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Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou první číslo letošní-
ho Velkopavlovického zpravodaje. V krátkosti 
bych Vás rád seznámil s dokončenými inves-
tičními akcemi za poslední měsíce roku 2018 
a předal informaci o nejbližších akcích v nastá-
vajících jarních měsících.

V prosinci 2018 byla dokončena druhá etapa 
výstavby bytů pro seniory na ulici Bří Mrští-
ků. Stavbu realizovala firma STAVBY VANTO 
s.r.o., Kunovice. Celkové náklady na stavbu 
byly 11 320 200 Kč bez DPH. Dotace z Mini-
sterstva pro místní rozvoj činila 4 800 000 Kč. 
Celková doba výstavby byla 14 měsíců. Vnikly 
čtyři byty 1+KK o velikosti 40 m² a čtyři byty 
2+KK o velikosti 52 m². Byty jsou vybaveny 
kuchyňkou, klimatizací, venkovní žaluzií  
a zastřešenou terasou. Předpokládaný termín 
nastěhování nájemníků je měsíc duben. V této 
lokalitě má v současné době město k dispozici 
17 bezbariérových bytů pro seniory.

Po rekonstrukci vodovodního řadu na uli-
ci Zelnice byla v  měsíci prosinci dokon-
čena pokládka nového chodníku. Stavbu  
provedla firma VHS Břeclav s.r.o., hodnota díla  
780 500 Kč bez DPH.

V  měsíci lednu letošního roku zahájila fir-
ma VHS Břeclav s.r.o., opravu kanalizace  
na ulici Tovární u bytového domu číslo 8. Ná-
klady na stavbu činí 1 366 000 Kč bez DPH. 
Po ukončení stavby bude provedena rekon-
strukce veřejného osvětlení, oprava chodní-
ku a rozšířena vozovka o zpevněnou plochu  
na parkování.

V lednu a únoru provedli pracovníci města vý-
kop a následně pokládku elektrického kabelu 
od „Šlechtitelky“ po sochu Sv. Urbana. Stáva-
jící nadzemní vedení bylo v havarijním stavu  
a bude odstraněno.

Ve spolupráci se společností Vodovody a kana-
lizace a.s. (dále VaK) bude v jarních měsících 
realizována rekonstrukce vodovodu na ulici 

Za Dvorem, od RD manželů Pláteníkových  
po křižovatku s  ulicí Střední a na ulici Za-
hradní od křižovatky s  ulicí Vinařskou po 
křižovatku s  ulicí Příční. Chodníky budou 
následně zrekonstruovány. V měsících duben, 
květen vymění firma Teplotechna Ostrava a.s. 
kůly na rozhledně Slunečná. Cena opravy činí  
993 210 Kč bez DPH.

V  měsíci březnu z  důvodu havarijního stavu 
kina bude sběrna oděvů přemístěna do budovy 
Jednoty na ulici Hlavní.

Měsíc leden byl bohatý na sněhové srážky 
i na teploty pod bodem mrazu. Pracovníci 
města jistě udělali radost všem zájemcům  
o bruslení zhotovením ledové plochy a ná-
slednou vzornou údržbou na hřišti „za kos-
telem“. Domnívám se, že s přehledem zvládli  
i ty tři „kalamitní“ sněhové dny. Za to jim jistě  
i od občanů patří poděkování.

Přeji Vám všem pěkné jarní dny.

Jiří Otřel, starosta města

SLOVO STAROSTY

Z RAdnice

Rada města se za období od vydání mi-
nulého zpravodaje sešla celkem šest-
krát a mimo jiné se zabývala následující 
problematikou:
•	průběžně projednala a vzala na vědomí věst-

níky vlády, informace o činnosti městského 
úřadu, o činnosti služeb města a o průběhu 
investičních a dotačních akcí 

•	na několika zasedáních se zabývala proble-
matikou ve školství, uzavřením MŠ v období 
vánočních prázdnin a ředitelským volnem 
na Gymnáziu a v ZŠ z provozních důvodů 

•	informací o plánovaném konání mezinárod-
ního rally závodu AGROTEC PETRONAS 
RALLY ve dnech 14.–15. června 2019 v noč-
ních hodinách 

•	konáním Tříkrálové sbírky, která proběhla 
ve dnech od 1. do 14. ledna 2019

Rada města schválila:
•	termíny pro zasedání ZMě v roce 2019  

– 21. 2. 2019, 11. 4. 2019, 27. 6. 2019,  
26. 9. 2019 a 12. 12. 2019 

•	zakoupení věcných darů pro důchodce umís-
těné v Domově důchodců v Břeclavi

•	podání žádosti o nájem na Jednotu Mikulov 
z důvodu přemístění Sběrny a čistírny oděvů 
do prostor nákupního střediska 

•	spolupořádání benefičního koncertu v kos-
tele v sobotu 8. 12. 2018 na podporu nemoc-
né Sárinky 

•	spolupořádání výstavy obrazů malířů ze Se-
nice, vernisáž se konala v pátek 14. 12. 2018  
ve výstavním sále na radnici s názvem  
"Návraty za námetom"

•	podání žádosti o poskytnutí dotace z Minis-
terstva kultury ve výši 12.600 Kč na odborné 
vzdělávání amatérských fotografů Velko-
pavlovicka a Senicka 

•	rozpočtové opatření č. 1/2018 vlastní pří-
spěvkové organizace MŠ v souvislosti se 
snížením příspěvku pro rok 2018 o částku  
1.150 tis. Kč, z důvodů přesunutí stavebních 
oprav kuchyně, opravy terasy a vybavení 
nové třídy do příštího roku 

•	uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi městem a E.ON Distribuce, 
a.s. na stavbu „V. Pavlovice, přeložka NN" 
a stavbu „V. Pavlovice, obnova TS Nákupní 
středisko"

•	nejvýhodnější nabídku firmy VHS Břeclav 

s.r.o., Fügnerova 1, Břeclav na provedení 
akce Velké Pavlovice – ul. Tovární, oprava 
kanalizace a uzavření smlouvy o dílo za cenu 
1 365 996,62 Kč bez DPH 

•	uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. 004/2018 mezi městem a LIKOMSTAV 
MORAVA s.r.o. na vybudování stavby „Velké 
Pavlovice – ul. Brněnská, chodník", spočíva-
jící v úpravě termínu dokončení a ceny díla  
z 1.186 766,46 Kč na 1.089 459,20 Kč 

•	nabídku Projekce inž. sítí s.r.o. Břeclav 
na provedení PD a zajištění stavební-
ho povolení pro stavbu „Velké Pavlovice 
– Nad Zahrady, prodloužení vodovodu"  
za cenu 39 tis. Kč

•	zakoupení nové kopírky pro TIC a knihovnu 
•	smlouvu o bezúplatném převodu majetku  

a nabytí 1 ks informačního kiosku v hodnotě 
9.700 Kč od DSO Modré Hory 

•	uzavření smlouvy mezi městem a spol. DE-
RATEX, spol. s.r.o., na provedení velkoploš-
né deratizace ve městě v letech 2019–2022 
za cenu 18 tis. bez DPH 

•	úhradu 1/2 nákladů na dopravu auto-
busem do Ostravy a zpět dne 8. 1. 2019  
(příp. 9. 1. 2019) pro žáky ZŠ na natáčení po-

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města
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•	snížení příspěvku vlastní příspěvkové or-
ganizaci MŠ na rok 2018 o 1.150 tis. Kč  
na částku 1.560,2 tis. Kč. 

•	rozpočtové opatření č. 12/2018 
•	střednědobý výhled na rok 2020–2021 
•	příspěvky vlastním příspěvkovým organiza-

cím na rok 2019: MŠ – 3.860.200 Kč, ZŠ – 
3.889.000 Kč, Gymnázium – 3.228.500 Kč, 
Ekocentrum Trkmanka – 3.463.000 Kč 

•	příspěvek na financování systému IDS JMK 
na rok 2019 v celkové výši 155.850 Kč

•	příspěvek na rok 2019 pro MAS Hus-
topečsko ve výši 24.936 Kč, příspěvek  
na rok 2019 pro Mikroregion Hustopečsko 
ve výši 61.700 Kč, příspěvek pro rok 2019  
pro DSO Modré Hory ve výši 65.200 Kč  
a příspěvek pro rok 2019 pro DSO Čistý Ji-
hovýchod ve výši 10.400 Kč

•	vybrané investiční akce, které jsou součástí 
rozpočtu na rok 2019 

•	rozpočet pro rok 2019 
•	prodej pozemků parc. č. 4524/98, orná 

půda o výměře 4.530 m² , parc. č. 4524/94, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-
měře 976 m² a parc. č. 4524/6, orná půda 
o výměře 6.156 m² , vše v k.ú. Velké Pav-
lovice, za účelem podnikatelských aktivit  
v podnikatelské zóně společnosti LOMAX  
& Co s.r.o. 

•	prodej pozemků parc. č. 4524/97, orná 
půda o výměře 4.654 m², pozemku parc. 
č. 4524/96, ostatní plocha, ostatní ko-
munikace o výměře 66 m² a pozemku  
parc. č. 4524/95, orná půda o výměře 36 m² 
, vše v k.ú. Velké Pavlovice, za účelem pod-
nikatelských aktivit v podnikatelské zóně 
společnosti Moravská Agra a.s. 

•	nabytí pozemků p. č. 296/2 o výměře 9 m²  
a 296/3 o výměře 8 m² k.ú. Velké Pavlovice 
od vlastníka Jihomoravský kraj, v souvislosti 
s dokončenou stavbou chodníku Mobility II 
na ul. Hlavní, za účelem získání vlastnických 
práv k pozemku na přechodu pro chodce  
u ZŠ 

•	doplnění Usnesení z XXIII/2018 zasedání 
zastupitelstva města ze dne 28. 8. 2018 o od-
kupu podílů společnosti Zdravotní středisko 
s.r.o., s rozvahou jak stojí a leží 

Zastupitelstvo města Velké Pavlovice 
vydalo: 
•	OZV č. 3/2018 o místním poplatku za užívá-

ní veřejného prostranství

ing. Jana Václavková,  
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání, které se konalo 13. prosince 2018, mimo jiné projednalo a schválilo:

řadu "Bludiště" Českou televizí Ostrava 
•	střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet  

na rok 2019 příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola 

•	střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet  
na rok 2019 příspěvkové organizaci Základ-
ní škola 

•	střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet  
na rok 2019 příspěvkové organizaci Gymná-
zium 

•	střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet  
na rok 2019 příspěvkové organizaci Ekocen-
trum Trkmanka

•	poskytnutí autobusu zdarma pro žáky 
Základní školy Velké Pavlovice na exkur-
zi do Planetária v Brně dne 10. 1. 2019  
v rámci výuky 

•	použití znaku města při pořádání výstavy 
„Promenáda červených vín“ v sokolovně  
16. 2. 2019 spolkem Víno z Velkých Pavlovic 

•	finanční dar v souvislosti s pořádáním ple-
sů: Velkopavlovická chasa – krojovaný ples 
5.000 Kč, Spolek rodičů a přátel Gymnázia 
– studentský ples 5.000 Kč, Přátelé country 
– Country bál 3.000 Kč 

•	uspořádání vánočního koncertu "Štěpánští 
koledníci" dne 27. 12. 2019 v sokolovně 

•	podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
pro místní rozvoj na opravu povrchu ven-
kovního hřiště u Gymnázia a na opravu 
místních komunikací v ulici Bří Mrštíků  
a ulici Střední

•	podání žádosti o dotaci z Ministerstva ŽP 
ve spolupráci s EU na akci Krajinné prvky  
II. etapa

•	značení cyklostezek, cyklotras a účelových 
komunikací v nezastavěné části katastru 
města

•	informace o činnosti knihovny 2018 a Roční 
výkaz o knihovně za rok 2018

•	uzavření smlouvy o zajištění školení stráž-
níků mezi Statutárním městem Brnem  

– Městská policie Brno a Městem Velké Pav-
lovice v roce 2019

•	uzavření Smlouvy č. 9/2019 o provedení 
svozu a likvidace biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu (BRKO) mezi spol. 
Hantály a.s. a městem 

•	stavbu kanalizační přípojky pro Římskoka-
tolickou církev, napojení na kanalizační sbě-
rač vedený podél Trkmanky 

•	směrnici k finanční kontrole č. 1/2019, upra-
venou dle novelizovaných předpisů

•	fakturační částku na dopravu městské-
ho autobusu pro cizí: 26 Kč/km, pokud 
bude cesta nad 100 km, bude fakturováno  
24 Kč/km, vše bez DPH, čekací doba se 
fakturuje 100 Kč/hod. bez DPH, tyto ceny  
platí od 31. 3. 2019 

•	program na Vinobraní 2019, uzavření 
smlouvy mezi Městem VP a skupinou Čiper-
kové na vystoupení pro děti, cena 30 tis. Kč, 
uzavření smlouvy o uměleckém vystoupení 
skupiny Hrdza za cenu 58,9 tis. Kč a smlou-
vy na technické zajištění Vinobraní 69 tis. Kč

•	nabídkovou cenu na vypracování PD – Sta-
vební úpravy kuchyně MŠ, byly podány  
3 nabídky, nejvýhodnější NEXTPLAN s.r.o. 
Ing. Jaroslav Fojtách, Břeclav, za cenu  
153 300 Kč bez DPH

•	uzavření nájemní smlouvy mezi Městem VP 
a Jednotou Spotřební družstvo v Mikulově 
na pronájem části budovy obchodního stře-
diska o ploše 6 m² na umístění sběrny šat-
stva /přemístěno z kina/

•	souhlas souseda /Město VP/ se stavbou sta-
vebníka MOL ČR, s.r.o. – výměna cenového 
totemu při čerpací stanici ve VP 

•	smlouvu o dílo mezi Městem VP a Atregia 
s.r.o. na podání žádosti o dotaci na akci Zalo-
žení krajinných prvků v k. ú. Velké Pavlovice 
II. ve výši 15 000 Kč bez DPH 

•	uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  
o zřízení věcného břemene mezi městem  

a GasNet, s.r.o. Brno, na provedení opravy 
plynárenského zařízení "REKO MS Vel-
ké Pavlovice - Pod Břehy“ a na provedení 
opravy plynárenského zařízení "REKO MS  
Velké Pavlovice – Hlavní“

•	uzavření Dohod o realizaci přeložky 
plynovodní přípojky a části odběrného  
plynového zařízení pro objekty města  
/kino, pošta a knihovna/ mezi Městem VP  
a GasNet, s.r.o. 

•	výsledek VŘ stavby „Oprava rozhledny Slu-
nečná – výměna kůlů“ – na základě doporu-
čení hodnotící komise vybrat jako dodavate-
le stavby Teplotechna Ostrava, a.s., za cenu 
993.209,80 Kč bez DPH a schvaluje uzavření 
smlouvy s Teplotechnou Ostrava, a.s.

Rada města zřídila k datu 1. 1. 2019 komise 
rady města: 
•	Komise zemědělská a ŽP /předseda: Jan 

Havránek, členové: Stanislav Prát, Bc. Zita 
Dvořáková MSc, Karel Hovězák, Lukáš Kraj-
car a Zlatka Klimšová/

•	Komise školská a sportovní /předsedkyně: 
Mgr. Pavla Míchalová, členové: Mgr. Renata 
Bláhová, Bc. Zuzana Pecháčková,  
Mgr. Jitka Češková, Lubomír Zborovský,  
Mgr. Eva Drienková a František Čermák/

•	Komise kulturní /předsedkyně:  
Ing. Mgr. Marie Šmídová, členové: Bc. Zita 
Dvořáková MSc, Mgr. Eva Drienková,  
Štěpánka Veverková, František Popelka  
a Radek Krejčiřík/

•	Komise výstavby /předseda: Josef Dostoupil, 
členové: Ing. Ladislav Hádlík, Karel Hovězák,  
Roman Pláteník, Ing. Jaroslav Benda Ph.D.  
a Ing. Antonín Schäffer/

Rada města neschválila:
•	spolupráci se společností REMA AOS zabý-

vající se zpětným odběrem obalů a odpadu  
z obalů

•	připojení se k akci – mezinárodní kampaň 
"Vlajka pro Tibet"



VelkopaVloVický zpraVodaj

3

1

2019

Příjmy Kč

Daňové příjmy 61 320 000,00

Nedaňové příjmy 6 398 600,00

Přijaté transfery 8 994 300,00

Příjmy celkem 76 712 900,00

Výdaje paragraf Kč

Zemědělství, lesní hosp. 1011–1099 60 000,00

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2123–2143 2 270 000,00

Doprava 2211–2292 6 125 900,00

Vodní hospodářství 2310–2399 3 150 000,00

Vzdělávání 3111–3133 11 930 000,00

Kultura, církev, sdělovací prostředky 3313–3399 2 705 000,00

Tělovýchova a zájmová činnost 3412–3429 1 643 000,00

Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 3612–3639 17 310 500,00

Ochrana životního prostředí 3721–3792 13 483 000,00

Služby pro obyvatelstvo 3900 150 000,00

Sociální věci 4329–4359 843 000,00

Ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana 5212–5512 1 970 000,00

Všeobecná veřejná správa a služby 6112–6171 12 300 000,00

Mezinárodní spolupráce 6223 15 000,00

Finanční operace 6310–6399 3 658 000,00

Ostatní činnosti 6402–6409 1 030 000,00

Výdaje celkem 78 643 400,00

Saldo příjmů a výdajů -1 930 500,00

Financování 1 930 500,00

RoZpočet města na rok 2019
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Příjmy v tis. kč za období: r. 2020 r. 2021

Daňové příjmy (mimo daň z příjmů za obce) 50 000 52 000

Nedaňové příjmy 4 500 4 500

Kapitálové příjmy 0 0

Přijaté dotace (souhrnný dotační vztah) 2 500 2 500

Příjmy celkem 57 000 59 000

Úvěry krátkodobé (do 1 roku) – ř. 8113 0 0

Úvěry dlouhodobé – ř. 8123 0 0

Příjem z vydání krátkodobých dluhopisů – ř. 8111 0 0

Příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů – ř. 8121 0 0

Ostatní 0 0

Přijaté úvěry a komunální obligace celkem 0 0

PŘÍjmY celkem 57 000 59 000

Výdaje v tis. kč za období: r. 2020 r. 2021

Neinvestiční běžné výdaje (mimo DzPř. za obce) 48 000 49 000

Investiční výdaje 0 0

Ostatní výdaje 0 0

Výdaje celkem 48 000 49 000

Volné zdroje pro investiční a neinvestiční akce 7 500 8 500

Splátka jistiny krátkodobých úvěrů – ř. 8114 0 0

Spátka jistiny dlouhodobých úvěrů – ř. 8124 1 500 1 500

Splátka jistiny krátkodobého dluhopisu – ř. 8112 0 0

Splátka jistiny dlouhodového dluhopisu – ř. 8122 0 0

Ostatní 0 0

Splátky jistin úvěrů, dluhopisů 1 500 1 500

Výdaje celkem 57 000 59 000

stŘednědoBÝ vÝHled Pro rok 2020–2021
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•	zhotovení komunikace v  průmyslové zóně 
dle PD zpracování Ing. Třináctým

•	prodloužení ulice Bří Mrštíků k  RD  
pana Hicla, dle PD zpracované panem  
Ing. Hájkem

•	zpevněná plocha pro parkování u bytů  
pro seniory z ul. Růžová

•	zpevněná plocha pro parkování na Náměstí 
9. května

•	zpevněná plocha pro parkování v ul. Bezru-
čova za prodejnou hospodářských potřeb

•	zpevněná plocha pro parkování v ul. Kopečky
•	zpevněná plocha pro parkování v ul. V Údolí
•	výstavba bytového domu v  ul. Tovární  

na parc. č. 896/2; 896/3; 895/1; 905/4
•	výstavba skladových prostor v  ul. Tovární 

na místě bývalých sklepů mezi bytovým do-
mem č. 10 a č. 12

Místní poplatky pro rok 2019
Městský úřad Velké Pavlovice upozorňuje 
občany, že místní poplatky se budou vybírat 
v době od 18. 3. 2019 do 15. 4. 2019 na po-
kladně městského úřadu. Poplatky je mož-
né hradit i platební kartou.

Pracovní doba měÚ:
Po 7.30 – 11.00 11.30 – 17.00 
Út 7.30 – 11.00 11.30 – 16.00 
St 7.30 – 11.00 11.30 – 17.00 
Čt 7.30 – 11.00 11.30 – 16.00 
Pá ZAVŘENO

Sazba poplatku za psa – v rodinném i bytovém 
domě činí ročně 200 Kč, za druhého a každé-
ho dalšího psa 300 Kč.

