velkým strašákem, jak se
zpočátku podle názvu mohlo zdát.
Na večerním programu pro první tři dny se
podílely jednotlivé národnosti, které během
tzv. cultural nights prezentovaly svoji zemi,
kulturu, tance i pokrmy. V polovině pobytu
nás čekal jednodenní výlet do nedaleké Banské Štiavnice, kde jsme samozřejmě měli také
úkoly a povinnosti. Museli jsme fotit pouliční
umění a zkoumat Banskou Štiavnici jakožto
umělecké město.
Na konci celého pobytu obdržel každý z nás
takzvaný „Youthpass certificate“ a tričko s logem projektu. Nejtěžší částí celého programu
se však ukázalo být loučení s novými kamarády, při kterém ukápla nejedna slza. Všichni
jsme tak přijeli s novými zkušenostmi, přáteli
i spánkovým deficitem. Velké díky patří kromě
naší vedoucí Eglé také našim skvělým doprovodům, kterými byli studenti Pedagogické fakulty MU Brno Lubomír Krůza a Michal Podrazil. Za celou skupinu si dovoluji říci, že jsme
velice rádi, že nám byla nabídnuta možnost se
takového projektu zúčastnit.
Klára Pejchlová,
studentka třídy kvinta Gymnázia Velké Pavlovice

Erasmus+, Salgotarján, Maďarsko (8. 10. – 19. 10. 2018)
„Digital Employment“
Od pondělí 8. října, až do pátku 19. října se
uskutečnil projekt Erasmus+ u maďarského Salgótarjánu, jenž byl součástí programu
Youth Exchange. Na tento projekt přijelo
přes 50 účastníků ze 4 škol. Krom naší školy
se projektu zúčastnily dvě skupiny ze Slovenska (Lúčenec a Stará Ľubovňa) a také skvěle
připravení studenti z Rumunska.
Název celé události „Digital Employment“ by
mohl napovídat tomu, že probíhal v duchu informatiky a digitálního světa, ale ve skutečnosti se jednalo o rozvíjení znalostí o marketingu
a freelancingu. Celý projekt proběhl vysoko
nad má očekávání a můžu říct, že jsem si tyto
dva týdny náramně užil.
Začátek proběhl zcela pohodlně, když nám
týmový autobus slovenského fotbalového klubu s velkým nápisem „This is my sen“ dojel
až před budovu školy. V autobusu mimo naší
„maďarskou“ skupinu byla také druhá skupinka z našeho gymnázia a pár studentů z Estonska, kteří jeli na projekt na Počúvadlo. Pak již
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začala dlouhá cesta až do opuštěného ubytování na severu Maďarska, kterou nám komplikovaly jedině velmi úzké silnice na Slovensku.
Po přijetí do našeho hotelu na nás ve dveřích
čekala organizátorka projektu Katka, která
nám řekla základní pokyny a předala klíče
od pokojů, kde nás čekalo mnoho překvapení.
Naše první dojmy, bohužel, nebyly příliš pozitivní, jelikož téměř v každém pokoji se vyskytovala spousta berušek a molů, což nebylo moc
příjemné. Problémy se naštěstí podařily lehce
vyřešit. Poté náš pobyt probíhal takřka bez potíží a téměř všechny služby v hotelu byly zdarma, pokud nepočítám možnost nákupu v baru.
Když jsme se porozhlédli po hotelu, přišla
na řadu první večeře, řízek a rýže, což nás
na první pohled lehce překvapilo. Ovšem to
byl jen začátek, poté nám šéfkuchař Mario
naservíroval různé speciality jako kuřecí plátek zalitý vanilkovým pudinkem či jablečnou
polévku se skořicí.
Od dalšího rána již probíhala nejdůležitější
část pobytu, projekt. Každý den se skládal
ze čtyř devadesátiminutových „sessions“
od půl desáté dopoledne, které byly proloženy
půlhodinovými přestávkami, zvané „coffee
break“, a obědovou přestávkou. Typické se
pro každý workshop staly energizery. Jednalo se o různá energická cvičení, tancování či
hry, které nás měly probudit na začátku dne
nebo po pauze.
Krom základního programu patřily k pobytu
také kulturní večery, které jsme si všichni užili.
Do těchto večerních setkání patřily prezentace
o našich zemích nebo talentová noc, kdy každý
dobrovolně předvedl, co umí.
Teď již o samotném projektu. Během prvních
tří dnů jsme měli seznamovací program, kdy
jsme poznávali ostatní účastníky pomocí
různých her, například jsme ke svému jménu měli přiřadit přídavné jméno se stejným
počátečním písmenem, a tak se spojení jako
„Dangerous Dominik“ nebo „Freaky Filip“
stala nezapomenutelná. První odpolední programy jsme si také stanovili základní pravidla
a sepsali seznam obav a jejich řešení, které se
naštěstí nenaplnily.
Čtvrtý den jsme začali s prvním ze dvou hlavních bodů projektu, marketingem. Ten jsme
odstartovali týmovým „hledáním pokladů“,
kdy jsme skrývali a posléze hledali lístečky
a dopis dalšího týmu, v němž byl napsán určitý pojem spojený s marketingem. Poté již
začala ta pravá projektová práce, kdy jsme
hovořili o různých možnostech v marketingu,
z nichž mě nejvíc zaujala diskuze o porovnání
kvality a kvantity u produktů marketingových
kampaní. První týden jsme zakončili vytvářením vlastní smyšlené firmy, kde se zdůrazňovaly různé formy propagace našich služeb
či produktů.
Od následujícího dne jsme začali probírat i náš
druhý hlavní bod projektu, což byl freelancing,

