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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
na úvod bych chtěl poděkovat všem voličům,
kteří si našli čas a zúčastnili se letošních voleb do Evropského parlamentu. Do volebních místností v našem městě si našlo cestu
30,05 % voličů, celorepublikově byla účast
28,29 %. Děkujeme.
Z investičních akcí, které se rozběhly v měsíci červnu je nejvýznamnější rekonstrukce
kuchyně v mateřské školce. Stavební práce
a dodávku vzduchotechniky ve výběrovém řízení vyhrála firma STAVEBNÍ FIRMA PLUS
s.r.o., Hodonín s cenou 3.544.970 Kč s DPH.

Dodavatel na vybavení kuchyně se soutěží.
Děkuji všem rodičům za pochopení vzniklé
situace s uzavřením mateřské školy v měsíci
červenci.
Dále byla zahájena výstavba skladových kójí
na ulici Tovární. Stavbu provádí firma Štambacher, s.r.o., Velké Pavlovice. Vysoutěžená
hodnota díla je 1.559.690 Kč s DPH.
Zaměstnanci města zahájili výstavbu chodníku na ulici Zahradní po rekonstrukci
vodovodu.

nova, kterou provede město ve spolupráci
s VaK, a.s. Břeclav.
Léto je před námi a je již tradičně spojeno se
spoustou akcí v našem městě – Meruňkobraní, noční otevřené sklepy – Víno v oranžovém,
hasičská Noční soutěž v požárním útoku, zahrávky hodů, hody, Vinohraní ve Viniiu, v polovině září Velkopavlovické vinobraní a další.
Přeji Vám, ať si z této bohaté nabídky vyberete
a všem občanům příjemné prožití letních dnů.
Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

V měsíci červenci a srpnu proběhne rekonstrukce vodovodního řadu na ulici Herbe-

Z radnice
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města
Rada města se za období od vydání minulého
zpravodaje sešla celkem pětkrát a mimo jiné se
zabývala následující problematikou:
• průběžně projednala a vzala na vědomí věstníky vlády, informace o činnosti městského
úřadu, o činnosti služeb města a o průběhu
investičních a dotačních akcí, pronájmy bytů,
změnou směrnic atd.
• také se zabývala problematikou školství – např.
vzala na vědomí oznámení o udělení ředitelského volna na ZŠ a to ve dnech 27. a 28. 6. 2019,
školní rok bude ukončen 26. 6. 2019
• zaslání žádosti na navýšení počtu žáků MŠ
ze 100 na 120 žáků na KHS, na JmK – školský odbor a na školský rejstřík a to z důvodu
kolaudace nově vystavěné třídy pro nejmenší
děti v MŠ
• oznámení Ekocentra Trkmanka o získání financí z Grantů Jihomoravského kraje
na projekt "I tvoje popelnice má ráda pořádek"
63.700 Kč, dále na projekt "Kateřinské hodečky" 20.000 Kč
Rada města schválila (výběr):
• příkazní smlouvu na pořízení změny č. 2
územního plánu Velké Pavlovice; veškeré náklady s pořízením změny č. 2 územního plánu
budou financovány žadateli o změnu
• cenovou nabídku na zpracování dokumentace
ke změně č. 2 územního plánu Velké Pavlovice
s fi KT architekti – Ing. arch. Pavel Klein
• záměr č. 1/2019 na směnu pozemku
parc. č. 892/7 v k.ú. Velké Pavlovice (pod veřejnou komunikací mezi bytovým domem
v ul. Za Dvorem a ústřednou Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.) o výměře 179 m²
dle zhotoveného geometrického plánu Dani-

elem Svobodou, za pozemky p. č. 892/4 o výměře 14 m² a 905/5 o výměře 20 m² v k.ú. Velké
Pavlovice dle zhotoveného geometrického plánu Danielem Svobodou, v majetku Města V.P.
• žádost spolku Velkopavlovické tradice, z.s.
na rok 2019 na změnu použití prostředků
ve výši 3.000 Kč ze Svatojánské noci na "dílničku s řemesly" v rámci sobotního programu
Velkopavlovického vinobraní
• zprávu o hospodaření příspěvkových organizací MŠ, ZŠ, Gymnázia a Ekocentra Trkmanka
za rok 2018 a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku dle přiložených žádostí
• poskytnutí finančního daru z rozpočtu města pro Studio 1 – Kateřina Kosíková ve výši
8.000 Kč na akci Tancem proti sociálním drogám. Akce probíhala v neděli 14. 4. 2019 celý
den v sokolovně
• smlouvu o dílo č. 2019-01 na zpracování architektonické studie stavby "Bytový dům na ulici
Za Dvorem" ve Velkých Pavlovicích od zhotovitele Ing. arch. Jana Tesaře ve výši 78.000 Kč
(bez DPH), s DPH 95.160 Kč
• výběrové řízení na rekonstrukci kuchyně MŠ
Velké Pavlovice s cenou 3.000.000 Kč s DPH
• žádost MŠ Velké Pavlovice o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV "Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování –
šablony pro MŠ a ZŠ II"
• žádost Gymnázia Velké Pavlovice na ocenění
a odměnu pro studenta (maturanta) za aktivní
práci ve studentském parlamentu, za hudební
doprovody akcí organizované školou a také
za účast v soutěžích v ruském jazyce jak v rámci
regionu, České republice nebo i na mezinárodní úrovni; rada města odsouhlasila odměnu