Výše poplatků za nájem pozemků a nájem 
hrobů jsou uvedeny individuálně v nájemních 
smlouvách.
Sazba poplatku za svoz TKO za kalendářní 
rok a osobu činí 500 Kč. Pytle na tříděný od-
pad se budou vydávat po dobu výběru poplat-
ků i občanům starším 75 let a dětem do 2 let, 
přestože jsou od poplatku osvobozeni.
S účinností od 1. ledna 2019 nabyla platnost 
nová Obecně závazná vyhláška Města Vel-
ké Pavlovice č. 1/2018 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňová-

ní komunálních odpadů (celý text vyhlášky 
je zveřejněn na webových stránkách města  
– samospráva – právní předpisy města). 
Upozorňujeme na „novinky“  
v této vyhlášce:
Čl. 6 Osvobození a úlevy
(2) Od poplatku se osvobozují:

a) fyzické osoby, které se v  místě trvalého 
pobytu nezdržují z  důvodu prokazatelné-
ho, dlouhodobého, soustavného pobytu 
v  zahraničí (po dobu minimálně 6 měsí-
ců) a tuto skutečnost doloží potvrzením, 
V  případě nároku na osvobození z  důvodu 
pobytu v zahraničí je nutné splnit ohlašova-
cí povinnost a nárok na osvobození ohlásit. 
Poplatník je povinen prokázat skutečnosti 
zakládající jeho nárok na osvobození, a to 
doložením potvrzení, např. potvrzení o stu-
diu, potvrzení zaměstnavatele. Potvrzení 
není možné nahradit čestným prohláše-
ním, neboť čestné prohlášení se nepovažuje 
v  daňovém řízení za důkazní prostředek. 
Čestné prohlášení pouze opětovně prohla-
šuje stejné skutečnosti uvedené v ohlášení. 
Při správě daní se jedná a písemnosti se 
vyhotovují v  českém jazyce. Písemnos-
ti vyhotovené v  jiném než českém jazyce 
musí být předloženy v  originálním znění  
a současně v překladu do jazyka českého.
b) fyzické osoby, které jsou delší dobu než 
tři měsíce umístěny v  léčebně dlouhodobě 
nemocných a zařízeních poskytující soci-
ální služby a tuto skutečnost doloží správci 
poplatku potvrzením tohoto zařízení,
c) děti, které jsou mladší 2 let nebo které 
dovršily 2 roky toho kalendářního roku 
včetně,
d) občané starší 75 let nebo kteří dovršili  
75 roků toho kalendářního roku včetně,

Dle stanoviska ministerstva financí lze  
u poplatníků, kterým vznikl nárok na osvo-
bození nebo úlevu z  důvodu dosažení určité 
věkové hranice, tolerovat neplnění ohla-
šovací povinnosti z  důvodu jednoduššího  
a administrativně méně náročného přístupu 
správce poplatku k  potřebným údajům po-
mocí registrů, tzn., že pro jednoznačně vy-
mezené a v  registrech dohledatelné okruhy 
poplatníků lze připustit, že správce poplatku 
bude potřebné údaje zjišťovat v  registrech 

sám. Nárok na osvobození od poplatku u dětí 
mladších 2 let a u občanů starších 75 let není  
třeba ohlašovat.
(3) Úleva ve výši 400 Kč se poskytuje fyzickým 
osobám, které jsou třetím a každým dalším dí-
tětem žijícím ve společné domácnosti, které je 
mladší nebo dovršilo 18 let toho kalendářního 
roku včetně a je poplatníkem. 
(4) Úleva podle odst. 3 se neposkytuje v přípa-
dě, že je toho kalendářního roku poskytnuto 
fyzické osobě ve společné domácnosti osvobo-
zení dle odst. 2 písm. c). 
Úleva ve výši 400 Kč se neposkytne v domác-
nosti, kde mají 3 děti ve věku do 18 let a jedno 
z dětí je mladší 2 let. Toto dítě je již od poplat-
ku osvobozeno dle bodu 2c). Nárok na osvo-
bození není třeba ohlašovat.
Úleva ve výši 400 Kč se poskytne v  domác-
nosti, kde mají 3 a více děti ve věku do 18 let 
a všechny jsou starší 2 let. V  tomto případě 
je nutné splnit ohlašovací povinnost a nárok  
na úlevu pro třetí a další dítě oznámit.
Úleva ve výši 400 Kč se poskytne v domácnos-
ti, kde mají 4 a více děti ve věku do 18 let a jed-
no z dětí je mladší 2 let. Čtvrté dítě mladší 2 let 
bude osvobozeno dle bodu 2c) - nemusí se ná-
rok na osvobození ohlašovat. Třetí dítě bude 
mít úlevu 400 Kč – musí se nárok na úlevu 
ohlásit, zbývající dvě děti zaplatí každé 500 Kč.  
Příklad: domácnost – 4 děti do 18 let (17 let, 
10 let, 5 let, 2 roky) dítě 2 roky – 0 Kč (osvo-
bozeno dle bodu 2c – neohlašuji), dítě 5 let  
– 100 Kč (úleva 400 Kč – nárok ohlašuji),  
dítě 11 let – 500 Kč, 17 let – 500 Kč.
(5) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu 
dle čl. 6 odst. 2 a 3 je poplatník povinen ohlásit 
ve lhůtě do 31. 1. kalendářního roku.
(6) V  případě, že poplatník nesplní povin-
nost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození 
nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou 
nebo zákonem, nárok na osvobození nebo  
úlevu zaniká.

Formulář pro ohlášení nároku na osvobo-
zení nebo úlevu najdete na webových strán-
kách města (městský úřad – sazebník po-
platků, místní poplatky) nebo je k dispozici 
na městském úřadě. 

Lenka nesvadbová

vyBRané investiční akce dle návrhu rozPočtu Pro rok 2019

Ve Velkých Pavlovicích je několik set nádob na 
odpad. A přesto se někomu zdá, že je jich málo. 
Někdo některé naopak vůbec nevyužívá.

Nejvíce je popelnic na komunální odpad  
a na bioodpad v  domácnostech. Menší, do-
mácí nádoby, doplňují po městě rozmístěné 
barevné kontejnery na tříděný odpad. Ty nej-

větší kontejnery, snad na všechno, najdeme  
na sběrném dvoře. 

Plasty, papír, tetrapaky, železo a i rostlinný 
odpad je ještě navíc svážen přímo od domů 
pracovníky města.

Každý tak může dle svého uvážení zvolit 

nejvhodnější způsob, jak se odpadu zbavit. 
Ano, stává se, že jsou některé kontejnery pře-
plněny, ale lze počkat na vyvezení a potom 
odpad odložit nebo jej zavézt zdarma přímo  
na sběrný dvůr.

A jaká je tedy správná odpověď na otázku 
v nadpise? Neexistuje jednoznačná odpověď. 

nádoB na odpady je málo…, anebo dostatek?
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Předvánoční výlet  
klubu důchodců  
(17. 12. 2018)
Velkopavlovičtí senioři si i v hektických před-
vánočních dnech dokáží najít čas na výlet  
za poznáním. Tentokráte si na své přišli jak 
pánové, tak i dámy. 

V první části byla na programu exkurze  
do likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích, kte-
rá nemohla končit jinak než malou degustací 
zde vyráběných destilátů. Druhá část výletu 
více zaujala přítomné dámy – návštěva Stráž-
nice a exkurze do dílny věnující se výrobě 
modrotisku. Modrotisk je navíc jako tradiční 
textilní tiskařská technika od letošního listo-
padu zařazen na seznam nehmotného kultur-
ního dědictví Organizace OSN pro vzdělání,  
vědu a kulturu (UNESCO).

Sněží!  
Služby města v zápřahu  
(8. 1. 2019)
Tak to chtělo nejmíň selfíčko a rychlé umíst-
nění na Instagram či Facebook. Ono totiž 

na jižní Moravě a dokonce i u nás ve Velkých 
Pavlovicích sněžilo. Co sněžilo, ale chumelilo 
a jak! Pro děti a milovníky bílé nadílky radost,  
pro pracovníky Služeb města Velké Pavlovice 
starost a mimořádná práce, dokonce i nad rá-
mec běžné pracovní doby.

Jakmile začne sněžit, čistí se vozovky a chod-
níky dnem i nocí, čas a odpolední "padla"  
v tomto případě nehrají žádnou roli. Nejdří-
ve jsou vždy odklizeny hlavní tahy městem  
a dále se postupně a systematicky pokraču-
je až do nejodlehlejších a nejméně frekven-
tovaných zákoutí. Pokud na takovém mís-
tě zrovna vy bydlíte, musíte vydržet! Není  
v silách nikoho uklidit vše v jeden okamžik  
na lusknutí prstů.

Velmi děkujeme všem občanům, kteří po sně-
hové nadílce neváhají, sami vezmou lopatu 
či koště do ruky a dají se okolo svého domu  
do práce!

krojovaní odstartovali  
plesovou sezónu  
(12. 1. 2019)
Plesovou sezónu ve Velkých Pavlovicích tradič-
ně zahajuje Krojovaný ples. Stejně tomu bylo 

i letos. V sobotu 12. ledna se velkopavlovická 
sokolovna do posledního místečka zaplnila 
místní i přespolní krojovanou chasou, rodiči  
a dalšími návštěvníky. 

Přespolní chasa přijela v hojném počtu nejen 
z nejbližšího okolí, pár krojovaných přijel do-
konce z Jilemnice v kroji z Poniklé. Ples byl za-
hájen předtančením dětského souboru Sado-
váček při MŠ Velké Pavlovice a předtančením 
České besedy v podání velkopavlovické krojo-
vané chasy. K tanci všem přítomných hrála de-
chová hudba Zlaťanka, která nenechala nikoho 
dlouho sedět.

na mysliveckém plese  
se tančilo do rána  
(19. 1. 2019)
V sobotu 19. ledna se ve velkopavlovické so-
kolovně konal Myslivecký ples. Již podruhé 
v tomto roce vyprodaná sokolovna přivítala 
několik generací tancechtivých návštěvníků. 
Pro všechny přítomné byla připravena bo-
hatá tombola, jelení guláš a zvěřinová směs  
a k tanci a dobré náladě hrála dechová hudba  

Někomu vyhovuje odvézt odpad na sběrný 
dvůr a kontejnery na tříděný odpad nepotře-
buje, jiný je rád využije. Ale co je zajímavé,  
že někteří spoluobčané nevyužili dva roky po-
pelnice na bioodpad, které mají doma zapůj-
čené od města.

Biopopelnice byly dány občanům do výpůjčky 
oproti předávacímu dokladu. Každá popelni-
ce má čárový kód, který je evidován na jméno 
a adresu a je nepřenosný, tzn., že při každé 
změně u osoby, na kterou je biopopelnice 
evidována, je potřeba tuto změnu nahlásit 
na měÚ. Při svozu pracovník firmy Hantá-
ly, a.s. sejme čtečkou čárový kód a ke každé-
mu kódu se zaeviduje množství bioodpadu,  
tzn., že je evidováno, kolik každá domácnost 
bioodpadu vytřídí.

Je možné, že domácnosti, které biopopelnici 
nevyužívají, mají svůj kompostér nebo mají 
nakládání s bioodpadem zajištěno jiným způ-
sobem. Je tedy zbytečné, aby tuto popelnici 
měli doma a prášilo se na ni, když ji mohou 
využívat jiní.

Na konci roku 2019 bude provedeno opětovné 
vyhodnocení statistiky svozu bioodpadu. Po-
kud opět nebudou zapůjčené nádoby od měs-
ta využívány, bude jednáno o  vrácení nádob 
městu.

množství nádob na bioodpad,  
vel. 120 l, zapůjčených do domácností:
2013 – 600 kusů (zavedení) 
2014 – 100 kusů 
2016 – 31 kusů 
2017 – 20 kusů

Sami občané si zakoupili  
cca 15 kusů biopopelnic.
Celkem 766 kusů

množství nádob na bioodpad  
po městě, vel. 770 l, kontejnery:
2015 – 40 kusů 
2016 – 5 kusů

Celkem 45 kusů

Svezené množství bioodpadu: 
2015 – 420,59 tun 
2016 – 626,79 tun 
2017 – 976,59 tun 
2018 – 1 393,01 tun

Petr Hasil, Lenka nesvadbová

Velkopavlovičtí důchodci ochutnali  
v rámci předvánočního výletu lahodné 
likéry Rudolfa Jelínka ve Vizovicích. 

Mimořádka, sněží, pracovníci služeb města 
se mají co ohánět!

Krojovaný ples zahájily dle tradice děti 
z folklórního souboru Sadováček při MŠ.
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Šohajka. Komu se ani po půl třetí nechtělo domů, 
mohl změnit žánr a v rytmu disko pokračovat  
až do ranního kuropění.

chystá se nový přívod  
el. energie na rozhlednu  
(21. 1. 2019)
Přívod elektrické energie k rozhledně Sluneč-
ná je rozdělen na dva úseky. Nadzemní vedení 
(od ŠSV po kapli sv. Urbana) a kabelové vedení 
v zemi (od kaple sv. Urbana po rozhlednu).

Právě na nadzemním vedení dochází často  
k poruchám, obzvláště při silnějších větrech. 
Vodiče o sebe zavadí a jističe vedení k rozhled-
ně kompletně odpojí. V roce 2018 byla zpraco-
vána projektová dokumentace, která počítá 
s odstraněním nadzemního vedení včetně  
sloupů a položení kabelu do země. 

U bytového domu č. 8  
v ul. Tovární se buduje  
nová kanalizace  
(21. 1. 2019)
S ohledem na havarijní stav byl v ul. Tovární 
proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že je 
třeba kanalizaci kompletně vyměnit. Protože 
kanalizaci v  tomto úseku nemají Vodovody  
a kanalizace Břeclav, a.s. ve svém majetku, 
muselo se o kompletní výměnu postarat město 
Velké Pavlovice. Opravu provádí VHS Břeclav.

Výstava Život v krajině  
staletých dubů  
na ekocentru Trkmanka  
(21. 1. 2019)
Od 21. ledna až do 31. března 2019 můžete  
na Ekocentru Trkmanka navštívit přírodověd-
nou výstavu fotografií živočichů obývajících 
lužní krajinu v širší oblasti soutoku řek Dyje  
a Moravy. 

Všechny fotografie pocházejí od více než dvou 
desítek různých autorů a jsou opatřeny krát-
kým komentářem vztahujícím se k zobrazené-
mu druhu. Fotografická část výstavy byla za-
půjčena od hobby fotografa Filipa Šálka, který 
ji sestavil ze snímků od více než dvaceti autorů.

Výstava je přístupná od pondělí do pátku  
od 7:00 do 15:30 hodin a nebo po telefonické 
domluvě i v jiném termínu.

Poruchy vodovodu  
na ulicích dlouhá a Hlavní  
(14. a 22. 1. 2019)
Zimní měsíce jsou obdobím, kdy jsou nejčastěji 
řešeny náhlé poruchy na vodovodních řadech. 
Ne jinak tomu bylo i letos. Jedna z  poruch 
byla řešena na ulici Dlouhá 14. ledna a další  
na sebe nenechala dlouho čekat, řešena byla 
dne 22. ledna na ulici Hlavní. 

Mimořádná oprava byla v obou případech plně 
v rukou zaměstnanců Vodovodů a kanalizací 
Břeclav, kteří ji zvládli ve velmi krátkém čase.

Hřiště za kostelem  
se proměnilo v kluziště  
pro bruslaře  
(22. 1. 2019)
V noci z pondělí na úterý (21. - 22. ledna 2019) 
vytvořili hasiči společně s pracovníky Služeb 
města ledovou plochu na hřišti za kostelem. 
První vrstva ledu byla nastříkána z hasič-
ské cisterny v 18.00 hodin večer, druhá vrs-
tva o dvě hodiny později. Pracovníci služeb 
města Velké Pavlovice začali s úpravou ledu  
od 3.00 hodin nad ránem.

Bruslaři se na nově vytvořeném ledu prohá-
něli hned, jak jen to bylo možné, a pokračovali  
do doby, kdy jen to bylo možné! Teploty byly 
velmi příznivé a relativně dlouho se držely  
i přes den pod nulou. 

Ledová plocha na hřišti za kostelem je 
absolutně bezpečná. Nehrozí zde prolo-
mení ledu a životu nebezpečná koupel 
ve studené vodě, jak se může stát třeba 
na rybníku nebo řece. Dalším benefitem 
kluziště ve Velkých Pavlovicích je zcela  
nulové vstupné.

Myslivecký ples se může každoročně pyšnit 
nejatraktivnější tombolou. Úžasný pohled!

Budování kabelového vedení přípojky elek-
trické energie od ŠSV po kapli sv. Urbana.

Zahájení opravy kanalizace  
na ulici Tovární.

Malá ukázka překrásných fotografií  
výstavy Život v krajině staletých dubů  
na Ekocentru Trkmanka

Oprava vodovodu před pekárnou  
na ulici Dlouhá.

Parádní zimní zábava  
– bruslení na hřišti za kostelem!
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A současně i peněženky! V rámci sobotního 
(12. ledna 2018) už devatenáctého ročníku 
Tříkrálové sbírky se podařilo koledníkům 
vybrat neuvěřitelných 100.031 Kč. Jedná se 
opět o pokoření rekordu. Loni bylo vybrá-
no 89.141 Kč, tedy o celých 10.890 Kč méně  
než letos.

Přepočítáme-li vybranou částku na počet oby-
vatel ve městě, kterých je něco kolem 3.070, 
přispěl úplně každičký z nás, ať už dítě nebo 
dospělý, v průměru částkou 32,58 Kč. Což je 
určitě nádhera!

Všem, kteří otevřeli koledníkům dveře, vy-
slechli jejich milé prozpěvování a hlavně, 
těm, kteří přispěli jakoukoliv částkou, velmi  
děkujeme!

Více o Tříkrálové sbírce naleznete na  
* www.trikralovasbirka.cz

karolína Bártová

velkopavlovičtí 
otevřeli srdce  
dokořán

První sněženky  
s mírným zpožděním  
(4. 2. 2019)

První sněženky vykvetly letos ve Velkých Pav-
lovicích okolo 4. února, jen týden po rekordní 
sněhové nadílce. Oproti přechozímu roku 2017 
to bylo něco málo později. O jejich fotodoku-
mentaci se postaral pan Oldřich Otáhal.

Obklad na Wc nedržel,  
bude nový  
(6. 2. 2019)

Lehounkým poklepáním bylo jednoduše mož-
né zjistit, že není vše v pořádku. Obkladačky 
na zdi v prvním patře budovy radnice nedržely  
a dokonce se i mírně vlnily. Pracovníkům Slu-
žeb města Velké Pavlovice tak nedělalo pro-
blém starý obklad odstranit a obložit zeď nově.

Zábradlí u vjezdového  
ostrůvku se zruší  
(15. 2. 2019)
Ve čtvrtek 14. února 2019 proběhlo jednání 
zástupců DI PČR Břeclav, SÚS JMK, MěÚ 
Hustopeče a města Velké Pavlovice, při kterém 

byla řešena relativně nebezpečná betonová 
vpusť na dešťovou vodu u vjezdového ostrův-
ku do Velkých Pavlovic ve směru od Bořetic. 
Aby se předešlo případným tragickým násled-
kům při vyjetí vozidla z komunikace a nárazu 
do vpusti, bude odstraněno zábradlí a položen 
kovový rošt.

Oprava nakladače  
a vysokozdvižného vozíku  
(15. 2. 2019)

V měsíci lednu byla provedena rozsáhlejší 
oprava čelního nakladače, který běžně vyu-
žívají Služby města Velké Pavlovice. Kromě 
obvyklé údržby byly vyměněny hydraulické 
rozvody, včetně pístů na lžíci a také byla vymě-
něna sedačka pro řidiče. Na vysokozdvižném 
vozíku byla v dílně městského úřadu vyměněna 
spojka a dále komponenty od řazení.

Zaměstnanci města pokračují 
v rekonstrukcích sociálních 
zařízení na gymnáziu  
(18. 2. 2019)

Rekonstrukce sociálních zařízení zahrnuje 
rozvedení teplé vody k umyvadlům, včetně in-
stalace nového elektrického ohřívače, výměna 
již nevyhovujících záchodových mís a navýšení 
jejich počtu o jeden kus.

Zednické a obkladačské práce provedli za-
městnanci města Velké Pavlovice a práce insta-
latérské a elektrikářské odborná firma. Práce 
byly záměrně naplánovány na jarní prázdniny, 
aby nebyl narušen chod školy.

karolína Bártová & Věra Procingerová

První sněženky, příslib blížícího se jara…

WC na radnici bylo v havarijním stavu, pra-
covníci služeb města jej nově obložili.

Nebezpečná betonová vpusť v bezprostřed-
ní blízkosti vozovky od Bořetic brzy zmizí.

Pracovníci služeb města opravují nakladač.

Tříkrálová sbírka roku 2019 v našem městě. 
Za jediný den se podařilo vybrat rekordních 
100.031 Kč.

Oprava sociálního zařízení  
v budově gymnázia.
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Ze statistiky obyvatelstva ve městě v  roce 
2018 se dovídáme, že k 31. prosinci 2018 žilo 
ve Velkých Pavlovicích 3 075 obyvatel.