o kterém většina z nás nevěděla takřka nic. Začátek byl téměř stejný jako u marketingu, když
jsme opět hledali dopis s určitým pojmem. Dozvěděli jsme se tak, že freelancer je nezávisle
pracující člověk, který nemá žádný stálý úvazek. K takovým „nezávislým profesionálům“
patřili i koordinátoři projektu Wiko a Katka,
kteří nám tak sdělili mnoho svých zkušeností
a tipů, jak být dobrým freelancerem. Do této
skupiny spadal i náš portugalský kameraman
Rui Pereira, který dokonce pracoval na jedné
z reklam pro automobilku Kia.
U konce hlavního programu jsme si vybírali
svůj názor, jestli chceme být zaměstnancem
nebo volně pracujícím člověkem. Při této příležitosti jsme vytvářeli nové smyšlené firmy
s kompletní strukturou firmy včetně pracovních pozic, rozpočtu atp.
Poslední dva dny jsme věnovali Erasmu+ obecně, kdy jsme si objasnili, o čem tento projekt
Evropské unie je. Na závěr celého programu
jsme měli rozlučkový program, kdy každý
mohl napsat cokoliv na záda jiných studentů
a obdrželi jsme certifikáty Youthpass a také
trička s logem akce „Digital Employment“.
Na závěr musím jednoduše poděkovat organizátorům projektu Wikovi a Katce, kteří nám
vyhověli de facto ve všem. Volný čas nám dokázali přizpůsobit perfektně. Poznali jsme se tak
navzájem se všemi, když jsme s nimi hráli vybíjenou, kulečník nebo některé stolní hry. Velké
díky patří také kameramanovi Ruimu, který
odvedl perfektní práci. A v neposlední řadě
za všechny děkuji panu učiteli Kadlecovi, který
s námi dokázal tyto skvělé dva týdny přežít.
Ondřej Sláma, student třídy oktáva
Gymnázia Velké Pavlovice