Průměrný věk obyvatel: 42 let

Věkové rozložení obyvatel: ženy 43 %,  
muži 40 %, děti 17 % 

Obyvatelé dle pohlaví: ženy 51 % 1572 (ženy 
+15 1363), muži 49 % 1503 (+15 1272)

Věkové rozložení dětí: do 7 let 42 %,  
od 7 do 15 let 44 %, od 15 do 18 let 14 % 

Rodiny dle počtu dětí: 0 dětí 42 %,  
1 dítě 12 %, 2 děti 33 %, 3 děti 11 %,  
4 děti 2 %, 5 a více dětí 0 % 

Narozené děti: celkem 33 – 17 chlapců  
a 16 děvčat

Uživatelům internetu určitě neunikly vi-
deoreportáže z Velkých Pavlovic, které vy-
tváří Regionální televize Jih neboli RTVJ. 
Regionální televize působící převážně na 

statistika oByvatelstva  
ve velkých Pavlovicích v roce 2018

Regionální televize Jih

Zemřelí spoluobčané: celkem 38 – 23 žen 
(průměrný věk 80 let) a 15 mužů (průměrný 
věk 69 let)

Počet cizinců k 31. prosinci 2018: celkem 53

Dle pohlaví: ženy 24 (+15 22), muži 29 

Trvalý pobyt 26, přechodný pobyt 27

Přehled vytvořený z údajů vedených v eviden-
ci obyvatel má pouze informativní charak-
ter. Institucí, která je oprávněna poskytovat 
statistické údaje ve smyslu § 18 odst. 1 písm. 
b) a c) zákona o statistické službě je Český  
statistický úřad. 

dagmar Švástová

kULTURA A Akce

Páteční adventní podvečer s datem 7. prosin-
ce 2018 patřil ve Velkých Pavlovicích hudbě, 
zpěvu a koncertování, především pak vá-
nočních písní a koled napříč celým světem. 
Ty přijeli nejen velkopavlovickým poslucha-
čům zazpívat členové proslulé a všude velmi  
žádané kapely Spirituál kvintet.

Členové vůbec první české folkové kapely se 
svěřili, že v roce 2018 oslavili již neuvěřitelné 
padesáté osmé narozeniny. A mnozí z nich hra-
jí a zpívají v kapele po celých osmapadesát let, 
další se během času vystřídali, což však nikte-
rak projevu neškodí. Ba právě naopak! Každý 
nový hlas a projev je zajímavým zpestřením, 
změnou a dodává kapele nový rozměr.

Jak již bylo nastíněno, celý koncertní večer se 
nesl v duchu adventu, vánočních svátků a no-
voročního veselí. Sálem velkopavlovické soko-
lovny se nesly tóny písní kupříkladu z Anglie, 
Itálie, nechyběly pravé americké spirituály  
a samozřejmě také starodávné české skladby.

Posluchači byli naprosto nadšeni, snad ni-

advent a vánoce  
s kaPelou sPirituál kvintet ve velkých Pavlovicích

Břeclavsku a Hodonínsku natáčí nejčastěji  
na kulturních akcích.

Videorepor táže umístěné na kanále  
ht t p s: //w w w.yout ub e .c om /u s e r/r t v ji h  

a na stránkách televize www.rtvj.cz mají  
pro Velké Pavlovice několik významů. V první 
řadě jsou dalším druhem zpravodajství, po-
tom určitě i reklamou pro návštěvníky města 
a podíváme-li se na snímky několik let pozadu,  
tvoří i kroniku.

Vybrat, jakou reportáž vytvořit, je trošku oří-
šek a hledáme tak i témata, o kterých asi štáb 
RTVJ ještě nikde nenatáčel. Minulý rok jsme 
je pozvali na Jarní úklid po celém katastru 
města, v letošním roce se jim podařila udělat 
reportáž z bruslení na ledové ploše na hřišti za 
kostelem.

RTVJ byla dříve pouze televizí internetovou, 
ale nyní je možné si vysílání naladit i na tele-
vizorech a to v pásmu UHF, K48, frekvence  
690 Mhz, horizontální polarizace. 

Město Velké Pavlovice využívá služeb této 
televize již několik let a další spolupráce byla 
dohodnuta i na rok 2019. Můžete se tedy těšit 
na další reportáže z našeho města. 

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

kdo nepromarnil šanci si s kapelou zazpívat, 
všichni se ohromně bavili, jak hudbou, tak 
i příjemným a vtipným průvodním slovem 
účinkujících.

Zpěváci byli po zásluze odměněni bouřlivým 
potleskem ve stoje, tzv. standing ovation.  
Za upřímné poděkování se kapela vrátila na 
jeviště a přidala svým spokojeným poslucha-

čům několik přídavků známých písní, které  
si mohli všichni pospolu zazpívat.

Kapele Spirituál kvintet a pořadateli koncertu 
Městu Velké Pavlovice patří velké poděková-
ní za krásný adventní večer a skvělý hudební 
zážitek!

karolína Bártová

Vánoční koncert folkové kapely Spirituál kvintet ve velkopavlovické sokolovně.
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Hanáckoslovácký krúžek a cimbálová muzika Palička na adventním benefičním koncertě pro děti z dětského domova ve Štítech.

Již po páté, v neděli 2. prosince 2018, se  
v sokolovně konal Adventní benefiční koncert 
pro děti z Dětského domova ve Štítech. Le-
tos poprvé si ho vzal za své Hanáckoslovácký 
krúžek.

Místní sokolovna ožila lidovou muzikou, 
tancem a zpěvem. Pozvání na koncert přijaly 
soubory místní i z okolních obcí. Z domácích 
bylo možno vidět Dětský folklórní soubor Flo-
riánek, cimbálovou muziku Palička, Hanácko-
slovácký krúžek v doprovodu cimbálové mu-
ziky Vinica a také se bylo možné zaposlouchat 

do krásných lidových písní v podání Ludmily 
Malhocké v doprovodu Jana Melichara.

Přespolní soubory reprezentoval dětský folk-
lórní soubor Žižkovjánek pod vedením man-
želů Petry a Jana Ivančicových. Obě věkové 
skupiny dětí doprovodila vlastní cimbálová 
muzika.

I když diváků nebylo mnoho, vybralo se krás-
ných 14.864 Kč. Dětem z dětského domova 
byla splněna všechna vánoční přání, za což 
všem dárcům mnohokrát děkujeme! Sešla se 

i spousta jiných potřebných dárečků, která 
uleví rozpočtu, se kterým děti každý měsíc 
hospodaří.

Děti, které ze Štítů i se svými tetami na koncert 
přijely, si na závěr dárky převzaly a vypravily se 
na dlouhou zpáteční cestu.

Jménem Hanáckoslováckého krúžku děkuje-
me všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem dě-
tem přispěli, či pomohli!

Za Hanáckoslovácký krúžek  
Zuzana Pecháčková

adventní Benefiční konceRt pRo děti 
z dětského domova ve Štítech

V pátek 14. prosince 2018 přivítaly podkrovní 
prostory Městského úřadu Velké Pavlovice de-
sítku dospělých výtvarníků ze Senice, našeho 
družebního města. Doprovázel je Štefan Orth 
st., učitel i výtvarník, člen Umělecké besedy 

Slovenské republiky. Všechny obrazy těchto 
výtvarníků vznikly ve Velkých Pavlovicích  
na konci července, kdy sem tato skupina opě-
tovně zavítala, aby zachytila motivy naší krás-
né krajiny během horkého léta.

Na úvod vystoupila dětská cimbálová muzika 
Palička, poté přítomné přivítal pan starosta 
Jiří Otřel a Štefan Orth st. navázal představo-
váním jednotlivých výtvarníků. Většina z nich 
má civilní povolání, jen ve svém volném čase 
rádi kreslí nebo malují, a proto se setkávají  
v ZUŠ Senica, kde pod vedením Štefana Ortha 
st. vznikají zajímavá díla. Na závěr programu 
připomněla CM Palička koledami čas vánoč-
ní, a pak již všichni mohli zhlédnout obrazy  
s velkopavlovickou tematikou nebo si popoví-
dat s jejich autory. 

Je krásné, že i letos jsme mohli společné se-
tkání završit hudbou. Jeden z umělců, Ro-
man Macko, hrál na kytaru a všichni přítom-
ní mohli zpívat české i slovenské „hitovky“ 
nebo lidové písně. Byl to opět hezký večer,  
v němž nechyběla vřelost, radost ze společné-
ho setkávání, prodchnutá adventním časem,  
ale i silným uměleckým prožitkem.

Mgr. Renata Bláhová,  
zástupkyně ředitele gymnázia Velké Pavlovice

návRaty Za námetom do velkých Pavlovic

Příjemné posezení s přáteli se skleničkou proslulého velkopavlovického vína  
na vernisáži výstavy Návraty za námetom.
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Středa s krásným, snad až magickým datem 
12.12. roku 2018 patřila zpěvu. Přesněji ře-
čeno už osmému ročníku celorepublikové 
akce Česko zpívá koledy pořádané Deníkem  
Rovnost.

Zpívalo celé Česko, zpívalo se dokonce i v Itá-
lii, Španělsku, Německu, Turecku či v Řecku  
a zpívalo se také u nás, na náměstí před rad-

nicí. Ve Velkých Pavlovicích se sešlo na sto 
padesát zpěváků. Tuto informaci nám sdělila 
paní Zuzka Pecháčková, jedna z členek míst-
ního Hanáckoslováckého krúžku, který letošní 
adventní zpívání premiérově pořádal.

Mimo Hanáckoslováckého krúžku dorazili  
k rozsvícenému vánočnímu stromu na náměstí 
také zpěváčci z dětského folklórního souboru 

Floriánek, mládež navštěvující folklórní sou-
bor pro starší děti při Ekocentru Trkmanka, 
mužáci z Presúzního sboru a mnozí další ob-
čané města, kteří všichni pospolu vytvořili 
úžasný a překrásně znějící chór.

Zpívat a koledovat se začalo úderem šesté ho-
diny večerní, městem pak zněly tóny snad těch 
nejkrásnějších a nejznámějších českých koled 
jako Nesem vám noviny, Narodil se Kristus 
Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer 
nastal, Pásli ovce valaši a rozverná vánoční 
písnička Vánoce, Vánoce přicházejí. Kdo by je 
neznal, kdo by si je rád nezazpíval…

Letošní ročník akce nalákal rekordní počet 
účastníků. Na náměstích, návsích nebo v kos-
telích se jich sešlo na 130 tisíc. Rekordní byl  
i počet míst, kde se zpívalo - jejich počet se vy-
šplhal na obdivuhodnou cifru 825. 

Příští rok tedy určitě znovu „na zazpívanou“  
v ještě hojnějším počtu!

karolína Bártová

Také velkopavlovičtí si zazpívali koledy – už poosmé organizovaně a rovnou s celým Českem.

Zpívali jsme s deníkem koledy,
steJně Jako dalŠích 130 tisíc zPěváků

Skutečnou vánoční pohodou dýchla na ná-
vštěvníky starobylá Skalica na Slovensku. Zá-
žitek to byl o to větší, že jsme ve středu 19. pro-
since přijeli na koncertní představení České 
mše vánoční Jana Jakuba Ryby, kterou připra-
vila ZUŠ v Senici společně se ZUŠ v Hodoní-
ně, přidal se i pěvecký sbor Gymnázia Hodonín  
a také někteří absolventi obou základních 
uměleckých škol.

V nádherných prostorách bývalého jezuit-
ského kostela, nyní přetvořeného na kulturní 
stánek s výbornou akustikou, jsme se mohli 
zastavit v předvánočním shonu, potěšit se 
krásnou hudbou, kterou pedagogové netradič-
ně doplnili ještě baletními variacemi malých 
posluchačů tanečního oboru na ZUŠ v Senici. 
Setkat jsme se zde mohli také se slovenskými 
přáteli, což se o Vánocích má konat především.

Ačkoliv byl koncert ve Skalici posledním před-
stavením roku 2018, za malý výlet stojí jistě je-
nom samo město, pokud ještě tohle městečko 
hned za hranicemi dosud neznáte.

Jménem všech účastníků děkuji Radě města 
Velké Pavlovice, která nám krásný předvá-
noční zážitek umožnila bezplatným poskytnu- 
tím autobusu. 

Mgr. dana Růžičková

Pravá vánoční poHoda

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v bývalém jezuitském kostele ve slovenské Skalici.
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Adventní čas je charakteristický nejen přípra-
vami na Vánoce, ale je to také doba rozjímání 
a dobročinnosti. Parta kamarádů, Petr Miku-
lica, Radek Krejčiřík a Jana Crháková, oslovila 
své další kamarády a přátele z řad velkopavlo-
vických podnikatelů a rovněž využila potenciál 
svých přátel z uměleckých kruhů, a uspořádala 
charitativní akci, jaká ve Velkých Pavlovicích 
nemá obdoby.

Dne 8. prosince, v předvečer druhé adventní 
neděle, byl zcela zaplněný kostel Nanebevzetí 
Panny Marie svědkem spojení hudby a ocho-
ty pomáhat. Na počátku Petr Mikulica přiví-
tal posluchače a objasnil motivaci koncertu  
– finančně pomoci rodičům autistické Sárin-
ky Dostoupilové. Její svět by se dal přirovnat  
ke skládance z tisíců dílků, které k sobě nepa-
sují a které se snaží k sobě poskládat.

Pozvání na koncert přijaly špičky ve svém obo-
ru: barytonista Vratislav Kříž, sólista Národní-
ho divadla v Praze, trumpetista prof. Vladimír 
Rejlek, vedoucí katedry dechových nástrojů 
HAMU v Praze, Natsumi Matsuzaki, sólist-
ka Operního studia Praha, sopranistka Bára 
Grůzová, studentka posledního ročníku JAMU 
a učitelka na ZUŠ ve Velkých Pavlovicích  
a Jan Míchal ml., student 1. ročníku konzerva-
toře Jaroslav Ježka v Praze.

Pro diváky byla připravena pastva pro oko  
i ucho: tóny a hlasy se linuly z kůru i z prostoru 
před oltářem, střídaly se tóny varhan, trum-
pety a kláves. Během více než hodinového 
koncertu jste se mohli vychutnávat skladby 
Charpentiera, Händla, Telemanna, Webra, 
Francka, Mozarta, Bacha, Dvořáka a jako na-
ladění do vánoční doby na závěr zazněla Gru-
berova Tichá noc a Adeste fideles. Za krásný 
zážitek všem účinkujícím velmi děkujeme!

Částka, kterou organizátoři rodičům předají, 
předčila veškerá očekávání – 125 000 Kč! A co 
dodat na úplný závěr: sluší se poděkovat také 
těm, kteří akci podpořili také svými dovednost-
mi: cimbálové muzice Lašár, Janu Melicharovi, 

který se večer ujal harmoniky, Františku Po-
pelkovi, jehož květiny potěšily obě zpěvačky, 
Melindě Musilové, jejíž dort potěšil pro změnu 
zrak a chuťové buňky zpěváků a muzikantů.  
A všem, kteří si v sobotu večer našli čas a chuť 
se pozastavit a přispět na dobrou věc.

donátoři koncertu:
Hospodářské potřeby Crhák, Vinařství Křej-
čiřík, Vinařství Mikulica, Manželé Plíhalovi, 
Manželé Muchovi, Firma Surfin Technolo-
gy, s.r.o., Peter Marček, HALIDENT, s.r.o., 
Tiskárna Etiflex, s.r.o., Rubáš Martin – Za-
hradnictví, Vinařství Buchtovi, Vinařské 
potřeby Bureš, AR PHARMACY s.r.o. – Lé-
kárna Velké Pavlovice, Šlechtitelská stanice 
vinařská, s.r.o., Karel Menšík – Iveta Hiclová, 
Manželé Hiclovi, Milan Koubek – Restaura-
ce Slavoj, Josef Levčík – Restaurace Vinopa,  
Lomax & Co, s.r.o., Odtahy Kolín – Stanislav 
Rosický, Stanislav Horáček s.r.o., Vinařství 
Kamil Prokeš, s.r.o., Vinařství V&M Zborov-
ský, s.r.o., Vinařství PROQIN, s.r.o., Vinař-
ství Radomil Baloun, Radek Bláha – staveb-
nictví, Penzion Hádlík, RPS Logistic, s.r.o.  
– Petr Procházka, Hotel Lotrinský, Manželé 
Zuzana a Lukáš Doležalovi, Modrohorské 
humno, s.r.o., CIRET, s.r.o., BIKE PRO-
JECT, Pekařství Petr Křivka, Vinařství Suský,  
Květinářství František Popelka, Roman a Soňa 
Krejčiříkovi, KOVO Fůkal, Víno Zborovský, 
Šárka a Mirek Zborovští.

Mgr. Pavla Míchalová

HudBou pRo sáRinku

Charitativní koncert pro dívenku  
s velkopavlovickými kořeny  
Sárinku Dostoupilovou v kostele  
Nanebevzetí Panny Marie.

Promenáda červených vín 2019 - slavností předání ocenění nejúspěšnějším vinařům.

Po několika letech se ve Velkých Pavlovicích 
opět konala Promenáda červených vín. Její po-
řádání po sdružení Forum Moravium převzal 
spolek Víno z Velkých Pavlovic, z.s.. 

Letošní ročník Promenády červených vín měl 
mezinárodní charakter. Hodnocení vín pro-
běhlo v Národním vinařském centru ve Valti-
cích a vína hodnotili hodnotitelé Unie enolo-
gů doplněni vinaři ze spolku Víno z Velkých 
Pavlovic. Veřejná prezentace soutěže spolu 
s předáním cen se konala v sobotu 16. února  
ve velkopavlovické sokolovně.

V soutěži se sešlo 230 vzorků pouze od regis-
trovaných vinařů. Do soutěže nešlo přihlásit 
mladá vína ročníku 2018, ročník 2017 byl za-
řazen do kategorie Mladá perspektiva, největší 
kategorii v soutěži tvořil ročník 2016 a starší.

Vítězem soutěže se stalo vinařství Vitis Stráž-
nice, nejlepší kolekci vín měl Vinselekt Mich-
lovský a.s. z Rakvic.

Luboš Zborovský

pRomenáda červených vín 2019



VelkopaVloVický zpraVodaj

13

1

2019

vánoční jaRmaRk u Radnice…,
PříJemná nostalgie v Předvánočním shonu

Třetí adventní neděli s datem 16. prosince 2018 
ozvláštnil a zpestřil ve Velkých Pavlovicích tra-
diční Vánoční jarmark u radnice. Náměstí se 
pro tento den proměnilo v adventní trh plný 
stánků s bohatou nabídkou vánočního zboží  
a spoustou lahodného občerstvení.

Nechyběl ani příjemný kulturní program 
plný muzicírování, vánočních písní a koled. 
Náměstím se po celý den ozývalo cinkání 
zvonku splněných přání, vyslechnout jsme 
si mohli pro letošek velmi originální a vtipný 
pozdrav pana starosty, odevšud se linuly roz-
ličné vůně nejrůznějších pochutin, kterým 
vévodil lehce kořeněný sladký odér svařeného  
červeného vína...

Děti se určitě nejvíce těšily na druhou hodinu 
po poledni. Dostalo se jim totiž té nejskvě-
lejší příležitosti pojistit si u Ježíška vánoční 
nadílku dle svého gusta a nejtajnějších přání. 
Každé dítko obdrželo od pořadatelů balónek  
a kartičku, na kterou si mohlo buď napsat 
nebo namalovat věc, kterou by rádo našlo pod 
stromečkem. Tuto kartičku pak pevně uváza-
lo na šňůrku od balónku a vypustilo ji vzhůru  
k nebesům. Pak už našim ratolestem zbývalo 
jediné, doufat a věřit…

Pouštění balónků nebyla jediná kratochvíle, 
které si děti měly možnost na jarmarku užít. 
Kdo měl chuť, tvůrčího ducha a koho možná 
už i trošku venku zábly ruce a nohy, mohl se 
přijít ohřát na radnici a vyrobit si zde v Ježíško-
vě dílně spoustu krásných vánočních dekorací 
a dárečků pro své nejbližší. Jestli této radosti 
děti využily? Rozhodně ano, zasedací místnost 
v přízemí městského úřadu praskala ve švech.

Dospělí, ale samozřejmě i děti, se v průběhu 
celého dne v hojném počtu střídali v podkroví 

radnice, kde po páteční vernisáži probíhala vý-
stava obrazů s motivy z Velkých Pavlovic Ná-
vraty za námetom do Velkých Pavlovic, které 
namalovali naši přátelé ze ZUŠ Senica.

A venku? Tam se celé odpoledne poslouchalo, 
zpívalo, popíjelo, pojídalo, mlsalo, nakupo-

valo, cinkalo ve zvoničce, přátelsky povídalo, 
lidé si vzájemně a s úsměvem na rtu přáli ra-
dostné vánoční svátky a vše dobré do pomalu 
přicházejícího nového roku… Kéž se nám všem 
vydaří!

karolína Bártová

Ježíškova dílna – jak vidno, bylo plno!

Vyzpěvování a koledování žáků ZŠ a studentů gymnázia na Vánočním jarmarku u radnice.
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Z MĚSTSkÉ kniHOVnY

Městská knihovna Velké Pavlovice působí ve 
městě jako kulturní zařízení společně s Eko-
centrem Trkmanka a některými spolky, pře-
devším s Klubem seniorů. Podíl knihovny na 
kulturním a společenském životě města pova-
žujeme za nejdůležitější kritérium dobré práce 
knihovnice. V současné době má knihovna vý-
raznou podporu vedení města Velké Pavlovice 
pro svou činnost i pro své další kulturní akce 
směrem k veřejnosti. Dokladem o správném 
směru činnosti knihovny je vítězství v  kraj-
ské soutěži vypsané pro rok 2018 Moravskou 
zemskou knihovnou v  Brně a hejtmanem Ji-
homoravského kraje. Městská knihovna Velké 
Pavlovice byla oceněna jako nejlepší Komunit-
ní knihovna Jihomoravského kraje v kategorii 
obcí od 3000 do 5000 obyvatel, současně také 
získala ocenění TOP Komunitní knihovna 
2018, zvítězila mezi všemi oceněnými knihov-
nami Jihomoravského kraje.