S Titanikem za zády...
Mgr. Renata Bláhová s projektem Erasmus+ v Anglii
Konec září, vysokoškolští studenti projektu
Edison odjíždějí a podzim se stále nehlásí. Jak
bude v Southamptonu? Norský server píše,
že se teplota bude pohybovat kolem 15°C. Co
do kufru? V neděli ráno míří žlutý bus z Brna
do Vídně na letiště, a já s ním.
Odtud, za nádherného slunného dne, opouštím Rakousko a letím na ostrov, do osmimilionového Londýna. Najít hlavní autobusové
nádraží z letiště jistě nebude problém, dvě pracovnice infocentra mi ukazují cestu do undergroundu. Jen ten kufr je trošku těžší. S balením
mám vždy problém – tyto věci jsou na zimu,
tyto na teplejší počasí, tyto… se také můžou
hodit. Nádražní tabule hlásí, že můj bus přijede za dvě hodiny. Nevadí, trošku se zde porozhlédnu. Hala je malá, možná trochu netypicky
– v tak obrovském městě jsem čekala rozlehlou
prostoru. Místo toho přede mnou leží plocha,
která je jistě poloviční než Zvonařka.
Za chvíli přijíždí můj bus, kterým si to mířím
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do Southamptonu, města, odkud vyplouval
Titanik. Nedělní odpoledne v tomto čtvrtmilionovém městě je poklidné. Beru si taxík,
který mne dováží do mé první rodiny. Přivítání je opravdu velmi vřelé, manželé pohostinní.
Po večeři mne seznamují s chodem domácnosti
a domlouváme se, že Tom se mnou pojede druhý den červeným busem ke škole. Což se i stane – je pondělí a dostává se mi velmi pečlivého
výkladu, kam mám jet, kde musím vystoupit
a do ruky mi je vložen lísteček s adresou i telefonem. Tuto ochotu přijímám, nicméně pohyb
po městech i památkách miluji, proto se těším
na možnosti nových podnětů. S batůžkem
na zádech chci prozkoumat všechny zajímavosti města!
Přicházím do Lewis Language School, která
leží hned vedle Solent University. Ke škole
vede nádherný park, jehož atmosféra se mění
s ranní mlhou, poledním sluncem i podvečerním soumrakem. Jdeme psát test! Dostávám
se do role studenta – to se mi již dlouho nestalo. Sedím zde po boku dvacetiletých studentů.
Hotovo. Přicházím na pohovor, díky kterému,
včetně výsledku testu, jsem zařazena mezi pokročilé. Tím nastává krásný týden, během něhož poznávám Elizabeth z Brazílie, Gabi z Venezuely, Erika z Chile, Emila z Francie, Emmu
z Německa, Alhusajna ze Saúdské Arábie
a Salima z Ománu. Polovina těchto studentů
je podobného věku jako já, a proto se zde cítím
moc dobře. Dopolední kurz je rozdělen na dva
bloky – jeden lektoruje Jonathan a druhý Ian.
Všechny lekce jsou nesmírně zajímavé, studenti se připravují, jsou aktivní, což prý není
obvyklé všude. Zajímavostí těchto hodin jistě
bylo porovnávání sociálních aspektů zemí,
ze kterých jsme sem přijeli. Odpoledne chodím
na extra hodiny konverzace a gramatiky. Pak
se ještě „courám“ městem, navštěvuji muzea
– Sea City Museum, Art City Museum, a kostely, byla jsem i v kině. Zdaleka ne všemu ve filmu rozumím, ale děj je jasný, a tak odcházím
z filmu A Star is born spokojená. Do „domova“
přijíždím každý den až večer, chci tento čas,
který mi byl dán díky projektu Erasmus+, vyplnit poznáváním a učením se. V pátek v jazykové škole končím, obdržím příslušný certifikát
a těším se na víkend. Samozřejmě až po návštěvě „pubu“ se studenty naší jazykové školy…
Víkendová cesta je jasná – v sobotu Oxford,
v neděli Stonehenge. Anglické prostředí je
podnětné, v mnohých chvílích se krajina podobá prostředí na Vysočině. Oba výlety byly
nesmírně zajímavé, poznávání jiné kultury je
jistě kouzelné, neskutečné a v mnohém obohacující. Tento dojem mi však kazila výluka
na vlakové trati. Ta s sebou přinesla velmi dlouhé čekání, někdy i hodinové – to je prý však
o víkendu běžné. Zlatá doprava v Česku!
Další týden jsem se přestěhovala do jiné rodiny – to bylo předem domluvené, kurz druhého týdne zprostředkovávala jiná organizace
a ta měla nasmlouvané jiné rodiny. Najednou
jsem byla ubytována jako mladá studentka