Z  celkového počtu 59 akcí za rok 2018 bylo 
22 vzdělávacích akcí, především pro základ-
ní školu a gymnázium, a 37 kulturních akcí. 
Výrazně chybí vzdělávací akce pro městskou 
MŠ, která nemá o spolupráci zájem. Přitom 
zůstaly zachovány tradiční větší kulturní akce 
pro veřejnost zajišťované knihovnou, jako jsou 
besedy se spisovateli (beseda se spisovatelkou 
Danou Šimkovou), knihovna zorganizovala 
ve spolupráci s gymnáziem zájezdové divadel-
ní představení Úča musí pryč, konaly se Noc 
s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, 
návštěvy divadelních představení nebo Pohád-
ková odpoledne ke Dni dětí, v Měsíci čtenářů, 
v Týdnu knihoven nebo před Vánocemi. Cel-
kový počet návštěvníků využívajících služeb 
knihovny v daném roce činil 12.913.

Městská knihovna pravidelně spolupracuje 
s mateřskou i základní školou (v roce 2018 při-
byla spolupráce s MŠ nově ve městě otevřenou, 
která se jmenuje Klíček k radosti), gymnáziem, 
s Dámským klubem, Klubem důchodců, spol-
ky Přátelé country, Víno z  Velkých Pavlovic  
a dalšími, s Ekocentrem Trkmanka. Ze základ-
ní školy se během roku v knihovně vystřídají 
nejméně jednou všechny třídy od 1. do 8. roč-
níku. Velmi se zlepšily společné akce se třídami 
školní družiny. Děti z městské MŠ v loňském 
roce v  knihovně bohužel nebyly. Spolupráce 
s  dalšími partnery je bez problémů, naopak 
vynikající je spolupráce s Klubem důchodců.

Kulturních akcí knihovny ve městě se v prů-
měru účastní kolem 60 návštěvníků (literární 
besedy a pořady, umělecké výstavy, koncerty, 
návštěvy divadelních představení, hudeb-
ní malé formy, akce v  rámci programu Celé 

Česko čte dětem, Noc s  Andersenem, Paso-
vání prvňáčků). Vzdělávací programy jsou 
zaměřeny především na dětské čtenáře a jejich 
rodiče, na výchovu k četbě (Nejenom stoletý 
stařík pro Klub důchodců, Rudyard Kipling, 
K. J. Erben, Božena Němcová, Karel Čapek, 
Chaloupka na vršku, Dášeňka, přednáška  
ke 100. výročí založení ČSR pro veřejnost, 
Máme rádi brouky a Život v  moři pro MŠ  
a další).

Z finančních prostředků poskytnutých zřizo-
vatelem ve výši 150.000,-- Kč získala knihovna 
929 nových knih. Byly zakoupeny za nákla-
dy 154.453,-- Kč, jejich hodnota ovšem činí 
233.467,- korun. Počet odebíraných titulů pe-
riodik se snížil o 2 tituly, časopisy přestaly vy-
cházet. Ve spolupráci se ZŠ a Gymnáziem Vel-
ké Pavlovice dokupuje dle možností knihovna 
všechny knihy, které obě školy stanoví jako 
doporučenou četbu.

Od roku 2015 se daří knihovně udržovat v 
podstatě stejný počet čtenářů, v  roce 2018  
(po administrativních upřesněních díky  

GDPR) to bylo 584 čtenářů. Z toho je 185 čte-
nářů do 15 let (nekompromisně jsme vyřadili 
dětské čtenáře, kteří 2 roky knihovnu nena-
vštívili). Přes intenzívní spolupráci se školou 
je to o 18 méně než v roce 2017. Celkový počet 
výpůjček činil 18.395 knih a časopisů.

Již od roku 2010 má městská knihovna mezi-
národní spolupráci se Záhorským osvětovým 
střediskem v Senici, v roce 2018 se uskutečnily 
4 mezinárodní akce v oboru amatérského foto-
grafování a vzdělávání fotografů. Ve sdružení 
se v  různých aktivitách střídá 15 fotografů 
z regionu.

V  současné době dochází ve vedení městské 
knihovny a TIC k personální změně, současná 
vedoucí odejde k 28. únoru 2019 do starobní-
ho důchodu, novou vedoucí je Lucie Gawlová 
z Velkých Pavlovic.

Mgr. dana Růžičková,  
vedoucí městské knihovny a Tic

městská kniHovna velké Pavlovice v roce 2018

Krásné chvíle nad knihou v městské knihovně.
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Nahlédněte na besedě Žítkovské čarování  
pod pokličku skutečného života žítkovských 
bohyní. Žen, které uměly „bohovat“, pomáhat 
a poskytovat rady v léčitelství a bylinkářství,  
a přesto to neměly v životě jednoduché.

Byly to čarodějky nebo léčitelky? Žijí ještě  
na Kopanicích ženy, které mají věšteckou moc? 
Jaká opravdu byla poslední bohyně z Žítkové 
Irma Gabrhelová? Na tyto i další otázky od-
poví PaeDr. Jiří Jilík na besedě Žítkovské 
čarování, kterou ve středu 13. března pořádá  
Městská knihovna.

Pokud titulek tohoto příspěvku připomíná již 
některou velkopavlovickou akci, pak jsou naši 
čtenáři velmi pozorní. Tímto názvem totiž po-
jmenovala svou autorskou výstavu fotografií 
Jana Vondrová z Velkých Pavlovic. V našem 
městě jsme ji viděli ve výstavní síni městského 
úřadu v březnu loňského roku.

Naprosto stejná výstava, která je koncipo-
vána jako průřez celoživotním dílem foto-
grafky, byla po dobu jednoho celého měsíce  
(od 7. ledna do 6. února 2019) k vidění v br-
něnské Knihovně Jiřího Mahena, na pobočce  
Starý Lískovec. 

Na pobočku ve Starém Lískovci přichází kolem 
100 čtenářů denně, což bylo předem zárukou 
vysokého počtu návštěvníků, kteří si určitě 
výstavu se zájmem prohlédnou.

Mgr. dana Růžičková 
vedoucí městské knihovny a Tic

Pravdivý Příběh žítkovskÝcH BoHyní

Výstava fotografií „Tak to vidím já“ 
 autorky Jana Vondrové zavítala  
do pobočky Knihovny Jiřího Mahena Brno 
ve Starém Lískovci.

Až do Nového roku byl k vidění před městskou 
knihovnou jako výsledek předvánočního tvo-
řivého odpoledne, které uzavíralo celoroční 
aktivity knihovny v pátek 21. prosince 2018.

Téměř dvacítka dětí a jejich rodičů či prarodičů 
přišla do knihovny vyrábět připravené vánoč-
ní ozdoby od papírových řetězů pro nejmenší 
děti, až po složité zlaté vánoční hvězdy, na kte-
ré si troufly pouze maminky a babičky.

Všechny vytvořené ozdoby nakonec skončily 
na malé krásné jedličce a právě o to byly radost 
a zájem dětí větší a z aktivit se víc radovaly. 
Společně jsme si užili předvánočního tvoření, 
vánočního cukroví a dobrého pití. Příjemnou 
akci si můžeme ještě nyní připomenout připo-
jenými fotografiemi.

Mgr. dana Růžičková

vánoční stRomeček knihovny

K vánočnímu tvoření rozhodně patří  
i zdobení perníčků, které šlo i malým 
cukrářkám skvěle od ruky.

Co by to bylo za advent bez zdobení stromečku!

Jiří Jilík je publicista, spisovatel a folklorista 
zabývající se Slováckem. Bohyně z  Žítkové  
ho fascinovaly již dávno před tím, než je Kate-
řina Tučková přivedla k českým čtenářům kni-
hou Žítkovské bohyně. Blízkost Moravských 
Kopanic a s ní spojená silná tradice lidové ma-
gie, jejíž kořeny sahají do pradávné minulosti, 
inspirovala Jiřího Jilíka k vydání dvou fakto-
grafických knih Žítkovské bohyně a Žítkovské 
čarování.  Knihy se drží historických prame-
nů a faktů, ale zároveň čerpají i z  osobního  
setkání autora s Irmou Gabrhelovou.

Beseda se bude konat ve výstavním sále Měst-
ského úřadu ve Velkých Pavlovicích ve středu 
13. března od 18 hodin.

Součástí besedy bude i projekce dokumentu 
Horenka Chabová z kopaničářského osídlení 
Bílých Karpat. Zachycuje lidovou architektu-
ru, zemědělskou krajinu , chráněné rostliny  
i způsob života starousedlíku. 

Lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

"tak to vidím já"
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Čtete moc rádi a předáváte tuto vášen i svým 
dětem? Nebo naopak nejste úplní čtenáři, 
ale rádi byste dětem četli „aspoň tu půlho-
dinku před spaním“ ( jak nám radí všechny 
instituce a výzkumy), ale nevíte, jakou knihu  
z těch řad titulů, které nyní pro děti vychází, 
vlastně vybrat?

Pro vás všechny knihovna připravila nový klub 
pro děti RaČte s dětmi. Jeho název je zkratka 
slov Rádi čteme s dětmi. Jeho hlavní nápl-
ní bude pravidelně zvát do knihovny rodiny  
s dětmi na seznámení se zajímavými dětský-
mi knihami. Ale z knih si nebudeme jen číst, 
budeme si o nich vyprávět, můžeme si příbě-
hy zkusit hrát. A k tomu budeme taky i tvořit, 
malovat či vyrábět. A třeba i hrát nějaké kratší 
hry pro děti. Věk dětí, pro které budu aktivity  
chystat, je zhruba 2 až 7 let.

Startujeme prvním setkáním v úterý 5. břez-
na v 16.00 v knihovně. Premiérové téma klu-
bu bude Knížkový pejsek, což je skvělá zimní 
knížka od Jiřího Kahouna. 

Tak se na vás budu těšit, třeba nám k tomu  
i nasněží. 

Lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Račte s dětmi v knihovně

Děti, knížky, svět fantazie, pohádky a příběhy přirozeně patří k sobě.

Z fARnOSTi

Tradice se v minulém století zachovávaly nebo 
nezachovávaly. Protože některým zvyklostem 
nepřála doba komunistické diktatury, bylo 
to vše: byly nebo nebyly a nevysvětlovaly se. 
Po návratu k demokratickému uspořádání 
se začaly částečně obnovovat anebo vytvářet 
nové. Nyní však narazíme nejen na ochotné 
praktiky, kteří pro různé zvyklosti přiloží 
ruku k dílu, ale také chytrácké teoretiky, kte-
ří pře-vysvětlovávají… co a jak a proč mají  
druzí dělat.

Kdybych měl lovit všechny divoké kachny, 
asi bych promarnil celý život a poslal do pa-
píren obrovský les. Nabídnu vám alespoň ty  
největší perly: 

jak to je a není  
s lidovými obyčeJi a Pranostikami?

a) prý jsou Hromnice slovanským svátkem 
zapalování svící hromovému bohu Perunovi  
(i když se vymyká logice, že Slované jsou na na-
šem území od VI. století, ale průvod v kostele 
se svícemi 2. února popisuje ve svém deníku už 
Egerie v roce 381) 

b) prý masopust začíná 6. ledna (takže by snad 
Tři králové měli před dlouhým putováním po-
slední kousek masa na posilněnou)

c) prý je slovo karneval odvozeno z carrus-na-
valis a tento vůz-námořní obývaný blázny plul 
volně po řece (sice by po prvním roce všichni 
šílenci připluli po proudu na jedno místo a ne-
opakovali by každým rokem maškarní průvod) 

d) prý je Sazometná středa začátkem postní-
ho období (ačkoliv jsou saze z ohně, přece se 
na hlavu sype popel - a důkladný úklid se dělá 
před Zeleným čtvrtkem)

Ano, píšu to proto, že přichází doba, kdy se  
ze všech stran začne valit vysvětlování lido-
vých obyčejů. Naši předkové měli nejen moud-
ré pranostiky, ale také rozumné důvody.

Vánoční oslavy končily až 2. února, na výročí 
40. dne od narození chlapce, kdy každá židov-
ská matka děkovala Hospodinu v chrámě. Me-
zidobí po Vánocích a před postním časem byl 
masopust. Protože má proměnlivou délku (Ve-
likonoce se posunují podle neděle po prvním 
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Ve čtvrtek 27. prosince 2018 ve čtyři hodiny 
odpoledne zavítal na farní dvůr ve Velkých 
Pavlovicích každý, kdo chtěl shlédnout živý 
betlém.

Pravidelně po celý rok vede Hanka Bálková 
na faře pro děti Božský klubík. Děti se schá-
zí každých čtrnáct dní. Čtou z Písma svatého. 
Povídají si příběhy. Hrají hry, vyrábí, chodí 
na vycházky. Tvoří malé-velké Boží společen-
ství. A právě tyto děti si pod vedením Haničky 
po vzoru svatého Františka z Assisi secvi-
čily živý betlém. Schola Boží děcka příběh  
doplnila krásnými zpěvy.

živÝ Betlém na velkoPavlovické faře
Josef s Marií putovali do Betléma na sčítání 
lidu. Strážný, selka ani hospodář je u sebe 
nenechali přespat. Uchýlili se tedy do stáje  
za městem, kde Panna porodila Ježíška. V tu 
dobu anděl zvěstoval pastýřům, že se narodil 
Spasitel, vydali se mu tedy poklonit. A to už mu-
drci od východu navštívili Heroda, že hledají 
židovského krále. Betlémská hvězda je však za-
vedla do chudé stáje. Zde děťátko obdarovali.  
A všichni Jezulátku zpívali.

Na závěr si s herci se scholou a všichni hosté 
zazpívali píseň Narodil se Kristus Pán.

Otec Marek Slatinský ještě požehnal víno 
ke svátku svatého Jana a už se mohl roz-
lévat svařák (od vinařství Mikulica) i čaj  
a pojídat vánoční cukroví od šikovných hos-
podyněk. Mlsalo se, koštovalo, besedovalo. 
Požehnaný zbytek doby Vánoční a zdraví  
do Nového roku si přáli všichni navzájem. 
Příhodné počasí způsobilo, že posledního ná-
vštěvníka vyprovázela až noční obloha s tisícem  
rozzářených hvězd.

Stanislava Bílková

Také o Vánocích roku 2018 hostil dvorek velkopavlovické fary živý betlém v podání malých herců  
z řad Božího klubíku pod vedením Hanky Bálkové.

jarním úplňku a ty předchází 40 dní všedních 
postních dnů) fixovaly se oslavy až k jeho zá-
věru, těsně před Popeleční středu, kdy začíná 
očišťování od hříchů pokáním. (Na některých 
místech se nedržel pravidelný odpočinkový 
rytmus neděle + sobota, ale neděle + čtvrtek, 
takže hlavní masopust byl čtvrtek a neděle  
a poslední dny před Popeleční středou.) Maso-
pustní čas byla doba svatebního veselí (drtivá 
většina populace totiž pracovala v zemědělství 
a jedině v tomto období nebyla zatížena pra-
cemi v hospodářství a přišel čas pro oddech  
a zábavu).

Zlom nastal zahájením půstu pro duchovní 
přípravu na Velikonoce. (Byl to takový předěl, 
že turecký velvyslanec popisoval Sulejmanovi 
II., jak viděl křesťany, kteří se naprosto zbláz-

nili, ale díky popelu, co si dávali na čelo, se zase 
uzdravili :-).)

Do předvelikonočního času se navíc vmísil 
polský zvyk na památku knížete Mečislava, 
který byl v roce 965 pokřtěn a nechal vynést  
a naházet do řeky pohanské modly. 

Pak přišly ty největší dny: Ježíšovy poslední 
večeře, ukřižování, strážení hrobu, zmrtvých-
vstání. A každá slavná neděle se protáhla až  
do pondělí. To už se nikomu nechtělo vstá-
vat ani do práce, ani do kostela, takže přišel  
na řadu šmigrust (schmeck-ostern tedy 
„ochutnej Velikonoce!“ ve smyslu „já ti dám, 
že nechceš na svátek do kostela“, kterým se  
jeden den škádlili ženy a druhý den muži).

V lidových zvycích nebyly podle míst značné 

rozdíly, protože v chudých dobách nebylo co 
vymyslet: půst – hody, procesí – jízda, polé-
vání vodou – zapalování ohně, koleda – nic-
nedělání, zpěvy – posměšky, masky – stejno-
kroj. Ale co vymysleli, také promysleli. My už  
v naší době máme mnohem širší možnosti, co 
dělat, ale měl by to být stejně promyšlený ži-
vot. Nyní prožíváme čtyřicet dnů postní doby 
(40 jako karanténu). Smyslem je chránit se  
všeho škodlivého, své mysli a své duši.

kněz Marek Slatinský
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SPOLkY A kOníčkY

Krásné mladé kulaté výročí si připomně-
li členové taneční skupiny Přátelé country 
z  Velkých Pavlovic právě v únoru letošního 
roku. Psal se rok 2009, když se nás několik ka-
marádů rozhodlo, že se naučíme pár country 
tanců, abychom si společně mohli zatanco-
vat na country bále, který tenkrát ve Velkých 
Pavlovicích pořádala YMCA Rakvice. Do bálu 
jsme se naučili tři tance. I když jsme tenkrát 
nevystupovali, přesto jsme museli překonat 
velkou trému, abychom si před cizími lidmi 
zatančili. Country tance se mám natolik za-
líbily, že jsme i po bále pokračovali v  nácvi-
ku dalších. Učení to tehdy bylo občas veselé  
a občas i neveselé, když se zrovna nedařilo. Ně-
kterým z tanečníků to také trvalo trochu déle, 
než country tancům „přišli na chuť“. Všichni 
z  party však byli plní elánu, zvládnutých ta-
nečních kreací přibývalo, dařilo se víc a víc, na 
podzim téhož roku už jsme se odvážili vyrazit  
na bály „přes pole“.

Díky podpoře města Velké Pavlovice jsme 
celých deset let měli, a stále máme, dobré zá-
zemí pro pravidelné každotýdenní zkoušky  
a nácviky v  tělocvičně základní školy. A že 
jsou to důležité podmínky, neboť stačí, aby 
přišly prázdniny a, věřte – nevěřte, některé ta-
neční kreace jako by se nám vykouřily z hlavy,  
nebo snad z nohou?

pŘátelům countRy Je Právě 10 let
Během prvních dvou let se skupina utěšeně 
rozrostla, bylo nás přes třicet. Jak šel čas, jak 
jsme se scházeli a rozcházeli, ubývalo členů  
a přicházeli další. Ale po celých deset let jsme 
svou hezkou aktivitu ani na chvilku neopustili. 
Přidali se i střídali tanečníci a tanečnice nejen 

z Velkých Pavlovic, ale také ze Zaječí, z Břecla-
vi, Popic, Březí, Brna, Mikulova, Pohořelic, ti 
nejnovější možná přibydou i z Vojkovic. Může-
te hádat, kdo nám nejvíc chybí? Pochopitelně 
muži - tanečníci! Že by už tanec neměli rádi? 
Rádi přivítáme nové zájemce.

Přátelé country – zakládající členové.

Sobotní koncert, dne 5. ledna 2019, Schóly  
v kostele Nanebevzetí Panny Marie se vydařil 
na výbornou. Schóla Boží děcka pod vede-
ním Jana Míchala ml. předvedla pásmo písní  
(nejen) s vánoční tematikou.

Návštěvníci mohli vyslechnout raně novově-
kou píseň Adama Michny z Otradovic, pís-
ně Spirituál kvintetu nebo Addams Family  
od 4TETU. Závěrečný nadšený potlesk publika 
jen potvrdil vysokou úroveň celého koncertu.

Svou koncertní šňůru Schóla Boží děcka 
prodloužila až do následujícího dne, tedy 
neděle, kdy vystoupila v Deblíně v kostele  
sv. Mikuláše.

nela Škrobáková

„já su Boží děcko…“
aneb novoroční koncert schóly boží děcka

Koncert schóly Boží děcka ve velkopavkovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie.
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Když jsme si poprvé připravili taneční vystou-
pení pro veřejnost, byl to další důležitý krok 
v  úrovni naší práce. Díky krásným choreo-
grafiím Jany Vondrové máme nyní už celou 
řadu komponovaných tanečních vystoupení. 
Pravidelně je představujeme každý rok na se-
tkání country skupin ve Veselí nad Moravou,  
na country bálech v širokém okolí, naše vystou-
pení viděli na svých schůzích senioři, dostává-
me pozvání na firemní akce, soukromé oslavy  
i na veřejná vystoupení při akcích města.

Své výročí si připomeneme na letošním  
5. country bále, který se bude konat 30. břez-
na 2019 od 20 hodin ve velkopavlovické soko-
lovně. Těšíme se, že i letos za námi přijedou 
kamarádi z Bludova, Šumperku, Ivančic, Niv-
nice, Charvátské Nové Vsi, Veselí, Hustopečí, 
Lednice či Velkých Bílovic. Čím více hostů,  
tím je na bále veseleji.

Do Bludova u Šumperku jezdíme i dvakrát roč-
ně buď na country bál nebo na víkendovou vý-
uku country tanců, abychom se pak měli doma 
co nového učit. Zkušený lektor v Bludově prý 
naučí tancovat úplně každého. Víkendovku 
v lázních Bludov spojujeme také se zábavnými 
a relaxačními aktivitami.

Společně se scházíme i za jinými aktivitami, 
než je tancování. Ve Velkých Pavlovicích se 
podílíme na jarním úklidu města, pořádáme 
letní Country večer pod rozhlednou, jsme vi-
dět na kulturních akcích města. Ve volných 
dnech rádi společně vyrazíme na pěkný cyk-
lovýlet. Některé slabé povahy s námi nejezdí. 

Tihle přátelé se naopak zase dobře předvedou 
na letním posezení u táboráku Na Bedříšce. 
Protože máme mezi sebou skvělé fotografy, 
nevynecháme žádnou uměleckou výstavu ani 
v našem městě, ani třeba v Senici.

Přátelé country jsou partou lidí různého věku, 
různých povah, různých zaměstnání, ale jed-
noho velkého společného zájmu. Radost z tan-
cování nás stmeluje a obohacuje. Vzpomínáme 
na všechny krásné zážitky ze společných 10 let 

a těšíme se, že spolu ve zdraví strávíme nejmé-
ně další desetiletí.

Country tance jsou skvělou pohybovou aktivi-
tou a skvělým mozkovým tréninkem. Pokud by 
se k nám chtěly přidat další páry, budeme rádi.

Věra chiabodová, organizační vedoucí

Jak jsme tancovali  
a jak šel život…
Začátkem roku 2009 se nás po delší domluvě 
sešlo několik párů, abychom se naučili pár kro-
ků nějakého country tanečku – blížil se coun-
try bál! Šlo to těžkopádně, ale šlo. Až jsme se 
časem naučili prvních pár tanečků, začalo 
nás to opravdu bavit a tancování jsme si začali 
užívat. Postupně nás začalo přibývat a po pěti 
letech jsme se rozdělili.

Dva páry jsme odešly a tím vznikla taneční 
skupina COUNTRY JÍZDA. Nyní tancu-
jeme my čtyři především pro radost. Ob-
jíždíme country bály a zábavy v blízkém  
i širokém okolí. Vystupujeme na firemních  
i soukromých akcích.

Naše country skupina není jen o tancování, 
ale i o přátelském setkání u skleničky dobrého 
vína. Jsme přece na jižní Moravě!

Jezdíme na cyklovýlety i pěší výšlapy a rádi 
se setkáváme s našimi country přáteli u nás  
v klubovně.

Zdenka a franta kobsovi,  
Růžena Šubíková a Jožka konečný

10 let tancování country tanců, 5 let countRy jíZdy

Velkopavlovická COUNTRY JÍZDA.

Přátelé country – současná sestava.
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Naši hasiči čerpali v pondělí 4. února 2019 
dvakrát vodu. V obou případech vyjížděli  
na ulici Zahradní, kde byla porucha na vodo- 
vodním řadu.

V prvním případě vtékala voda do sklepa  
pod rodinným domem z dříve uříznutých kovo-
vých trubek. Nebylo jasné, kde se voda v trub-
kách bere a tak bylo rozhodnuto o vyčerpání 
jímky na dešťovou vodu. Do jímky však žádné 
trubkové vedení nevedlo a posléze se potvr-
dila domněnka, že voda natéká z venkovního 
prasklého vodovodního potrubí.

Hasiči společně s pracovníky Vodovodů  
a kanalizací Břeclav, a.s. obešli obyvate-
le ulice, aby si napustili vodu a vodu v ulici 
kompletně zastavili. Bývá pravidlem, že se 

velkoPavlovičtí hasiči Použili nové kalové čeRpadlo
kontrolují při takových událostech i sousední 
domy, ovšem jejich obyvatelé bohužel nebyli  
právě doma.

Když se rozezněla siréna podruhé, jeli hasiči 
právě k sousedům z předešlého případu. Sklep 
byl zatopen 15 centimetry vody, což není moc, 
ale na pohromu to rozhodně stačí. Obzvláště, 
je-li zatopen i plynový kotel.

Oproti prvnímu zásahu se rozhodli hasiči po-
užít k odčerpání vody nové elektrické kalové 
čerpadlo Rosenbauer Nautilus 8/1, zakoupené 
minulý rok jako náhrada za nefunkční čerpa-
dlo Sigma KDFU 80.

Nové čerpadlo má zajímavou technickou 
specifikaci, jež splňuje veškeré podmínky, 

které jsou kladeny na čerpadla při náročných 
zásazích. Je oproti konkurenčním výrobkům 
lehké (30 kg), výkon čerpadla je při sací výšce  
10 metrů 935 l/min, čerpadlo umožňuje 
chod na sucho až jednu hodinu, saje pevné 
částice do 10 mm a hlavně je schopno vysát 
vodu do 8 mm výšky hladiny (nezbývá moc 
vody k vytírání hadrem). Na vidlici od čer-
padla je navíc kontrolka, která upozorňuje  
na opačný chod čerpadla.

Čerpadlo tak bylo poprvé použito u zása-
hu a svádí to až skoro napsat, že práce je  
s ním radostná!

Za Sbor dobrovolných hasičů  
Velké Pavlovice Petr Hasil

OHLÉdnUTí ZA MinULOSTí

Nastaly nám ostatky. Masopustní období trva-
jící od svátku Tří králů (6. ledna) do Popeleční 
středy, která letos připadá na 6. března. Hlavně 
pro poslední dny tohoto období jsou charakte-
ristické velmi uvolněné zábavy s konzumním 
chováním. Právě vrchol tohoto času a jeho po-
slání dalo jméno celému období - masopust. 
Jeho název nás navádí na nadcházející období 
= maso opusť. V  našem, hanáckoslováckém 
názvosloví – ostatky = vypij, sněz, či daruj 
maškarnímu průvodu vše, co ti z období zabija-
ček, svateb a jiných zábav „ostalo“, protože na-
stává postní čas, předcházející Velikonocům. 

jak se cHovat na ostatky aneb návod Pro celú dědinu
Dlouhý čas se ve Velkých Pavlovicích ostat-
ky nekonaly. Znovuobnovené je můžete 
v  ulicích města vidět od roku 2015. Letos, 
2. března, jsme oslavili páté kulaté výro-
čí! A tak vám všem, minulým či budoucím 
účastníkům, přinášíme jednoduchý návod  
na ostatkové chování.

1. Hospodyňky! Navařte, napečte, nasmažte! 
Vše masové, co doma najdete, je právě teď zralé 
na spotřebu. Představte si, že nemáte ani mra-
zák, ani ledničku a mlsné huby volají po mase! 
Hospodáři také jistě rádi vyudí maso, které jste 
dle nejlepšího rodinného receptu před 3 týd-

ny naložily. Napečte koláčů – takových těch 
jedině pavlovských, jak na hody, se slepičím 
sádlem. Nasmažte bélešů, namažte jich povi-
dlama z trnek nebo marmeládou z meruněk. 
Umíšejte voňavé těsto na boží milostě s bílým 
pavlovským muškátem, rozřežte je radýlkem 
do roztodivných tvarů a usmažené hojně po-
sypte cukrem. Kdybychom byli na začátku  
20. století, napsali bychom vám poznámku, 
že jste si na cukr jistě dostatečně „vyřepovali“ 
(tj. vydělali peníze pěstováním cukrové řepy, 
kterou jste prodali do pavlovského cukrovaru). 

Naložte všechny dobroty na velké talíře (chle-

Počet výjezdů velkopavlovických hasičů  
v roce 2018 nevybočil z dlouholetého průměru.  
Na základě vyhlášení poplachu operačním 
střediskem vyjeli hasiči k 39 výjezdům.

Jedenkrát zasahovali ve Vlasaticích, Bole-
radicích, Divákách, Kloboukách, Podivíně, 
Šakvicích, Šitbořicích, Velkých Bílovicích 
a v Zaječí. Dvakrát drželi hasiči pohotovost 
na své zbrojnici, kdy suplovali jednotku HZS 
Hustopeče, která se účastnila větších cviče-
ní, jedenkrát drželi pohotovost na stanici, 
když byla v obci Bořetice vyhledávána oso-
ba. Dvakrát vyjížděli hasiči do Němčiček, 
Rakvic, Staroviček a do Bořetic, čtyřikrát  
do Horních Bojanovic, pětkrát do Hustope-
čí a nejčastěji (celkem 10 zásahů) měli hasiči  
doma – ve Velkých Pavlovicích.

jednotka sBoRu doBRovolnÝcH Hasičů
– ohlédnutí za rokem 2018

Nejčastěji se zasahovalo u požárů a to  
ve 22 případech, další zásahy tvoří technic-
ká pomoc (čerpání vody, stromy přes ko-
munikaci, likvidace obtížného hmyzu, aj.), 
ostatní pomoc (pohotovost na stanici) nebo  
plané poplachy.

Celkové náklady na požární ochranu ve Vel-
kých Pavlovicích: 878tis. Kč.

Dotace: 150tis. Kč na platy členů JSDH,  
13 tis. Kč na PHM, 104tis. Kč na věcné pro-
středky. (Celkem dotace činili v roce 2018  
267 tis. Kč.)

Vybavení velkopavlovických hasičů je mír-
ně nadprůměrné. Dalo by se napsat, že za to 
vděčí hasiči městu a Jihomoravskému kraji, 
který pořízení výstroje a výzbroje také dotu-

je. Omyl. Za velmi dobré vybavení vděčí ob-
čanům. Dovedou to ocenit obzvláště ti, kteří  
v minulosti pomoc hasičů potřebovali.

Čím lepší vybavení, tím je pomoc rychlejší  
a účinnější. Čím je pomoc rychlejší a účinněj-
ší, tím je dříve ochráněn život a zdraví osob 
nebo je zabráněno větším škodám na majetku. 
Když už si někdo vybral jako své hobby, že bude  
pomáhat druhým, je třeba mu pomoci rov-
něž. Proto jsem rád, že město Velké Pavlovice  
místní hasiče podporuje.

Za Sbor dobrovolných hasičů  
Velké Pavlovice Petr Hasil
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ba netřeba – ten si nechejte na postní období) 
a vyjděte s nimi na ulic. Tam prochází veselý 
ostatkový průvod v  maskách. Nabídněte. 
Na oplátku si s  vámi zatančí medvěd. Věř-
te, že vašim slepičkám, kačenkám i všemu 
dobytku se v novém roce bude dařit a pokud 
máte v plánu přírůstek do rodiny, nebudete 
zklamaná! Co nerozdáte na ulici, vložte pro-
vianťákům do kárky a nezapomeňte slaninu  
napíchnout hlavnímu stárkovi na šavli!

2. Hospodáři! Vloni byla dost velká ovocná 
úroda, že? V Pavlovicích se prej nepálí gořal-
ka akorát na faře. Takže se nebojte, nebudete 
jediní, kteří ostatkovému průvodu nabídne-
te pálenku z  vlastního sadu. Od pana fará-
řa očekává ostatková chasa bečku mešního 
vína. Na ostatky se má hodně pít, hlavně prý 
alkoholu, aby se zajistila v novém hospodář-
ském roce bohatá úroda. Tak nenechte chasu  
na suchu!

3. chaso všecka! Končí vám čas veselosti, zá-
bav a plesů a nastává klidové postní období. 
Ale než započne, je potřeba tomu období buja-
rého veselí nasadit korunu a náležitě si to užít. 
K bohaté úrodě, rodičovskému boomu i zdra-
vé populaci je třeba přiložit ruku k dílu. Proto 
neváhejte a oblečte se do masek odrážejících 
plodnostní i hospodářské symboly. V dnešní 
době ale můžete použít jakoukoliv masku, aniž 

byste tím cokoliv zamýšleli. Prostě se převlečte 
za někoho, kdo se vám líbí, anebo nelíbí. Nic 
nezkazíte ani lidovým oděvem, ať už pracov-
ním krojem nebo upraveným oděvem po sta-
řečkovi. A jakou masku si tedy můžete nasa-
dit? Z moderních masek můžete představovat 
například policajta, vojáka, hasiče, cigánku, 
doktora, fotografa, podomního prodejce, 
vodníka, vílu a jiné pohádkové bytosti. Z těch 
tradičních by v  maškarním průvodu neměl 
chybět medvěd, opásaný v lepším případě su-
chou hrachovinou, jinak aspoň řetězem. Když 
si hospodyňka tancující s  medvědem utrh-
ne kousek hrachu a odnese jej do kurníku či  
do chléva, dočká se zdravých kuřátek či telátek. 
Tu, kterou medvěd nebo jiná mužská postava 
povalí na zem a vyválí se s ní ve sněhu, může 
min. za 9 měsíců očekávat přírůstek do rodi-
ny. Další tradiční postavou je žid – oblečený 
v dlouhý černý kabát, pošitý zbytky látek, kože-
šin, peřím, penízky a jinými cetkami. Na hlavě 
má černý klobouk s ptačím peřím a králičími 
ocásky a místo nosu obrovský červený zobák. 
Žid nosí pytel nebo nůši plnou různého hara-
burdí, které po domech vyškemral, usmlouval 
a dále nabízel, směňoval a prodával za tučný 
peníz. Nebylo by nic proti tradici, kdyby žid, 
hlavně nenápadně, nabízel nemravné obráz-
ky… V průvodu jsou dále vítány babky s nůší, 
kozel, kobyla i s rasem, klibna, kominík a další 

roztodivné postavy. Kdo se převleče za holiče, 
vezme s sebou pěnu, štětku a raději jen dřevě-
nou břitvu, může kolemjdoucí za určitý obnos 
oholit! Starší ženy, najděte na hůře pořádně 
velkou nůši, načgejte ji slámou a po cestě na ni 
posazujte kdekoho potkáte! Za odměnu se vám 
narodí krásná a zdravá kuřátka i housátka.  
A když posazovanému ještě pěkně zazpíváte, 
jistě se vám odmění nějakým tím grošem. 

Každý správný hanáckoslovácký chlapec, 
muž, pán, či kmán si na znamení konce veselí, 
a hlavně obžerství, posadí za klobouk začerně-
nou peroutku (kterou ukradl hospodyni v do-
mácnosti, aby již nemohla omastit žádný velký 
kus pokrmu) a na znamení následujícího jarní-
ho období plného života zastrčí vedle peroutky 
pořádnou větvičku zeleného krušpánku.

Ať už se převlečete za kohokoliv, věřte, že se 
můžete vyřádit, aniž by vás kdokoliv s vaším 
dnešním chováním spojoval. V  ostatkovém 
průvodu je tak uvolněná atmosféra, že můžete 
vyjádřit všechny lásky i nenávisti a prostřed-
nictvím svých pocitů, které vyplují na po-
vrch, vyženete všechny své neduhy a ukážete  
na nemravné nebo nepřípustné chování ostat-
ních, třeba sousedů nebo představitelů města. 
V tomto období vám za to nikdo hlavu neutrh-
ne, maximálně vás maska policajta odvede  
za pomyslné mříže! 

Ostatky na Vrbici v roce 1950, zdroj: FB Vrbice Břeclav



VelkopaVloVický zpraVodaj

22

1

2019

Zima, zima tu je,  
i nad školkou snížek  
poletuje…
Svým posledním článkem jsme se se čtenáři 
zpravodaje rozloučili s přáním všeho dobrého 
v novém roce. Vánoce se přehouply, vánoční 
prázdniny skončily a nastal nám první měsíc 
nového roku 2019. 

Leden i únor nám přinesl sněhovou nadílku 
a dětem spoustu radosti. Školní zahrada po-
krytá vrstvou sněhu lákala k radostnému do-
vádění. Děti sjížděly malé kopečky zahrady 
na svých kluzácích, stavěly sněhuláky a tento-
krát zahradu MŠ zaplnilo i několik eskymác- 
kých iglů.

Všechny třídy mateřské školy se zapojily  
do projektu „Cestujeme za eskymáky“. Hlav-
ním cílem bylo seznámit děti s  kulturou cizí 
země, rozvíjet praktické činnosti motivované 
životem eskymáků. Děti si prohlížely encyk-
lopedie, pracovaly s globusem, hledaly cesty  
za polárními zvířaty. Stavěly z kostek ledobor-
ce i iglú z dek a molitanů. Objevování nového 
se projevilo v pracovních i výtvarných činnos-
tech, sestavovaly a lepily puzzle zvířátek soba, 
tučňáka, lišky i ledního medvěda. Předškoláci 
poznávali písmeno „E“, jako eskymák, počíta-
li ulovené ryby, srovnávali velikosti tučňáků. 
Vařili jsme čaj pro zahřátí, tak jako v písničce 
J. Nohavici „Eskymácká“, kterou jsme se na-
učili. Obratnost si děti procvičily ve hře „Lov 
na medvěda“, prožitkovým učením poznávaly 
nejen život za polárním kruhem, ale také zkou-
maly vlastnosti vody, sněhu a ledu.

Tento projekt je za námi a nové výzvy před 
námi. Naše MŠ se zapojila do pátého celostát-
ního ročníku výtvarné soutěže „Srdce s láskou 
darované“. Cílem soutěže byla podpora tradič-
ních lidských hodnot, jako jsou láska, přátel-
ství, rodina a podpora tvůrčích dovedností 
dětí, radost z vlastnoručně vytvořených dár-
ků a darování. Prosíme o podporu a Váš hlas  
do 15. 3. 2019 na webu: www.srdceslaskou.cz. 
Zde probíhá veřejné hlasování, které určí Top 
10 z pohledu veřejnosti nezávisle na porotě.

Naše školička žije tancem a pohybem. Již dru-
hou lednovou sobotu vystoupily děti z folklor-
ního souboru Sadováček se Slováckou bese-
dou na krojovaném plese, v příštích dnech nás 
čeká Maškarní bál, na který se všechny děti  
moc těší.

Za kolektiv Mateřské školy Velké Pavlovice 
Božena Procházková

Vzpomínka na Mikuláše
Nebyl by to ten správný adventní čas a čekání 
na Vánoce, kdyby za dětmi v předvečer svátku 
svatého Mikuláše nepřišla oblíbená pohádko-
vá trojice v čele s důstojným, vlídným a spra-
vedlivým Mikulášem, hodným a laskavým an-
dílkem a také s rozverným darebným čertíkem.

Rozhřešení a malá sladká nadílka prostě musí 
být a byla! A vězte, že byla i v mateřské škole. 
Jako každý rok se Mikuláš od paní učitelek 
dověděl, že jeho čertí kamarád má po kšeftu, 
dětičky ve školce přece nikdy vůbec nezlobí. 
Paní učitelky jsou také samozřejmě nejhod-
nější na celém světě a tak se měli Mikuláš  
s andílkem co ohánět.

Hodným dětem rozdali drobné dárečky, 
které však nebyly úplně zadarmo. Malí škol-

kaříci museli přednést nějakou tu básničku 
nebo zazpívat písničku. Šlo jim to na jednič-
ku s hvězdičkou a tak si těch pár sladkostí  
určitě zasloužili!

karolína Bártová

Ježíškova nadílka ve školce
Není krásnějšího období v  roce, než Vánoc  
a s nimi spojenou nadílkou. Správně má Ježí-
šek nadělovat v předvečer 24. prosince, ale co 
naplat, občas je i v tomto případně nutné tuto 
tradici porušit a trošku si pospíšit. Takto se 
děje rok co rok v mateřské škole. Štědrého dne 
si užívají děti doma s rodinou a pár dnů předem 
s kamarády a paními učitelkami ve školce.

Dětičky dostaly spousty hraček, her, staveb-
nic, panenek, autíček, výtvarných potřeb, 
edukativních hraček, všechno možné, co si jen 
dokážete i nedokážete představit. Uhádnete, 
co například ve třídě Berušek udělalo všem 
největší a upřímnou radost? Živý chlupatý ka-
marád – džungarský křeček! To bylo radosti! 
A tak mají děti nového vánočního kamaráda.  
Kéž se mu ve školce daří!

karolína Bártová

Co by to byl za advent, kdyby děti v mate-
řince nenavštívil svatý Mikuláš s andělem 
a darebným čertem!

Ježíšek ve školce! Nadílka byla více než 
bohatá. Děti byly nadšené!

z dění ve velkoPavlovické mateŘské škole

ŠkOLní OkÉnkO

Pro milovníky historie - jak vysvětluje slovo 
masopust Česko-německý slovník od josefa 
jungmanna:

V Jungmannově Česko-německém slovní-
ku nalezneme tento výklad slova masopust: 
„ […] wlastně den, w kterj se maso pouští,  
t. naposledy gj, podlé lat. carniprivium“ (ko-

nec masopustu, dny před velkým půstem  
– pozn.aut.) ,,[...] slowe obyčejně tak několiko 
neděl a zvláště tré dnj před postem, w kterých 
lidé rozličené kratochwile strogj, gako tance, 
hody atd. […] Massopůst, svátek býval u poha-
nů, w němž modle Bachowě ke cti žrali, pili, 
hodowali, kwasili, tancovali a bláznili, bláz-

nowj ožralj dnowé.“

Přejeme všem milovníkům lidové kultury a pav-
lovských tradic veselé období končící zimy.

Veselo ostatky!

Zuzana Martinková
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Zlatý hattrick!  
Trojnásobné vítězství  
v Bludišti
Bludiště je soutěžní pořad České televize Ost-
rava. Zkusit své štěstí v této soutěži se vydalo 
družstvo z devátých tříd ve složení Markéta 
Prokešová, Tadeáš Huličný, Miloš Mádl a Jož-
ka Konečný.

Cesta do Ostravy v úterý 8. ledna 2019 neby-
la zrovna snadná. Paní zima se totiž rozhodla 
ukázat, jak má vypadat. Husté sněžení nás pro-
vázelo po celou dobu jízdy po dálnici, ale náš 
řidič to zvládl a my dojeli načas do natáčecího 
studia v Ostravě Radvanicích.