s paní učitelkou z Maďarska, v jednom pokoji. Bylo to pro mne překvapující, ale zvykla
jsem si. V pondělí ráno jsme společně vstoupily do hotelu Mercury Dolphin hotel, kde
v 19. stol. pobývala Jane Austen. Zde byl zahájen motivační kurz pro vedoucí pracovníky
ve školství. Během týdne jsme se dozvěděli,
jak vypadá britský školský systém, podle čeho
se řídí a jaké různé typy škol zde můžeme nalézt. Jednu z přednášek vedl britský inspektor, který velmi záživně a neotřele vyprávěl
o chodu britských škol. Jeho přístup byl podněcující, v žádném případě nepěl pouze chválu,
ale velmi jasně a zřetelně poukazoval na pozitiva i negativa. V závěru týdne jsme navštívili dvě
školy – college pro žáky 16–18 let a secondary
school. V obou školách jsem hledala podněty
pro mou práci, možnosti rozvoje, motivace
pro žáky i pedagogy. Dovezla jsem si spoustu fotografického materiálu. Co bylo pro obě
školy společné – GDPR a ochrana žáků je
na prvním místě. Není možné si pořídit fotografii žáka ve třídě, vše je velmi hlídané, strach
o děti je zde evidentní.
V sobotu jsme všichni pedagogové (Litva,
Polsko, Slovensko, Maďarsko, Itálie, Francie,
Španělsko, Německo a já z Česka) zavítali
do bývalého hlavního města Winchestru,
kde jsme měli možnost si prohlédnout město
i zhlédnout překrásnou katedrálu. Opravdový
gotický skvost! Tento výlet byl zakončením našeho kurzu i mého vzdělávacího pobytu. V neděli ráno jsem cestovala přes Londýn a Vídeň
domů. Cestování a poznávání je mou radostí
i životní motivací, přesto jako nejkrásnější považuji cestu domů…
Mgr. Renata Bláhová, zástupkyně ředitele
Gymnázia Velké Pavlovice