Zde nás již čekalo družstvo ze Základní školy 
Šiléřovice, které zvítězilo v dopoledním klání. 
Ale my se nedali a po sportovních disciplínách 
jsme se ujali vedení. Ve vědomostních úkolech 
nás trochu dotáhli, ale náš zisk Bludišťáků 
byl větší. Rozhodnout měla tajenka. Ale ne-
rozhodla. Ani jeden z týmů neuhádl jméno 
moderátora, herce a zpěváka Marka Ebena  
a naše družstvo vyhrálo díky lepšímu výsled-
ku. Nastala obrovská radost, protože vítězství 
nikdo neočekával.

Druhý den bylo naším soupeřem Gymnázi-
um z Nového Jičína. Kuriozitou tohoto kola 
byl zisk 16 Bludišťáků na překážkové dráze  
– ze 17 možných. I sám režisér pořadu tomu 
počtu nemohl uvěřit. Gymnázium jsme po-
razili a závěrečnou tajenku uhodl Miloš – šlo  
o raka. V balancovníku jsme získali stříbrného 
Bludišťáka, když jsme umístili všechny koule 
do patřičných otvorů.

Do třetice byla naším soupeřem škola z oko-
lí Kolína. Nedali jsme jim sebemenší šanci. 
Naše nervozita již úplně zmizela a jednotlivé 
úkoly jsme zdolávali s jistotou. I ve vědomost-
ní části jsme se rozehřáli a drželi se soupeřem 
krok. Závěrečnou tajenku uhádla Marké-
ta. Šlo o uhádnutí události, jíž byla svatba.  
V balancovníku jsme umístili všechny kulič-
ky do daných pozic a znovu získali stříbrné- 
ho Bludišťáka.

z dění na velkoPavlovické Základní škole
Vypukla obrovská radost. Tým BOBULE zís-
kal hattrick! Skandování nebralo konce.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli  
na tomto velkém úspěchu. Musím zde zmínit 
naše dva skvělé herce - Kláru Bednaříkovou  
a Matěje Kocmánka, kteří sehráli úvodní 
scénku a představili tak naše družstvo. Děku-
jeme i paní učitelce Evě Doležalové, která se  
zhostila jednoho soutěžního úkolu.

Pořad byl na programu ČT Déčko odvysílán 
hned třikrát po sobě, v termínech 16. února, 
23. února a 2. března 2019.

ing. Lenka Bukovská

3. místo pro Vilemínu  
Osičkovou ze 4. A  
v celostátním kole výtvarné  
a literární soutěže  
„cestování s prarodiči“
Když psali na podzim žáci 4. A slohové prá-
ce do soutěže „Cestování s prarodiči“, ještě 
netušili, že jeden z příběhů se probojuje až  
na 3. místo v celostátním kole. 

Soutěž pořádala Policie České republiky  
a téma bylo pro děti zajímavé, protože větši-
na z nich tráví s prarodiči hodně času. Je to  
pro Vilemínku velký úspěch a moc jí gratuluje-
me! Příběh, který porotu tak zaujal, si můžete 
přečíst i vy. 

Mgr. Lucie nováková

ceSTOVÁní S PRAROdiči 
– Ztracená panenka ve vlaku
Byly Vánoce, několik dní po nich k nám přije-
la babička. Dali jsme jí dárky, co jí u nás ne-
chal Ježíšek. Rozhodli jsme se jet k babičce,  
ale do auta jsme se nevešli, takže dva z nás mu-
seli jet vlakem.

Jela jsem já a babička. Vzala jsem si s sebou 
svoji nejmilejší panenku, která se jmenovala 
Ema. Ve vlaku jsem si Emu položila vedle sebe, 
najednou jsme se musely posunout o vagon do-
předu. Vzala jsem si všechny věci, ale na Emič-
ku jsem zapomněla. Zjistila jsem to až ve dru-
hém vagonu a dala jsem se do pláče. Babička 
mě utěšovala. Jely jsme z Mikulova přes Březí, 
Dobré Pole, Hrušovany, Božice až do Hodonic.

Musely jsme vystoupit a pan průvodčí viděl, 
že mám zaslzené oči. Zeptal se, co se stalo  
a babička mu odpověděla, že jsem ztratila pa-
nenku. Pan průvodčí odpověděl, že se s tím 
bohužel nedá nic dělat, ale že našel jednu pa-
nenku v odpojeném vagonu, jestli náhodou 
není moje. Byla to ona, moje Ema. V tom oka-
mžiku jsem byla nejšťastnější na světě. Moc 
jsem mu děkovala, pak jsme vystoupily a šly  
pěšky domů.

Uslyšela jsem tetu a strejdu. Šli nám naproti. 
Všichni jsme přišli k babičce, kde se nás pta-
li, jaká byla cesta. Povyprávěla jsem jim, jak 
jsem ztratila Emu a že pan průvodčí ji našel  
v jiném vagonu.

Najednou zazvonil zvoneček, křičeli jsme  
s bratrem "Ježíšek, Ježíšek!" Babička nám 
rozdala dárky, které tu pro nás Ježíšek nechal. 
Bylo velké štěstí, že jsem Emu znovu našla, 
protože Ježíšek mně u babičky pod stromeč-
kem nechal postýlku pro panenku, polštářek  
a peřinku. U tety sedačku pro panenku. Já 
však podezřívám Ježíška, že panu průvodčímu 
Emičku strčil do kapsy, protože o Vánocích by 
nikdo neměl být smutný.

Vilemína Osičková, žákyně třídy 4. A  
Základní školy Velké Pavlovice

Školní kolo recitační  
soutěže žáků 1. stupně

Byla jednou jedna knížka, 
byla tichá jako myška, 

byla zakletá jak víla, 
která krásné šaty má. 

Jednou náhle promluvila 
pod dětskýma očima: 

Když už jste mě probudili, 
pojďte se mnou 
do mých slok, 

jak do síťky na motýly, 
chytíme si celý rok.

(J. V. Svoboda)

… do slok jsme vstoupili společně s dětmi dne 
7. února 2019 při školním kole recitační sou-
těže. Zaznělo 19 básní, které krásně přednesli 
žáci 1. až 5. tříd.

Žáci byli rozděleni do tří kategorií – 0. nesou-
těžní kategorie (žáci 1. tříd), 1. kategorie (žáci 
2. - 3. tříd) a 2. kategorie (žáci 4. - 5. tříd). 
Všem recitátorům a recitátorkám patří velká 
pochvala, zejména benjamínkům soutěže - 
žáčkům 1. tříd a vítězům soutěžních kategorií.

Žáci velkopavlovické základky mají kom-
pas v hlavě! V soutěžním pořadu České 
televize Bludiště se rozhodně neztratili.

Recitační soutěž, vítězové nulté kategorie 
– prvňáčci.
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Vítězové 1. kategorie: adéla Paštiková, Vero-
nika Valová, Štěpán Svatoň 

Vítězové 2. kategorie: Patrik Paštika, Simon 
Svrček, matyáš Havlín

Mgr. Božena Zborovská

na základní škole soutěžíme!
Jako každý rok i letos se v průběhu 2. čtvrtle-
tí uskutečnilo několik olympiád. Školní kolo 
olympiády z českého jazyka, které je rozděleno 
na dvě části (mluvnice a sloh), se uskutečnilo 
27. listopadu 2018. Do okresního kola, jež se 
konalo 28. ledna 2019 na břeclavském gymná-
ziu, postoupily Ema Komosná a Jana Kynická.

O den později, tedy 28. listopadu 2018, pro-
běhla olympiáda z dějepisu. Letošní otáz-
ky byly zaměřeny na cestování a migraci 
obyvatelstva v průběhu staletí. Ve školním 
kole zvítězil Petr Zapletal, na druhém místě 
skončil Viktor Nezhoda a třetí místo obsadil  
Roman Pazderka.

V průběhu prosince 2018 se šest žáků z 5. roč-
níků zúčastnilo školního kola matematické 
olympiády. Svá řešení příkladů předkládali  
z 5.A Adéla Meluzinová, Samuel Horák, Ma-

tyáš Havlín, Samuel Rozsíval a z 5.B Adina 
Pláteníková a Milada Náležinská. Do lednové-
ho školního finále postoupili A. Meluzinová,  
S. Horák, M. Havlín, A. Pláteníková. 

Ve středu 10. ledna 2019 se tito čtyři žáci po-
pasovali se třemi příklady okresního kola  
a na základě výsledků naši školu v okresním 
kole reprezentovali M. Havlín a S. Horák.

Za 9. ročníky příklady školního kola řešil pou-
ze Martin Hádlík. Splněním podmínek školní-
ho kola Martin postoupil do okresního kola.

Ve dnech 30. a 31. ledna 2019 pak proběhlo 
školní kolo olympiády v anglickém jazyce.  
V mladší kategorii (6. a 7. ročník) zvítězila Ela 
Dagidirová a ve starší kategorii (8. a 9. ročník) 
Vítek Holacký. Oba žáci se 6. února 2019 zú-
častnili okresního kola v Břeclavi, kde stejně 
jako ve školním kole plnili část poslechovou  
a ústní. Ve své kategorii I. A. suverénně zvítě-
zila Ela Dagidirová.

Blahopřejeme!

Mgr. iva kilianová,  
Mgr. Lenka Veverková, Mgr. Jiří Slavík

Matematická soutěž  
na 1. stupni ZŠ
Na 1. stupni ZŠ proběhla matematická soutěž 
„Úkoly pro chytré hlavičky“. Děti si láma-
ly hlavu se zapeklitými příklady, hlavolamy  
a různými zajímavými úlohami, které nebyly 
vůbec jednoduché. Jejich řešení vyžadovalo 
nejenom dobré znalosti, ale i samostatné uva-
žování a kreativní přístup. Žáci si vyzkoušeli, 
že matematika může být i zábavná a zajímavá.

Nejlepší řešitelé z jednotlivých ročníků:

1. ročník: Kostrhun Ondřej, Havlínová  
Alžběta, Dvořáková Anna Marie

2. ročník: Szabó Petr, Prokešová Adéla, 
Barnáš Kilián

3. ročník: Bartoš Jakub, Julinek Pavel,  
Dostálová Nela

4. ročník: Hádlík Matyáš, Osičková Vilemína, 
Bartoš Jan

5. ročník: Paštika Patrik, Havlín Matyáš, 
Salajka Jindřich

Všem dětem děkujeme za účast  
a vítězům blahopřejeme.

Phdr. Jitka Martincová

Šesté ročníky  
navštívily Planetárium  
a Špilberk v Brně
Ve čtvrtek 10. ledna 2019 se šesté ročníky zú-
častnily výukového programu v brněnském 
planetáriu. V pásmu nazvaném Sluneční 
soustava jsme v počítačové animaci postupně 
přistáli na všech planetách a jejich měsících  

a dověděli se o jejich vzniku, vzhledu, složení  
a možnosti života na nich.

Poté jsme se v kasematech Špilberku ponořili 
do podstatně mladší historie. Zajímavé byly 
jak ukázky mučicích nástrojů, tvrdé pryčny 
na spaní, tak celkové prostředí někdejšího vě-
zení. Asi největším zážitkem se staly dřevěné 
jakobínské kobky, kde jsme si mohli ve tmě 
vyzkoušet pocity těch nejhorších odsouzenců. 
Není divu, že zde nejdéle žijící vězeň vydržel 
pouhých dvacet měsíců.

Exkurze se žákům líbila a spokojení se vrátili 
do školy.

Mgr. Miroslava kosíková 

První vysvědčení
Je to k neuvěření, ale polovina první třídy 
je za námi a nastal čas zhodnotit snahu, píli  
a přípravu dětí na vyučování. Čtvrtek 31. led-
na 2019 byl především pro žáky prvních tříd 
základní školy slavnostní den. Od rána se prv-
ňáčci nemohli dočkat a neustále se ptali, kdy 
už to vysvědčení bude. Nejdříve jsme společně 
zavzpomínali, co od září umíme nového. A je 
toho spousta. Čteme a píšeme věty, počítáme 
do osmi a umíme řešit slovní úlohy.

Prvňáčci nejdříve odhadovali, jaké známky asi 
dostanou. Někteří školáci zpytovali svědomí  
a hádali dvojku z chování za drobné nezbed-
nosti ve vyučování i o přestávce, někteří tipo-
vali dvojky ze psaní a z matematiky. To bylo 
rozzářených očí a radosti, když slavnostně 
převzali svoje první jedničky!

Všichni žáci dostali od svých paní učitelek úst-
ní pochvalu za vzorné plnění školních povin-
ností. A pochvalu si zaslouží i rodiče. Za trpě-
livost a lásku, se kterou svým dětem pomáhají.

Všem školákům přejeme hodně úspěchů  
i v druhém pololetí.

Mgr. eva drienková, Mgr. Jitka Řádková, 
třídní učitelky 1. A a 1. B

O pohár starosty města
Ve čtvrtek 31. ledna 2019 se na 1. stupni ZŠ 
uskutečnil již tradiční turnaj v sálové kopané 
„O pohár starosty města“.

V obou věkových kategoriích podaly týmy 
jednotlivých tříd velmi vyrovnané výkony, 
které soudcoval pan starosta Jiří Otřel coby  
rozhodčí. 

Vítězové první kategorie – žáci 2. a 3. tříd.

Vítězové druhé kategorie – žáci 4. a 5. tříd.

Třída 3. B – vítěz mladší kategorie.
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Pohár starosty města vybojovala v mladší 
kategorii třída 3. B, následovaná třídami 3. A  
a 2. A. Ve starší kategorii zvítězila 5. A nad tří-
dami 5. B a 4. A.

Mgr. Miroslava kosíková

O putovní pohár ZŠ  
v míčových hrách
Naše zák ladní škola poz vala žák y  
4. a 5. ročníků sousední bořetické školy  
na přátelské sportovní utkání ve florbalu.  
O putovní pohár si zahráli hoši ve fotbalu a děv-
čata ve vybíjené. Žáci z bořetické školy pozvání 

přijali a ve středu 19. prosince 2018 se utkání  
zúčastnili.

Florbalový zápas byl velmi vyrovnaný  
a až do poslední chvíle byli všichni v napětí, 
které družstvo zvítězí. Nakonec se žákům bo-
řetické školy podařilo vstřelit gól při samostat-
ných nájezdech a tím zápas vyhrát.

Ve fotbale, kde se již soutěžilo o zmíněný 
putovní pohár chlapců, vyhráli naopak žáci 
naší školy a pohár za fotbal tedy letos zůstává  
ve Velkých Pavlovicích.

Ve vybíjené se podařilo pro změnu zvítězit 
dívkám z Bořetic, a tak si zaslouženě odvezly 
putovní pohár. Všem zúčastněným děkujeme 
za snahu a sportu zdar!

Mgr. eva doležalová

Lyžařský výcvikový kurz  
– čenkovice 2019
Lyžařský výcvikový kurz je akcí, na kterou se 
vzpomíná zejména na srazech základní školy. 
Náš začal v neděli 3. února 2019 před budo-
vou školy. Celkem 32 účastníků a 4 instruktoři 
začali skládat lyže, kufry a lyžáky do útrob au-

tobusu. Podařilo se. Zamávali jsme rodičům  
a už se jelo.

Cílem cesty bylo lyžařské středisko Čenkovi-
ce v Orlických horách. Příjezd do střediska 
nám zkomplikovala obleva, která z množství 
sněhu udělala nepojízdnou kaši, a proto náš 
autobus zůstal stát před vjezdem na parko-
viště. Nevzdali jsme se a začali vynášet své 
věci do zhruba 400 metrů vzdáleného hotelu 
Atlas. Nejdříve lyže a při druhé cestě kufry  
a lyžáky.

První odpoledne na horách proběhlo v duchu 
seznámení se se sjezdovkou a prvních sjezdů. 
Od pondělí již začal samotný výcvik. Podle ly-
žařské zdatnosti žáků byla utvořena celkem tři 
družstva. Týden na horách byl zpestřen bese-
dou s pracovníkem horské služby, vycházkou 
po okolí spojenou s doplněním zásob a něko-
lika soutěžemi na svahu i v klubovně hotelu.

Lyžařský kurs nám utekl jako voda a v pátek 
před jarními prázdninami jsme všichni šťastně 
přijeli domů.

Mgr. Lukáš Svoboda a ing. Lenka Bukovská 
za kolektiv pedagogů LVk

Třída 5. A – vítěz starší kategorie.

Okresní kolo  
Přeboru škol v šachu
V úterý 27. listopadu 2018 se konalo v břeclav-
ském Domě školství okresní kolo Přeboru škol 
v šachu. Každoročně gymnázium reprezentují 
naši mladí šachisté. 

V kategorii C, střední školy, soutěžili Josef La-
cina – 3. A, Ondřej Sláma - oktáva, Jan Maincl 
– oktáva, Petr Matějka - sexta a  Dominik Ro-
líšek - kvinta. Vybojovali zlaté medaile a zajis-
tili si postup do krajského kola, které proběhlo 
19. ledna 2019 opět v Břeclavi.

Nejlepším hráčem okresního kola v kate-
gorii C na 1. šachovnici byl Josef Lacina 
a na 4. šachovnici Petr Matějka. V kraj-
ském kole naši chlapci obsadili 9. příčku.  
Gratulujeme! 

Paeddr. Vlastimil kropáč,  
ředitel gymnázia Velké Pavlovice

z dění na velkoPavlovickém gymnáZiu
Srdíčkový den
V rámci Zimního srdíčkového dne, který pro-
běhl  ve středu 5. prosince  2018  se podařilo 
našim studentům prodat sbírkové předměty  
v celkové částce 8.953 Kč. 

Výtěžek bude určen na pomoc těžce handica-
povaným dětem, které jsou odkázány stabilně 
na domácí péči svých rodičů, a to na zakoupení 
různých rehabilitačních a zdravotních pomů-
cek, ozdravné pobyty i různé rehabilitace. Sr-
dečně děkujeme za pomoc všem, kteří přispěli.

Paeddr. Vlastimil kropáč, 
 ředitel gymnázia Velké Pavlovice

Připomínka 100. výročí  
československa s ilustracemi 
a lidovými písněmi
Dne 11. prosince 2018 jsme se vydali do Brna 
na vernisáž ilustrací a návrhů divadelních 
kostýmů Michaela Romberga, kterou pořádal 
Ruský kulturní osvětový spolek na Moravě, 
Česká asociace rusistů a Česko-ruská spo-
lečnost za podpory Ministerstva kultury ČR  
u příležitosti 100. výročí narození doc. Micha-
ela Romberga.

Michael Romberg byl pedagog pražské DAMU 
a bratislavské VŠUM. Byl scénografem Ná-
rodního divadla v Praze, Brně a Ostravě a také 
ilustrátorem a autorem chrámových fresek, 
návrhů gobelínů, známek a mozaiky. Součástí 
vernisáže byla i hudební prezentace zpěvníku 

Písně Československé vydaného u příležitosti 
100. výročí ČSR. 

Kulturním programem nás provedli Jiří a Jan 
Klapkovi. Čestným hostem byl konzul Ruské 
federace, pan Alexandr Nikolajevič Budajev.

Tato akce pro nás byla velmi naučná. Dozvě-
děli jsme se mnoho o Michaelu Rombergovi  
i o lidových písních. 

Radka Valná a Magdaléna Švecová,  
studentky kvinty

Adventní Vídeň
V pondělí 17. prosince 2018 se třída sexta 
společně s několika studenty z 3. A vydala  
do předvánočně naladěné Vídně. Na místo ur-
čení jsme se dopravili autobusem, který jsme 
sdíleli se ZŠ Podivín, která se našeho zájezdu 
účastnila také.

První zastávkou byla galerie Albertina, tam 
jsme si směli prohlédnout obrazy např. od Mo-
neta nebo Picassa, ale také mnoho jiných děl, 
ať už šlo o malby, fotografie nebo jinou formu 
umění. Poté jsme se stavili v Minoritekirche, 
kde nám byla dána možnost v tichosti obdivo-
vat mozaiku Poslední večeře od Leonarda da 
Vinc¨hkiho. Z tohoto kostela zamířila naše 
cesta přímo na vánoční trh před Rathausplatz, 
který jsme si stihli vychutnat v celé jeho krá-
se, ještě před vypuknutím večerní tlačenice  
a zmatku. Naše procházka historickým cent-
rem Vídně byla zakončena prohlídkou obdivu- 
hodného Stephansdomu.

Studenti velkopavlovického gymnázia  
na okresním kole Přeboru škol v šachu.
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Jako bonus jsme se na zpáteční cestě domů 
zastavili v nákupním centru G3, kterou každý 
využil po svém. Domů jsme dorazili živí, zdra-
ví a v původním počtu.

celestýna Sedláčková,  
studentka sexty

Vánoční ladění
Již tradiční studentský jarmark Gymnázia Vel-
ké Pavlovice se uskutečnil v úterý 18. prosince 
2018. V tento den se prostory školní chodby 
proměnily v nákupní stánky, které dýchly ad-
ventní náladou.

Své výrobky nabízeli žáci jednotlivých tříd. 
Pestrou paletu vánočního cukroví, medovní-
ků, vaflí a dalších sladkostí doplňovala vánoční 
přáníčka, bižuterie, obrazy, sušené plody, svíč-
ky a jiné nápadité výtvory. Nechybělo ani tep-
lé občerstvení, tak příznačné pro toto období,  
v podobě punče.