S programem Erasmus+
v Irsku
Vzpomínky
Mgr. Ing. Leony Buzrlové
Ve dnech 9. až 22. září 2018 jsem měla možnost
vyjet na studijní pobyt v rámci projektu Erasmus+ do Irska. Irsko jsem si vybrala, neboť se
mi tato země líbila již při dřívějších návštěvách
a chtěla jsem ji poznat trochu blíže. Tento projekt byl zaměřen na výuku obchodní angličtiny a její zdokonalení, a i když dva týdny nejsou
zase tak dlouhá doba na to, aby člověk ihned
nějaký znatelný posun zaznamenal, rozhodně
mi můj pobyt tam poskytl spoustu zajímavých
informací o této zajímavé zemi, které lze využít
v rámci výuky anglického jazyka.
Jazykový pobyt jsem si vybrala v Dublinu, kde
jsem navštěvovala kurz obecného anglického
jazyka v rozsahu 20 hodin týdně a 5 hodin obchodní angličtiny týdně, který pořádala jazyková instituce International House Dublin, jež
je umístěn přímo v centru nedaleko od O´Connell Street a nachází se v moderní pětipodlažní budově se 40 učebnami, velkou knihovnou,
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společenskou místností, počítačovou laboratoří a v neposlední řadě i restaurací určenou
k občerstvení studentů. Některé učebny jsou
uzpůsobeny i pro velký počet studentů, ale většina jen pro potřeby maximálně 14 studentů,
ve kterých probíhají intenzívní kurzy anglického jazyka dle jednotlivých úrovní jazykových
znalostí studentů.
Můj kurz probíhal denně v době od 9.00
do 16.00 hod. Na počátku kurzu všichni účastníci absolvovali vstupní písemný test v délce
60 minut a počtu 100 otázek, na základě kterého byli rozděleni dle úrovně svých jazykových
znalostí do jednotlivých skupin. Po tomto
písemném testu následoval i vstupní patnáctiminutový pohovor v jazyce anglickém. Samotný kurz probíhal ve skupince maximálně
10 účastníků, kteří byli z různých zemí světa, především zemí EU a Latinské Ameriky.
Z České republiky jsem byla na tomto kurzu
jedinou účastnicí. V naší skupině byli studenti zejména z Itálie, Francie, Německa, Chile,
Brazílie, Mexika a Jižní Koreje. Kurz byl vyučován rodilými mluvčími z Irska a Velké Británie a byl zaměřen především na gramatiku
a irské reálie, tj. na historii Irska a na jeho současnou geopolitickou situaci. Obchodní angličtina byla vyučována odborníkem z oblasti
managementu, který byl z praxe a byl schopen
účastníkům poskytnout spoustu užitelných
informací a praktických rad. Kurzu obchodní
angličtiny se účastnilo opravdu jen minimum
účastníků, neboť tento vyžadoval již předchozí znalosti z oblasti managementu a fungování
firmy, na které bylo možné navázat.
International House Dublin pořádal pro své
účastníky i spoustu zajímavých mimoškolních akcí po městě Dublinu, ale i mimo Dublin, čehož jsem využila a zúčastnila jsem se
víkendového výletu do Severního Irska, které
je součástí Spojeného království, a to konkrétně do města Belfast, které dýchá opravdu velmi
přívětivou atmosférou a nabízí spoustu zajímavých míst k prohlídce a zábavě, např. skvělé
muzeum Titaniku, Dům opery, City Hall anebo
i samotné centrum města. Rovněž tak i Dublin mi poskytl spoustu zajímavých míst, kam
se dá během pobytu v tomto městě vyrazit, ať
už se jedná o místní univerzitu Trinity College,
Národní galerii anebo katedrálu sv. Patricka.
Kurz byl pro mě rozhodně přínosný, jsem
ráda, že jsem ho absolvovala, ukázal mi nové
moderní trendy ve výuce angličtiny, seznámil mě s vývojem a se změnami v anglickém
jazyce, užitím hovorové a slangové angličtiny
ve výuce, využitím obchodní angličtiny v rámci praktických cvičení pro studenty. Rovněž
velmi přínosné jsou pro mě reálie hostitelské
země, které mohu využít v rámci výuky angličtiny, a čerpáním vlastních zkušeností mohu
tak učinit hodiny angličtiny pro studenty mnohem zajímavější.
Mgr. Ing. Leona Buzrlová,
pedagog Gymnázium Velké Pavlovice
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Slavnostní koncert
ke 100. výročí vzniku Československé republiky
Dík patří samozřejmě i všem vystupujícím žákům ZUŠ a jejich rodinám za podporu dětí ve
studiu hudby.
Je symbolické, že takto významný vlastenecký
koncert mohl být proveden ve zcela výjimečných, překrásných a důstojných prostorách
Hotelu Lotrinský, kde mají hudebníci k dispozici nádherně znějící nový klavír značky
PETROF.
Základní umělecká škola z celého srdce děkuje majiteli Hotelu Lotrinský panu Lubomíru
Stokláskovi i paní ředitelce Iloně Babulíkové
za spolupráci při pořádání koncertu.
Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

Vystoupení žesťového souboru pod vedením MgA. Zbyňka Bílka.
V neděli 21. října 2018 v odpoledních hodinách
uspořádala Základní umělecká škola Velké
Pavlovice ve spolupráci s vedením Hotelu
Lotrinský Slavnostní koncert k významnému
stoletému jubileu založení Československé republiky.
Program koncertu byl sestaven z českých,
moravských a slovenských národních písní
a ze známých melodií českých hudebních skladatelů: Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka,
Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Zdeňka

Fibicha, Jaroslava Ježka i Františka Kmocha.
V závěru koncertu zazněly v podání žesťového
kvintetu i státní hymny České a Slovenské republiky.
Ředitelka ZUŠ Milena Karberová děkuje svým
pedagogům – Báře Grůzové, BcA. Elišce Vomáčkové, Liselottě Stehlíkové, Robertu Zemanovi, BcA. Jakubu Kostrhunovi a zástupci
ředitelky MgA. Zbyňku Bílkovi za přípravu
tematického programu a za vynikající výkony.

Hotel Lotrinský – slavnostní koncert
k příležitosti 100. výročí vzniku
Československé republiky; ředitelka
Milena Karberová za klavírem se
zpěvačkou, paní učitelkou Bárou
Grůzovou.

Nejmenší drobotina se schází ke společným hrám
Nejmladší děti od čtyř měsíců do dvou let se
od začátku nového školního roku opět pravidelně scházejí v kroužku u paní učitelky
Mgr. Jany Julinkové, kde mají možnost setkávat se se svými vrstevníky a jejich rodiči a věnovat se pohybově hudebním hrám, poslechnout
si pohádku, zabubnovat na bubínek, učit se
říkanky i písničky.
V předvánočním čase má paní učitelka v plánu pořádat s dětmi vánoční besídky, do kterých
může opět každý z vás i s nejmenšími dětmi nahlédnout.
Děti a jejich maminky, ale i tatínkové, využívají
pro svá setkání koncertní sál v budově Základní umělecké školy ve Velkých Pavlovicích.
Milena Karberová, ředitelka
Základní umělecké školy Velké Pavlovice
Šťastné chvilky a radostné úsměvy našich dětí v kroužku
pro nejmenší drobotinku na místní ZUŠ.
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SPORT
Náš badmintonový podzim
Začátkem školního roku započaly i badmintonové tréninky mladých badmintonistů ze SVČ
při ZŠ Velké Pavlovice. Kvůli potřebné rekonstrukci podlahy v hale jsme se dostali na kurty
až v říjnu, ale již v září jsme uskutečnili několik
adaptačních tréninků v malé školní tělocvičně
a také na venkovním hřišti.
Na opravené podlaze v hale je však radost
trénovat. Tréninky mladých badmintonistů
probíhají dvakrát týdně, děti jsou rozděleny
do dvou věkových kategorií a své tréninkové
aktivity plní zodpovědně. Badminton je skvělým sportem pro vybudování základní fyzické
kondice dětí, což je dobrou preferencí pro práci
i s těmi nejmenšími, kdy se snažíme o všeobecnou sportovní průpravu a poskytnutí aerobního tréninku. Těm pokročilejším pak dává tento
sport možnost neustále se zdokonalovat a to
na jakékoliv herní úrovni či fyzické průpravě.

sehráli pěkné duely. Nejlépe si vedl ve své kategorii Jakub Herzán, který se umístil na celkovém sedmém místě.
Další podzimní akce v našem kolektivu byla
spíše kulturní záležitostí. Vyjeli jsme společně s mladými badmintonisty do břeclavského
kina Koruna na film „Johnny English znovu
zasahuje“. Komedie s Rowan Atkinsonem
v hlavní roli se dětem líbila a věřím, že si to
všichni zúčastnění dobře užili. Johnny English
opět nezklamal a neohroženě zneškodnil padoucha ohrožujícího svět pomocí moderních
technologií.

Tou první byl na začátku prosince, při příležitosti „Dne otevřených dveří“ v naší ZŠ, společný jednodenní camp pro mladší hráče. Děti
si pod taktovkou trenéra Mgr. Tomáše Vovse
vyzkouší tři tréninkové jednotky s nácviky
proloženými především hrami pro rozvoj postřehu, rychlých startů a obratnosti s využitím
pestrých pomůcek. Na závěr hráči odehráli
zkrácenou formu turnaje o sladké ceny.
Na 15. prosince se připravuje do Velkých Pavlovic „Oblastní přebor Jihomoravského kraje“
v žákovské kategorii do patnácti let, kde sehrají své duely nejlepší mladí badmintonisté
z regionu.