Advent je dobou očekávání a příprav, ale také 
dobou pomoci potřebným. Tuto skutečnost si 
uvědomují i naši studenti. Rozhodli se věnovat 
výtěžek z prodaných výrobků a dobrovolných 
příspěvků z vánočního koncertu Sárince Do-
stoupilové. Stejně jako rodiče Sárinky i já si vá-
žím toho, že myšlenka pomáhat a udělat radost 
někomu potřebnému našla u našich žáků, ro-
dičů, ale i veřejnosti, širokou podporu a zájem. 
Moc děkujeme.

Celková částka vybraná pro Sárinku Dostou-
pilovou činí 30.589 Kč.

Paeddr. Vlastimil kropáč,  
ředitel gymnázia Velké Pavlovice

den otevřených dveří  
na gymnáziu Velké Pavlovice 
– 8. ledna 2019
V  úterý 8. ledna 2019 se konal na gymná-
ziu Den otevřených dveří. Dopolední výuku 
zpestřil volejbalový zápas vyššího stupně 
gymnázia. Odpoledne si mohli budoucí žáci 
vyzkoušet přijímací zkoušky, projít jednotlivé 
třídy, zhlédnout ukázku předmětů a také luštit 
křížovku podle indicií.

Zajímavostí tohoto dne byly prezentace stu-
dentů, kteří se zúčastnili výměnných pobytů 
ve Španělsku, Maďarsku a Slovensku. Vojta 
Antoš, student oktávy, podtrhl atmosféru 
klavírním vystoupením. Rodiče i budoucí žáci 
mohli také v prostorách gymnázia zahlédnout 

Den otevřených dveří na gymnáziu přiví-
tal především vážné zájemce o studium, 
ale také bývalé studenty, kteří se do škol-
ních lavic vždy rádi vrátí.

Ruye z Portugalska, který se svým kolegou na-
táčel rozhovory v angličtině pro dokumentární 
film o mládežnických projektech, jichž se naši 
studenti účastní.

Paeddr. Vlastimil kropáč,  
ředitel gymnázia Velké Pavlovice

Lyžařský výcvikový kurz
V  sobotu ráno se celá naše třída sešla před 
školou a autobusem jsme vyrazili směr Lud-
víkov. Po příjezdu na chatu U Sovy jsme si 
vybrali, s kým budeme celý týden na pokoji,  
i když jsme stejně většinu času nakonec trávili  
kdekoliv jinde.

První den lyžování byl každý přiřazen do tea-
mu podle zkušeností. Vedoucí, pan učitel Ho-
ráček, pan učitel Hradil a pan Sedláček, byli 
skvělí, naučili nás spoustu věcí a za to jim patří 
naše poděkování.

Po pár dnech jsme byli samozřejmě utahaní, 
proto jsme měli odpočinkový den. Šli jsme se 
podívat do sklárny ve Vrbně pod Pradědem, 
kde jsme viděli, jak se vyrábí zdobené sklo. 
To, že se nám tam moc líbilo, poznáte už podle 
toho, kolik z nás si koupilo zdobenou sklenici, 
likérku nebo vázičku. Někteří naši spolužáci 
museli bohužel odjet domů kvůli nemoci. Je-
den den jsme je doslova oplakávali, ale pak už 
bylo všechno zase v pořádku.

Na lyžařském výcviku to bylo super. Spous-
ta sněhu a zábavy, nikomu z nás se nechtělo 
domů. Je jisté, že tenhle „lyžák“ si budeme 
dlouho pamatovat.

denisa grünfeldová, Lucie Straková,  
žákyně sekundy

Vojta Antoš  
na mezinárodní konferenci  
v ruském Petrohradě
Dostojevskij ve své knize Zločin a trest psal, 
že je to město pološílených lidí, Nohavica zase 
zpíval o tom, že když se na střechy Petěrbur-
gu snáší noc, padá na něj žal. Tyto popisy sice 
nejsou příliš lichotivé, ale v  obou případech 
vystihují město před staletími. Teď už je si-
tuace jiná, lidé jsou zde mimořádně vlídní  
a přátelští, atmosféra je tu jedinečná a roz-
hodně smutek nevyvolává. Takový je Petro-
hrad, město carské i revoluční, které je často 
nazýváno „oknem do Evropy“, což byl ostatně 
záměr jeho zakladatele. Právě zde se ve dnech  
12.–17. prosince 2018 uskutečnila mezinárod-
ní konference zvaná Ruský dialog: jazyk, vzdě-
lávání a kultura. Účastnilo se jí několik desítek 
studentů z celého světa včetně České republi-
ky. Měl jsem velkou radost, že jsem na tuto 
událost byl pozván i já a mohl jsem se tedy těšit 
na další zajímavá setkání a nezapomenutelné  
zážitky a zkušenosti.

Konference se konala v  prostorách Pedago-
gické fakulty Herzenovy univerzity, jež je sou-
středěna přímo v historické části města. K mé 

Vánoční koncert, na kterém vystoupili 
žáci nižšího i vyššího stupně školy, byl 
překrásným zážitkem.

Vánoční jarmark gymnázia – studenti 
kvarty nabízeli i grilovaná cigára.  
Jedním slovem – balada!

Je libo pravý vídeňský vánoční punč?
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radosti se v její těsné blízkosti nacházel i hotel, 
v němž jsme se ubytovali – komu by se nelíbilo 
bydlet jen tři minuty volné chůze od legendární 
Ermitáže?

Vzhledem k tomu, že nás čekal velice náročný 
program (v některé dny začínal již v sedm ráno 
a končil i o půl jedné v noci) spojen s projek-
ty a přednáškami, bylo volného času opravdu 
málo. Proto jsme měli ještě před zahájením 
konference alespoň krátkou procházku po cen-
tru města. Petrohrad jsem sice již dvakrát na-
vštívil a mnoho památek jsem viděl, ale přesto 
jsem si je s radostí prohlédl znovu. Navíc jsem 
zde ještě nikdy nezažil typickou předvánoční 
atmosféru – ulice plné ozdob a koňských spře-
žení, všudypřítomná vůně cukroví a rozléhající 
se tóny vánočních písní udělají krásný dojem 
na každého. Ani v Petrohradu jsem nemohl po-
rušit mou cestovatelskou tradici, tedy pokusit 
se dostat na co nejvyšší místo, abych si pro-
hlédl celé město ještě jednou. Údajně nejhezčí 
výhled umožňuje kolonáda chrámu sv. Izáka, 
kdysi největšího pravoslavného svatostánku 
na světě (dovnitř se vejde neuvěřitelných čtr-
náct tisíc věřících). Z padesátimetrové výšky 
jsem viděl jak všechny stavby italského archi-
tekta Rasstreliho, tak i Finský záliv. Zimní pa-
lác nebo Petropavlovská pevnost odtud vypa-
daly jako hračky. A abychom nebyli ochuzeni 
o kulturní zážitek, poslední den konference 
jsme zhlédli i divadelní představení v Alexan-
drinském divadle.

Hlavní program probíhal v  již zmíněné Her-
zenově univerzitě. Čekalo nás mnoho aktivit 
a různých projektů. Velice mě bavily zejména 
činnosti spojené s bližším poznáním východ-
ní kultury, obzvlášť kurz ruských národních 
tanců. Účastnili jsme se i projektů, s nimiž se 
pravidelně setkávají vysokoškolští studenti, 
např. dle zadání zpracovat návrh pro vybu-
dování nového parku v  petrohradské čtvrti 
Kupčino – poznali jsme takto, jak se postupu-
je při plánování objektů tohoto typu, a navíc 
jsme si díky tomu otestovali, zda rozumíme  
odborných pojmům v ruštině.

Nejdůležitější část konference se odehrála 

v koncertní síni, kde probíhaly přednášky jed-
notlivých účastníků. Šlo o docela významnou 
událost, jelikož v  sále seděli kromě několika 
stovek petrohradských studentů také sám rek-
tor univerzity, profesoři a dokonce představi-
telé generálních konzulátů Česka, Slovenska 
nebo Maďarska, kteří setkání zahájili svými 
úvodními projevy. Hlavními tématy předná-
šek studentů byly postoj k Rusku jakožto zemi  
pro naši seberealizaci a spolupráce s  ostat-
ními státy. Ve svém povídání jsem se kromě 
zmíněných témat věnoval také souvislostem 
mezi ruskou a českou kulturou a tomu, jak je 
možné zvýšit zájem o ruštinu a kulturu toho-
to národa v českém prostředí. Hovořil jsem  
o našem gymnáziu a akcích, do kterých se pra-
videlně zapojuje – ostatně již dlouhé roky jezdí 
velkopavlovičtí studenti na Puškinův památ-
ník, mají možnost navštěvovat vernisáže nebo 
účastnit se četných akcí pořádaných Ruským 
kulturně osvětovým spolkem na Moravě. Mlu-
vil jsem i o historických souvislostech mezi 
českými a ruskými umělci, o nichž se málo ví, 
ale je jich mnoho: pokud jde např. o literaturu, 
nejhranějším zahraničním autorem v České re-
publice je Gogol, básnířka Marina Cvětajevová 
žila v Praze a věnovala jí své verše, první pře-
klad Evžena Oněgina byl inspirací pro spoustu 
našich předních spisovatelů. Velkou část poví-
dání jsem však věnoval hudebníkům s Ruskem 
spjatých, zejména Jaromíru Nohavicovi nebo 
Oldřichu Havránkovi, který byl sbormis-
trem moskevského Velkého divadla. V závěru 
jsem se krátce zmínil také o mých aktivitách 
v ruském jazyce a o svém novém koncertním 
programu s  ruskými písněmi, který budu 
připravovat pro červen a s  nímž vystoupím  
i ve Velkých Pavlovicích.

A jaké byly výsledky? Ač jsem to nečekal  
a vystoupení všech studentů byla na skutečně 
profesionální úrovni, poštěstilo se a porota mi 

Maturant velkopavlovického gymnázia 
Vojtěch Antoš na mezinárodní konferenci 
„Ruský dialog: jazyk, vzdělávání a kultu-
ra“ v ruském Petrohradě.

Vojta se svými novými přáteli ze všech 
koutů světa.

udělila 1. místo, z čehož jsem měl samozřejmě 
nesmírnou radost.

V neděli 16. prosince se šest petrohradských 
studentek za doprovodu profesorky Bo-
gdalovové vypravilo s  námi do Prahy, kde 
konference pokračovala. Mimo jiné jsme si 
vyzkoušeli učit ruské děti v jazykové škole, 
což byla zkušenost pro mě naprosto nová. 
Velice rád doplním, že delegaci z Petrohradu 
se naše hlavní město moc líbilo (sama paní 
Bogdalovová mi řekla, že si Prahu sama vy-
brala, aby konečně mohla vidět její pověstné 
věže) a že máme nejen vynikající trdelník,  
ale i nejhezčí vánoční stromek.

Na tuto konferenci nikdy nezapomenu, jeli-
kož mi dala spoustu fantastických zážitků. 
A jestliže platí, že i ty nejhezčí vzpomínky za 
čas zapomeneme, zcela určitě nezmizí přátel-
ství s  petrohradskými studenty, a věřím, že 
nás čeká ještě mnoho setkání, ať už ve městě  
bílých nocí nebo stověžaté matičce. 

Vojtěch Antoš, student oktávy

Pololetní vysvědčení  
bylo rozdáno
Dříve než si studenti našeho gymnázia začali 
užívat jednodenních pololetních prázdnin, 
obdrželi ve čtvrtek 31. ledna 2019 pololetní 
výpis vysvědčení. Tím se období školní výuky 
dostává do své druhé poloviny. 

Na nižším stupni gymnázia (prima – kvarta) 
prospělo s vyznamenáním 62 žáků, 1 žák ne-
prospěl z anglického jazyka. Pochvalu třídního 
učitele za toto pololetí obdrželo 21 žáků, po-
chvalu ředitele školy obdržel 1 žák za vzornou 
reprezentaci školy v  naukové soutěži. Důtka 
třídního učitele za porušení školního řádu 
byla udělena v 1 případě. V jenom případě 
bylo chování hodnoceno napomenutím tříd-
ního učitele.

Na vyšším stupni gymnázia (kvinta – oktáva, 
1. A – 4. A) prospělo s vyznamenáním 33 žáků, 
neprospěli 4 žáci a 5 žáků nebylo hodnoceno 
pro nedostatek podkladů pro klasifikaci. Stu-
denti, kteří dosáhli za první pololetí vyzname-
nání, obdrží prospěchové stipendium. Jeho 
smyslem je motivovat žáky školy k lepším stu-
dijním výsledkům. Třídní učitelé udělili 35 po-
chval za příkladné a svědomité plnění školních 
povinností, pochvalu ředitele školy obdrželo 
10 studentů za příkladnou reprezentaci školy 
v soutěžích a projektech. Z pohledu přijatých 
výchovných opatření byla udělena jedna sníže-
ná známka z chování, 3 písemná napomenutí 
třídního učitele za drobné přestupky a jedna 
důtka třídního učitele.

Za první pololetí je průměrná omluvená ab-
sence 64 hodin na žáka. Průměrný prospěch 
na žáka školy je pak 1,70. 

Paeddr. Vlastimil kropáč,  
ředitel gymnázia Velké Pavlovice
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Předvánoční čas, to jsou mimo mnohé jiné také 
písně, koledy a hudba vůbec. V tomto nostal-
gickém pohádkovém čase navštěvujeme více 
častěji než kdy jindy během roku nejrůznější 
koncerty, divadelní představení a jiné kultur-
ní akce. A velmi rádi také zavítáme na besídky 
našich dětí, které navštěvují hudební obor Zá-
kladní umělecké školy ve Velkých Pavlovicích. 

Během adventu roku 2018 se tyto besídky 
konaly hned na třech místech. Tradičně jako  
v letech minulých v podkrovním výstavním 

sále na radnici, v koncertním společenském 
sále Ekocentra Trkrmanka a pak také premi-
érově v prostorách nového Hotelu Lotrinský, 
který sídlí v nádherně zrekonstruované budově 
starobylé tereziánské sýpky.

Všechny tyto prostory rozezněly nejrůzněj-
ší hudební nástroje, děti však nejen hrály,  
ale také zpívaly a některé z nich sehrály i malá 
divadelní představení.

Všem malým vystupujícím zaslouženě patří 
velký obdiv a dlouhý potlesk, jejich rodičům 

pak upřímné poděkování za podporu a moti-
vaci a vyučujícím za ohromný kus práce, zápal  
a nadšení. Není vůbec jednoduché takové 
představení nacvičit a zorganizovat. Každá be-
sídka vyžaduje nové nápady, výběr zajímavých 
skladeb, jejich úpravy a nekonečné hodiny pil-
ného nacvičování.

Milena karberová & karolína Bártová

šňůRa vánočnícH Besídek žáků základní umělecké Školy

Vánoční vystoupení žáků ZUŠ v prostorách Hotelu Lotrinský.

POdĚkOVÁní MAnŽeLů dOSTOUPiLOVýcH UčiTeLůM  
A STUdenTůM gYMnÁZiA VeLkÉ PAVLOVice
Vážení učitelé a studenti gymnázia ve Velkých Pavlovicích,

chtěli bychom Vám tímto z celého srdce poděkovat za překrásný vánoční koncert pro naši dceru Sáru, na který budeme ještě dlouho  
vzpomínat. Tak krásné vystoupení žáků jsme už dlouho neměli možnost zhlédnout.

Děkujeme samozřejmě i pedagogům a studentům, kteří se podíleli na přípravě vystoupení, na výběru skladeb, které byly úžasné.  
Díky také patří studentům, kteří doprovázeli celý program na hudební nástroje i studentům za krásná pěvecká vystoupení.

Naše poděkování patří i ostatním studentům, kteří se podíleli na přípravě vánočního jarmarku, na přípravě a prodeji výrobků  
různého druhu a tímto se nemalou měrou zasloužili o to, že se akce tak velmi vydařila a výtěžek z ní byl úžasný.

Ještě jednou moc děkujeme!

Radek a Petra dostoupilovi,  
rodiče malé Sárinky
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a muži:

Podzimní část soutěže se A mužstvu vůbec 
nevydařila. Mužstvo navázalo na velmi špat-
né výkony a výsledky z jarní části ročníku 
2017/2018, tentokrát ovšem krize vyvrcho-
lila. Kromě domácího hodovního vítězství  
nad Velkou nad Veličkou dokázalo mužstvo již 
pouze dvakrát remizovat v domácím prostře-
dí. Výkonnostní rozdíl v zápasech se silnější-
mi mužstvy byl propastný, navíc nedokázalo 
mužstvo bodovat ve vyrovnaných zápasech  
s průměrnými soupeři. Nakonec skončilo v ta-
bulce podzimní části beznadějně poslední se 
ziskem pouhých 5 bodů a s odstupem 6 bodů 
na nesestupové příčky. Mužstvo se nedoká-
zalo vyrovnat s velkou marodkou a s odchody 
zkušených hráčů. Bohužel ze základní sestavy 
vypadli na poslední chvíli i dva nadějní do-
rostenci, kteří se rozhodli odejít do vyšších  
dorosteneckých soutěží.

Šance na záchranu je v jarních odvetách sice 
malá, ale realizační tým se snaží mužstvo dopl-
nit zkušenými hráči a pokusit se o malý zázrak 
– zachránit I.A třídu i pro další sezónu.

Kromě výkonnosti se potýkalo mužstvo i s vel-
mi špatnou tréninkovou docházkou a z toho 
pramenící i nepříliš dobrou kondicí.

Zimní přípravu zahájili hráči A mužstva  
ve druhé polovině ledna, v jejím průběhu vyu-
žijí sportovní halu ZŠ a posilovnu. V případě 
příznivého počasí může družstvo využívat 
běžecký ovál a malé hřiště s umělou trávu 3G  
na multifunkčním areálu u školy. V průběhu  
zimní přípravy sehraje mužstva cca 4–5 pří-

fotbalový oddíl tj slavoj velké pavlovice

pravných zápasů, nejprve na hřištích s UT 
a během druhé poloviny března minimálně  
1–2 zápasy na přírodní trávě. 

B muži: 

Béčko hraje své zápasy III. třídy na hřišti  
ve Starovičkách. Po nevyrovnaných výkonech 
v podzimní část sezóny skončilo družstvo  
na 5. místě tabulky se ziskem 26 bodů.

c muži:

Céčko odehrálo zatím nejhorší část sezóny  
za dobu fungování tohoto mužstva a po podzi-
mu získalo celkem 10 bodů, což stačí na prů-
běžné předposlední 11. místo v tabulce. 

dorost:

Dorostenci pod vedením trenéra Stanisla-
va Hříby odehráli opět velmi dobrý podzim 
a potvrdili své výkony z posledních sezón.  
Po celou dobu se mužstvo pohybovalo v popře-
dí tabulky a po dvou cenných vítězstvích proti 
Znojmu a Pohořelicím se dokonce vyhouplo 
do čela tabulky! Mužstvo si udržuje svou vy-
sokou kvalitu i přesto, že dva hráči odešli hrát 
vyšší dorostenecké soutěže a několik dalších 
hráčů nastupuje za družstva dospělých. Bo-
hužel citelným oslabením pro jarní část soutě-
ží bude odchod brankáře Benešovského zpět  
do svého mateřského klubu.

Žáci:

Pro sezónu 2018/2019 se žáci Slavoje spojili 
s žáky Rakvic a vytvořili společná družstva 
starších a mladších žáků, kteří se účastní kraj-
ské soutěže I. třídy. Spolupráce zatím fungu-

je dobře, družstva střídavě trénují nebo hrají  
v obou obcích a hlavně mladší žáci patří k těm 
nejlepším. Zatím jsou na 2. místě tabulky se 
ziskem 31 bodů. Starším žákům patří 10. mís-
to se ziskem 12 bodů a v jarní části soutěže je 
čeká náročný boj o záchranu v krajské soutěži.

Přípravka:

Starší i mladší přípravka se účastní Okresní-
ho přeboru přípravek, jednak tzv. zápasového 
formátu, tak i turnajového formátu. Navíc jez-
dí přípravky na zajímavé a atraktivní turnaje  
po celém Jihomoravském kraji. V květnu 
se bude účastnit také dvou turnajů v areálu  
TJ Slavoj ve Velkých Pavlovicích.

fotbalista roku 2018
Členové velkopavlovického Slavoje se opět 
prosadili i v každoroční anketě Fotbalista roku, 
jejíž slavnostní vyhlášení a předání cen se koná 
tradičně v divadle v Boleradicích. Tentokrát 
se podařilo našim členům prosadit ve třech  
kategoriích.

V kategorii dorostenců se mezi nejlepší hráče 
na okrese prosadil Adam Fridrich, opora naše-
ho dorostu, který se postupně prosazuje i mezi 
dospělými. V kategorii Trenér roku se mezi tři 
oceněné trenéry dostal Stanislav Hříba, pod 
jehož vedením se daří našemu dorostu a vede 
svou krajskou soutěž. Dalším oceněným, kte-
rý se dočkal ovací naplněného divadelního 
sáluv Boleradicích, byl v kategorii Funkcionář  
roku dlouholetý správce sportovního are-
álu TJ Slavoj a vyhlášený „trávníkář“  
Josef Konečný.

Oceněným gratulujeme a doufáme, že si slav-
nostní večer v Boleradicích užili i včetně boha-
tého rautu, který každoročně připravuje pro-
vozovatel velkopavlovické Restaurace SPORT 
Milan Koubek.

františek čermák

SPORT

Vyhlášení ankety Fotbalista roku 2018 v boleradickém divadle.