Již v říjnu se naši hráči zúčastnili dvou turnajů
v Brně. První byl velmi úspěšný. Z pravidelného Junior Cupu konaného v hale na Kuklenské
přivezli Jakub Herzán a Martin Huslík hned
dvě medaile, zlatou a bronzovou v kategorii
hráčů do patnácti let.
Na tradiční turnaj do líšeňské haly „O brněnského bouchača a brněnskou koc“ vyrazili
hned čtyři badmintonisté z oddílu: Viktor Fůkal, Alexandr Babyč, Martin Huslík a Jakub
Herzán. Na medaile sice nedosáhli, ale i tak,
vezmeme-li k úvahu malé množství tréninků,

Podzimní horkou novinkou jsou také naše
nové tréninkové dresy. Takže nám k fialové přibyla ještě nově barva žlutá. Také v letošní sezóně rozvíjíme spolupráci s brněnským klubem
Badminton Sharks Brno a máme naplánováno
do budoucna hned několik společných akcí.

Končí nám kalendářní rok a tak na závěr chystáme malou předvánoční akci, kam pozveme
také rodiče, sourozence či kamarády, aby si
s námi přišli badminton určitě vyzkoušet.
A následně v novém roce? Samozřejmě jen to
dobré!
Jiří Huslík
Jak vidno z výrazu „badmintonového
potěru“, tento sport je radostný, občas
k popukání!

Plavkyně Lucie
6× zlatá, 1× stříbrná a 2× bronzová
Mladá velkopavlovická plavkyně Lucie Varmužová opět zabodovala a posbírala do své
už tak bohaté „mokré“ sbírky několik dalších
cenných kovů.
Ve dnech 10. a 11. listopadu 2018 se zúčastnila Zimních krajských přeborů 12 až 14 letého
žactva v Brně, kde získala šest zlatých medailí,
jednu stříbrnou a dvě bronzové, celkem tedy
devět medailí v jediné soutěži. Neuvěřitelné!
Lucii posíláme obrovské gratulace.
Jen tak dále!
Královna jihomoravských bazénů
Lucie Varmužová z Velkých Pavlovic
na vrcholu štěstí i stupňů vítězů
(na snímku uprostřed).

6× zlatá medaile za první místo
v disciplínách:

200 m znak v čase 2:30,91
800 m volný způsob v čase 9:58,88
200 volný způsob v čase 2:17,21
1× stříbrná medaile za druhé místo
v disciplíně:
200 m polohový závod v čase 2:39,28
2× bronzová medaile za třetí místo
v disciplínách:
100 m polohový závod v čase 1:14,68
100 m volný způsob v čase 1:03,65
Karolína Bártová

100 m znak v čase 1:12,07
400 m volný způsob v čase 4:54,0
400 m polohový závod v čase 5:35,48
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KALENDÁŘ AKCÍ – prosinec 2018, leden, únor a březen 2019
VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE

Den otevřených dveří
na gymnáziu

Vánoční mše

Neděle 16. prosince 2018,
zahájení a otevření bran v pravé poledne

Úterý 8. ledna 2019

* Náměstí před radnicí města
ve Velkých Pavlovicích
* www.velke-pavlovice.cz

* Gymnázium Velké Pavlovice
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz
* www.velke-pavlovice.cz

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program:
12.30 hod. Zahájení
13.00 hod. Vánoční vystoupení dětí
– Mateřská škola Velké Pavlovice
13.15 hod. Dětský folklorní krůžek Floriánek
13.30 hod. Schóla Boží děcka
14.00 hod. Vypouštění balónků
s přáním dětí pro Ježíška
14.30 hod. Koledy – Základní škola
Velké Pavlovice
14.50 hod. Kytarový kroužek
– Základní škola Velké Pavlovice
15.10 hod. Duo B&E
– (Barbora Grůzová a Eliška Vomáčková)
15.40 hod. Vánoční písně a koledy
– Žesťový soubor ZUŠ Velké Pavlovice
16.00 hod. Vánoční poselství
16.10 hod. Pěvecký sbor
Gymnázia Velké Pavlovice
16.30 hod. Presúzní sbor
17.00 hod. A.M. Úlet
JEŽÍŠKOVA DÍLNA
Program pro děti * 12.00 až 17.00 hodin
* zasedací místnost na radnici
Výtvarné a rukodělné tvoření
pro děti s vánoční tématikou
Předvánoční
hravé odpoledne

Sobota 12. ledna 2019 od 12:30 hodin
* Sportovní hala ZŠ
* www.velke-pavlovice.cz
* www.modrehory.cz
KROJOVANÝ PLES
Sobota 12. ledna 2019, od 19:30 hodin
* Sokolovna Velké Pavlovice
* hraje DH Zlaťanka, vstupné 100 Kč
* předtančení České besedy
* www.velke-pavlovice.cz
MYSLIVECKÝ PLES
Sobota 19. ledna 2019 od 20:00 hodin
* Sokolovna Velké Pavlovice
* hraje DH Šohajka, vstupné 80 Kč
* www.velke-pavlovice.cz
Společenský ples
Modrých Hor
Sobota 23. února 2019 od 19:30 hodin
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.modrehory.cz
* www.velke-pavlovice.cz

Svatoštěpánská mše
Středa 26. prosince 2018 od 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Živý betlém se svatojánským
přípitkem
Čtvrtek 27. prosince 2018, 16:00 hodin
* Farní dvůr
MŠE ZA RODINY s obnovou
manželských slibů
Neděle 30. prosince 2018 od 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mše s tříkrálovým
žehnáním kadidla a křídy
Neděle 6. ledna 2019 od 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Sobota 12. ledna 2019
* ulice města
MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM
HROMNIČNÍCH SVÍCÍ
Sobota 2. února 2019
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
mše s udílením popelce

OSTATKY

Středa 6. března 2019 od 18:30 hodin

Pátek 21. prosince 2018 od 16.00 hodin

Sobota 2. února 2019 od 14:00 hodin

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

* Městská knihovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

* Průvod městem, Sokolovna
* průvod masek, tradiční občerstvení, zábava
* program v sokolovně od 17:00 hodin,
vstupné 50 Kč, masky zdarma
* www.ekocentrum-trkmanka.com
* www. velke-pavlovice.cz

Štěpánský turnaj
v malé kopané – IV. ročník
Středa 26. prosince 2018
* Sportovní hala ZŠ
* www.facebook.com/stepanskyturnajvp
SILVESTROVSKÝ VEČER
Pondělí 31. prosince 2018
* Hotel Lotrinský
* www.hotel-lotrinsky.cz
* www.velke-pavlovice.cz

ŠIBŘINKY – MAŠKARNÍ BÁL
Sobota 9. března 2019, 20.00 hod.,
vstupné 80 Kč, masky vstup zdarma,
hraje DJ Tony Schäffer
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

Pondělí 31. prosince 2018 od 23:30 hodin

Kalendárium
– FARNOST Velké Pavlovice
Období od 23. prosince 2016
do 1. března 2019

* Nám. 9. května
* www.velke-pavlovice.cz

23. prosince po mši v 11:00 možnost
odpálit si „betlémské světlo“

„Tak to vidím já“

I. vánoční bohoslužba

Od 7. ledna do 5. února 2019, autorská
výstava fotografií Jany Vondrové

Pondělí 24. prosince 2018 od 21:00 hodin

SILVESTR & NOVÝ ROK
před radnicí

* Knihovna Jiřího Mahena, pobočka
Starý Lískovec, Kurská ul. 1
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Fotbalový turnaj
O pohár Modrých Hor

Úterý 25. prosince 2018 od 11:00 hodin

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
* I. vánoční bohoslužba pro děti v 17:00 hodin
v kostele v Němčičkách

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

Naléhavě sháním
byt ve Velkých
Pavlovicích a blízkém okolí
nebo s dobrou dojezdností.

Prosím nabídněte. Tel.: 604 560 454

Mladá rodina hledá
dům ke koupi k trvalému bydlení.
Zahradu vřele uvítáme.

Volejte, pište na 736 411 776
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Máte zájem o inzerci v příštím vydání
Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová, tel.: 519 428 149, 777 736 413,
e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 1/2019 – 13. února 2019
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 1/2019 – 1. března 2019

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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