Valná hromada  
TJ Slavoj Velké Pavlovice

POZVÁnkA
TJ Slavoj Velké Pavlovice Vás srdečně zve 

na každoroční VALnOU HROMAdU,

která se bude konat ve čtvrtek  
21. března 2019 v 18.00 hodin

ve společenském sále v areálu TJ Slavoj.
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Vítězové a ocenění IV. ročníku Štěpánského turnaje v malé kopané.

Házená má ve Velkých Pavlovicích dlouhou 
tradici a pokusit oživit ji se rozhodla Legata 
Hustopeče. V září 2018 po prvním náboru 
se do středečních tréninků ve sportovní hale 
Základní školy Velké Pavlovice zapojilo pár 
odvážlivců, ke kterým se postupně přidávali 
další. Za podpory ze strany rodičů se tréninky 
rozšířily i na sobotní odpoledne. 

Když v říjnu funkčnost týmu ohrozil úraz tre-
néra pana Bc. Petra Semeráda z Legaty, tak 
týmu vyšla vstříc paní Mgr. Jana Michnová. 

HáZená pRo děti i ve velkých Pavlovicích
Hledáte sportovní vyžití pro vaše dítě? Pojďte to zkusit s námi v házené!

Převzala jak tréninky malých házenkářů, tak 
i jejich přípravu na turnaje minižactva do kon-
ce loňského roku. Za což ji ještě jednou patří 
velký dík.

Od nového roku se vrací pan Bc. Petr Semerád 
a na pozici asistenta mu bude vypomáhat paní 
Alena Havlínová. V současné době má tým čtr-
náct aktivních členů, kteří již jezdí na turnaje 
a prezentují Legatu Hustopeče jako tým z Vel-
kých Pavlovic. Rádi uvítají další. Kdo se přidá?

Nábor dětí ročníků 2009–2012:

Tréninky ve Velkých Pavlovicích – středa  
15.00 až 16.00 hodin, sobota 14.00  
až 15.00 hodin.

Bližší informace:  
e-mail – miloslav.dvorak@seznam.cz,  
tel. – 608 900 517

Legata Hustopeče  
a rodiče stávajících členů

Už počtvrté se sešli fanoušci kulatého nesmy-
slu na Štěpána ve velkopavlovické hale, kde se 
znovu po roce konal turnaj v malé kopané. Zá-
jem o turnaj byl letos enormní. Maximální ka-
pacita 16 týmů byla po třech týdnech obsaze-
ná, přitom zájemců bylo ještě o polovinu více.

Celý turnaj odstartoval v 8 hodin zápasy  
ve skupinách. Vítěz dvou ročníků Seebet Team 
si připsal vůbec první porážku v základní hrací 
době v celé historii turnaje, když ve skupině ne-
stačil na vítěze skupiny Loupežníky z povolá-
ní. Tato dvojice také postoupila mezi osmičku 
nejlepších. Tam se rovněž podívali hráči TJDN  
a Prostě dorost z „Béčka“. Obhájce titulu  
z roku 2017, celek IJO pak prošel bez ztráty 
bodu skupinou C, kterého následoval nováček 
Boys4you, za který nastoupil také bývalý český 
reprezentant a na podzim hráč prvoligové Pří-
brami Mario Holek. Až do posledního kola byla 
situace dramatická ve skupině D. V ní si nej-
prve Gambáči došli suverénně pro první místo  
s úctyhodným skóre 17:2, druhý postupujícím 

titul na štěpánském tuRnaji
v malé koPané oPět Patří seebet teamu

se pak stali obhájci bronzu Oggy a škodíci.

Všechny zápasy nejlepších osmi týmů byly 
oku lahodící a plně zaplněná tribuna velko-
pavlovické haly se bavila. Čtvrtfinále nabídlo 
obě reprízy závěrečných střetnutí z předešlé-
ho roku. I tentokrát vzešel z duelu mezi TJDN 
a Oggy a škodíci vítězně druhý jmenovaný 
tým. Obhájci i IJO ale narazili a především ha-
ttrick nejlepšího střelce turnaje Čeňka Cenka 
znamenal postup Seebet Teamu. Čtvrtfinále 
bylo rovněž konečnou pro Boys4you, v due-
lu s Loupežníky z povolání vedlo, dvě chyby  
ale znamenaly obrat ve skóre. Jako poslední 
si po přestřelce s Prostě dorost zajistili účast 
mezi čtveřicí nejlepších Gambáči.

První semifinále nabídlo dramatickou bitvu 
mezi Loupežníky z povolání a Oggy a škodí-
ky a především fantastický výkon nejlepšího 
brankáře turnaje Tomase Vebera z prvně jme-
novaného celku znamenal těsnou, ale cennou 
výhru 2:1 a postup do finále. Druhý duel byl 
opět představením Cenka, ten svým dalším 

hattrickem zničil také Gambáče a posunul Se-
ebet Team počtvrté do souboje nejlepších.

Gambáči si chuť spravili v zápase o bronz a vý-
hrou 5:1 si zajistili zisk poháru za třetí místo. 
Finále tak nabídlo opakování zápasu ve skupi-
ně. A byl to opět zápas o prvním gólu. Taktický 
duel z obou stran rozhodl po střílené přihrávce 
Tomáš Prokeš ze Seebet Teamu, který po zby-
tek zápasu, i díky početné lavičce náhradníků, 
kontroloval stav a po roční pauze si zajistil opět 
triumf na Štěpánském turnaji v malé kopané.

Za pořadatele bych chtěl ještě jednou sdělit 
VELKÉ DÍKY všem týmům a hráčům i zájem-
cům o turnaj, všem, kteří přispěli k hladkému 
uspořádání turnaje, Městu Velké Pavlovice 
za poskytnutí tělocvičny k jeho konání a také 
dárcům a sponzorům, kteří poskytli ceny  
pro vítěze a nejlepší hráče.

Díky a snad za rok zase!

Michal Jilka
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Mezinárodně obsazený tradiční turnaj konající 
se 12. ledna 2019 nechal zavzpomínat na své 
spoluhráče, kteří odešli z tohoto světa před-
časně. Původní Memoriál Klementa Minaříka 
byl později přejmenován na Turnaj O pohár 
Modrých Hor.

Umístění bylo následující:
1. místo – Němčičky 
2. místo – Senica 
3. místo – Ždírec nad Doubravou 
4. místo – Velké Pavlovice 
5. místo – Modré Hory 
6. místo – Brumovice

Individuální ocenění:
Nejlepší brankář turnaje – Peter Petráš – Se-
nica, Nejlepší hráč turnaje – Radek Pátek – 
Modré Hory, Nejlepší střelec turnaje – Pavel 
Procházka ml. - Velké Pavlovice, Hlavní roz-
hodčí turnaje O pohár Modrých Hor – Roman 
Vejvančický a Karel Hytych, Porota – zápis, 
statistiky, časomíra apod. – Přemysl Pálka  
a Jan Forman 

Hlavními pořadateli turnaje bylo Město Velké 
Pavlovice zastoupené starostou Jiřím Otře-
lem & DSO Modré Hory zastoupený Ing. Pře-
myslem Pálkou. Ceny vítězným družstvům 

poHáR modRÝcH HoR vyboJovaly němčičky

slavnostně předali Jiří Otřel, Přemysl Pálka  
a Jan Forman.

Poděkování patří i členům velkopavlovického 
Klubu důchodců, kteří nejen pro pro samotné 
hráče, ale i fanoušky zajistili bufet s občerstve-
ním. Jmenovitě děkujeme paní Miluši Otáhalo-
vé, Ludmile Hlávkové, Františce Pláteníkové, 
Aleně Hiclové a panu Josefu Hiclovi. O foto-

grafie se postaral pan Oldřich Otáhal.

Večer se sešli všichni účastníci přátelského 
turnaje O pohár Modrých Hor v prostorách 
Slavoje Velké Pavlovice na tradičním gu-
lášku od pana Milana Koubka a také mohli 
ochutnat vynikající vína z produkce vinařů  
Modrých Hor.

ing. Přemysl Pálka

Mezinárodně obsazený fotbalový turnaj O pohár Modrých Hor – nejvýznamnější sportovní 
akce zimních měsíců ve Velkých Pavlovicích.

Z deseti plánovaných účastníků odjelo na so-
botní turnaj do Uherského Hradiště sice jen 
sedm badmintonistů z kroužku SVČ Velké 
Pavlovice, ale i tak byla naše výprava úspěšná.

Dětsko-juniorský turnaj se konal ve sportovní 
hale s osmi badmintonovými kurty a probíhal 
v rychlém tempu a příjemné atmosféře. Mimo 
velkopavlovické badmintonisty zde starto-
vala padesátka badmintonistů z Uherského 
Hradiště, Kunovic, Želechovic a Sloven-
ska. Hrálo se napříč věkovými kategoriemi  
a pro velkopavlovické nejmladší to byla první 
účast na turnaji vůbec. 

Radostnou zprávou se tak stalo, že hned dva  
z těchto nejmenších si přivezli medaile. Natali 
Chrástková v dívkách získala zlatou a Ondra 
Langer bronzovou v chlapcích, oba v kategorii 
U11. Za starší se Martin Huslík umístil na tře-
tím místě v kategorii „Junior“ a Jakub Herzán 
potvrdil svou papírovou pozici favorita a získal 
zlatou medaili v U15.

Naše výprava slavila úspěch a všichni jsme ji 
zakončili v místním aquaparku, kde se bad-
mintonisté zregenerovali v bazénech, nebo 
alespoň patřičně vyřádili na tobogánech.

Za vzornou reprezentaci Velkých Pavlovic pa-
tří dětem velký dík.

Jiří Huslík

Badmintonisté na tuRnaji v uherském hradiŠti

Badmintonový potěr v Uherském Hradišti zabodoval, medaile ale sbírali i ostřílení hráči.
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Středisko volného času působící při ZŠ Velké 
Pavlovice se zaměřuje na pravidelnou činnost 
v kroužcích a jednorázové akce sportovního 
charakteru, a to především pro děti z velko-
pavlovické školy či škol z blízkého okolí. V ne-
děli dne 21. ledna 2019 však SVČ technicky 
zajišťovalo fotbalový turnaj oblastní úrovně, 
kdy ve spolupráci s fotbalovým oddílem TJ So-
kol Kobylí uspořádalo halový turnaj starších  
přípravek.

A zážitek to byl velmi příjemný. Do velkopav-
lovické tělocvičny se sjela šedesátka malých 
dychtivě vyhlížejících fotbalistů z břeclavské-
ho regionu. Oblékli dresy a od brzkého neděl-
ního rána za znělého povzbuzování od svých 
skalních fanoušků rozehráli své kombinace ve 
snaze vše zakončit gólem. A bylo se na co dí-
vat. Kluci, ale také holky se snažili. Bylo vidět,  
že je fotbal baví. Svou bojovností a nasazením 
by předčili kdejakého superhrdinu.

Šest družstev sehrálo v jedné skupině dohro-
mady patnáct zápasů. Za vítězství byly při-
dělovány tři body. Nejlépe si vedla přípravka  
z Charvatské Nové Vsi, která neprohrá-
la ani jediné z utkání a umístila se tak  
na prvním místě. Stříbrné medaile získala  
Moravská Nová Ves a na bronz si přišlo Kobylí.

fotBalovÝ tuRnaj staRšícH pŘípRavek
aneb sPortovní víkend svč Podruhé

Turnaj probíhal v dobré atmosféře. Za hladký 
průběh jednotlivých utkání patří poděkování 
rozhodčím Michalovi Zichovi a Josefu Kaňo-
vi. Poděkování patří také trenérům, kteří se  
o své svěřence pečlivě starali a byli jim dobrou 
oporou. A v neposlední řadě velké poděkování 
panu Podešvovi z Velkých Pavlovic, který nám 
po oba dva sportovně laděné víkendové dny 
(jak ten badmintonový, tak i fotbalový) zajistil 
v hale ozvučení.

konečná tabulka turnaje:

1. TJ Sokol Charvátská Nová Ves 15 b.  
2. FK Moravská Nová Ves  12 b. 
3. TJ Sokol Kobylí   9 b. 
4. MSK Břeclav A   6 b. 
5. TJ Sokol Bořetice / FK Vrbice 3 b. 
6. MSK Břeclav B   0 b.

Jiří Huslík

Tým TJ Sokol Charvátská Nová Ves – vítěz Fotbalového turnaje přípravek.

Pod hlavičkou SVČ Velké Pavlovice při ZŠ 
Velké Pavlovice proběhly ve sportovní hale  
o víkendu ve dnech 19. a 20. ledna 2019 hned 
dvě sportovní akce většího charakteru, kterých 
se zúčastnila stovka sportujících dětí.

Na tu první - sobotní otevřené badmintonové 
GP v kategorii do patnácti let se sjela zhruba 
čtyřicítka badmintonistů z celé republiky, aby 
posbírali body do národního žebříčku, po-

spoRtovní víkend svč otevřeli badmintonisté
dle kterého se mimo jiné určuje právo startu  
v turnajích ČBaS, které jsou limitované po-
čtem soutěžících ap..

Velké Pavlovice měly jen jediné želízko v ohni. 
Jakub Herzán se však stal potěšujícím překva-
pením, když v deblu zdolal, spolu s břeclav-
ským Adamem Veselým, druhou nasazenou 
dvojici Burger-Havlíček z Pardubic, ve dvou 
dechberoucích setech 29:27, 21:19. Po ná-
sledné celkem jednoduché semifinálové výhře 
se tak dostali do samotného finále. Tam sice 
podlehli favoritům, ale i tak je stříbrná medaile  
z tohoto turnaje pro kluky úspěch. 

Badmintonista Kuba Herzán (vlevo) 
nezklamal a opět zabodoval!

Fotbalový oddíl TJ Slavoj Velké Pavlovice 
srdečně zve všechny příznivce mládežnické 
kopané na májové turnaje přípravek, které se 
konají ve středu 1. a 8. května 2019.

Každého turnaje se účastní 8 družstev,  
1. května starší přípravky a 8. května mladší  
přípravky.

Začátek turnajů je vždy v 9.00 hod., předpoklá-
daný konec cca ve 13.30 hod.

májové tuRnaje PříPravek

V singlu se Jakub umístil na děleném pátém 
místě a stejně tak i v mixech, kde se spolu-
hráčkou Karolínou Sedlákovou podlehli těsně 
před bojem o medaile páru z Klimkovic Glac-
-Hrdinová, kteří soutěž mixů nakonec vyhrá-
li. Za stříbrnou medaili z deblů patří Jakubovi 
gratulace.

Velkopavlovická sportovní hala znovu ožije 
badmintonem již v únoru, kdy se setkají na 
kurtech ti nejmenší hráči na žákovském tur-
naji zaměřeném především na začínající bad-
mintonisty.

Jiří Huslík

Na účastníky turnajů čekají hodnotné ceny, 
poháry, medaile a diplomy, občerstvení a pitný 
režim. A samozřejmě tím nejcennějším bude 
krásný sportovní zážitek a radost za hry.

Budeme se těšit na Vaši účast, přijďte se podí-
vat na kvalitní mládežnický fotbal v kategorii 
přípravek.

Za oddíl kopané TJ Slavoj Velké Pavlovice 
Paštika Miloslav – hlavní trenér přípravek
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RaČTe S děTmI V kNIHoVNě
Úterý 5. března 2019 v 16.00 hod., nový klub 
RaČte s dětmi = Rádi čteme s dětmi 
První setkání na téma Knížkový pejsek
* Městská knihovna Velké Pavlovice 
* 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

BeSeda Na TÉma  
ŽÍTkoVSkÉ ČaRoVÁNÍ
Středa 13. března 2019, v 18.00 hod.,  
beseda PaedDr. Jiřího Jilíka  
o skutečném životě a magii  
žítkovských bohyní
* výstavní sál Městského úřadu  
Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

15. PleS gYmNÁZIa
Pátek 15. března 2019 od 19.30 hod.,  
zahájení tradiční polonézou studentů,  
půlnoční překvapení, hraje Tremolo
* sokolovna Velké Pavlovice 
* www.gymnvp.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

BadmINToN VelkÉ PaVloVIce  
oPeN 2019
Sobota 16. března 2019,  
3. ročník badmintonového turnaje dvouher,  
pro kategorie U12, U16
* sportovní hala ZŠ Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

děTSkÉ maŠkaRNÍ odPoledNe
Neděle 17. března 2019, začátek v 15:00 hod. 
* sokolovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

IV. RoČNÍk * BěH  
o VelkoPaVloVIckoU meRUŇkU
Sobota 23. března 2019, od 10.00 hod., hlavní 
závod 12:30 hod.
Délka trasy hlavního závodu – muži 8 km, 
ženy  
a muži nad 70 let 5 km
Závod je součástí Moravsko slovenského  
běžeckého poháru
Podrobné propozice na webu města  
Velké Pavlovice
* Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

Noc S aNdeRSeNem
Pátek a sobota 29. a 30. března 2019,  

pro děti od 1. do 4. třídy ZŠ
* Městská knihovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz

coUNTRY BÁl
Sobota 30. března 2019, od 20.00 hod.
* vstupné 100 Kč 
* vystoupí děti z MŠ, Přátelé country,  
překvapení z Boleradic,  
hraje kapela Popojedem  
* sokolovna Velké Pavlovice 
* www-velke-pavlovice.cz

ZÁPIS do 1. TŘÍdY
Čtvrtek 4. dubna 2019,  
od 15:00 do 17:00 hod.
* Základní škola Velké Pavlovice 
* www.zs.velke-pavlovice.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

VelIkoNoČNÍ TVoŘeNÍ
Úterý 9. dubna 2019, od 15.30 do 18.30 hod.
* tradiční zvyky, obyčeje, zdobení vajíček,  
pletení žil, velikonoční tvoření 
* vstupné 20 Kč 
* Ekocentrum Trkmanka  
 – letohrádek (přístavba) 
* www.ekocentrum-trkmanka.com 
* www. velke-pavlovice.cz

VýSTaVa foTogRafIÍ  
„oBjekTIV 2018“
Pátek 12. dubna 2019, 18.00 hod.
* výstava potrvá do 30. dubna 2019 
* výstavní sál Městského úřadu Velké Pavlo-
vice  
* www.velke-pavlovice.cz

aPRÍleS
Pátek 12. dubna 2019, od 18.00 hod.
* vstupné 100 Kč 
* charitativní koncert pro Světlušku  
* sokolovna Velké Pavlovice 
* www.gymnvp.cz, www.velke-pavlovice.cz 

IX. RoČNÍk jaRNÍHo  
PŘecHodU PÁlaVY  
Se Sokolem VelkÉ PaVloVIce
Sobota 13. dubna 2019, odjezd v 9.00 hod.  
z autobusového nádraží nasmlouvaným  
autobusem
* pěší hřebenová túra - Pálava 
* www.velke-pavlovice.cz

30 VÍN modRýcH HoR 2019  
– SoUTěŽNÍ PŘeHlÍdka VÍN  
Z modRýcH HoR
Sobota 27. dubna 2019 
* vstupné 200 Kč, manželské páry 300 Kč 
* sokolovna Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz 
* www.modrehory.cz

PÁleNÍ ČaRodějNIc
Úterý 30. dubna 2019
* louka u rybníka 
* www.velke-pavlovice.cz

mÁjoVÉ oTeVŘeNÉ SklePY 2018
Sobota 4. května 2019 od 11.00 hod.
* vinné sklepy vinařů spolku  
Víno z Velkých Pavlovic 
* www.vinozvelkychpavlovic.cz 
* www.velke-pavlovice.cz

kaleNdÁRIUm  
– faRNoST VelkÉ PaVloVIce

Období od 6. března 2019 do 5. května 2019

POPeLeční STŘedA 
Středa 6. března 2019, 18.00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠe nA PAMÁTkU POSLední  
VečeŘe kRiSTA * ZeLený čTVRTek 

Čtvrtek 18. dubna 2019, 18.00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

OBŘAdY nA PAMÁTkU UMUčení PÁnĚ  
* VeLký PÁTek

Pátek 19. dubna 2019, 15.00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

VeLikOnOční VigíLie * BíLÁ SOBOTA 
Sobota 20. dubna 2019, 21.30 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

VeLikOnOční MŠe nA OSLAVU  
VZkŘíŠení JeŽíŠe kRiSTA
Neděle 21. dubna 2019, 11.00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

MŠe nA VeLikOnOční POndĚLí 
Pondělí 22. dubna 2019, 11:00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 VýLeT dO PRAHY nA nÁROdní  
POcHOd PRO ŽiVOT 
Sobota 27. dubna 2019

MÁJOVý kOnceRT
Neděle 5. května 2019, 15.00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

kaleNdÁŘ akcÍ – březen, duben a květen 2019

Podrobné informace k veškerým výše 
uvedeným akcím naleznete 
na webových stránkách města  
Velké Pavlovice * www.velke-pavlovice.cz, 
v hlášení městského rozhlasu  
na v informačních vitrínkách spravovaných 
TIC – na budově TIC a Městské knihovny  
a na ulici Hlavní u budovy 2. stupně ZŠ.
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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 2/2019 – 10. dubna 2019 
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 2/2019 – 17. dubna 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!

koUPÍm BYT 2+1, 3+1  
Ve VelkýcH PaVloVIcÍcH  

NeBo BlÍZkÉm okolÍ. 

Nabídněte prosím. Tel.: 604 590 583

HledÁm Rd Ve VelkýcH PaVloVIcÍcH 
NeBo S doBRoU dojeZdNoSTÍ  

do HUSToPeČÍ. 

Opravy nevadí. Tel.: 605 982 553