5.000 Kč jako mimořádné ocenění
• spolupráci s MěÚ Hustopeče při akci "Baterkomanie v Jihomoravském kraji 2019", která se koná v termínu od 1. 5. 2019 do 31. 10.
2019; v případě, že nebude získána ze soutěže
žádná finanční odměna, bude jednáno o finančním daru pro podporovanou osobu z V.P.
z rozpočtu města Hustopeče a V.P.
• účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2018 (MŠ, ZŠ, Gymnázia a EkoT)
• rozpočtové opatření č. 4/2019
• smlouvu mezi Městem Velké Pavlovice a společností ENVIPARTNER, s.r.o. se sídlem Brno,
Štýřice, Vídeňská 55, 639 00, IČ: 28358589.
Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace (40 tis. Kč) a poradenství při
zpracování žádosti o dotaci (30 tis. Kč) na digitalizaci povodňového plánu a vybudování sítě
varovného a vyrozumívacího systému
• podání žádosti o Zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
pro mateřskou školu, která se týká zvýšení
nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole
ze 100 na 120 a zvýšení nejvyššího povoleného
počtu stravovaných ze 114 na 134, s účinností
od 1. 9. 2019
• podání žádosti o dotaci pro městskou knihovnu
v rámci 2. kola programu "Veřejné informační
služby knihoven", podprogram "Informační
centra knihoven" na výměnu hardware – dvou
ks PS za notebooky; předpokládané náklady
jsou 30 tis. Kč
• finanční dar ve výši 3.000 Kč pro Moravskoslezský kynologický svaz, Velké Pavlovice, IČ:
71224963 na nakoupení špekáčků, chleba,
rohlíků, hořčice, nealka, cukrovinek pro cca
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80 dětí na akci "Děti a psí řeč – 2019", ve spolupráci s Ekocentrem Trkmanka a Kynologickým
klubem ve Velkých Pavlovicích na kynologickém cvičišti
• úhradu cimbálové muziky, která bude doprovázet verbíře na dětské soutěži verbířů,
která se bude konat 1. 6. 2019 v Sokolovně
ve Velkých Pavlovicích
• dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Městem Velké
Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 06
Velké Pavlovice, IČ: 00283703 a TEPLOTECHNA Ostrava, a.s., Šenovská 543/101, 710 00
Ostrava, IČ: 45193771; předmětem dodatku
je změna ceny za dílo „Oprava turistické rozhledny Velké Pavlovice“. Cena 993.209,80 Kč
bez DPH se nahrazuje cenou 960.659,80 Kč
bez DPH
• smlouvu o dílo č. 1/5/2019 mezi Městem Velké
Pavlovice a Ivicou Ištvanovičem, Václavkova
491, Lednice, IČ: 05818745; předmětem smlouvy jsou lokální opravy místních komunikací
ve Městě Velké Pavlovice; termín dokončení
oprav je stanoven na 30. 6. 2019, cena je stanovena ve smlouvě za jednotku; předpokládané
náklady na opravy jsou do 400 tis. Kč bez DPH
• dodatek k pojistné smlouvě č. 82722813-14
mezi Městem Velké Pavlovice a Českou pojišťovnou, a.s.. Jedná se o navýšení ve výši
1.154 Kč – celková částka činí 58.159 Kč/rok.
Dodatek obsahuje vyřazení a zařazení movitého majetku a pojištění nově zkolaudovaných
Bytů pro seniory II
• smlouvu o poskytnutí práv k užívání software
č. SML-00754/19 mezi firmou ALIS, spol. s r.o.
a Městem Velké Pavlovice na doplnění el. úřední desky, přístupová práva ve výši 10.206 Kč
(s DPH 12.228,26 Kč), roční udržovací poplatky ve výši 3.750 Kč (s DPH 4.537,50 Kč)
• smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu v rámci dotačního programu "Podpora zkvalitnění
služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2019" na TIC Velké
Pavlovice ve výši 43.900 Kč
• záměr Města Velké Pavlovice č. 5/2019 o pronájmu pozemku parc. č. 5500 o výměře 1.228 m²,
trať Soudný v k.ú. Velké Pavlovice za účelem
zemědělského využití
• výsledek VŘ na veřejnou zakázku "MŠ Velké
Pavlovice – kuchyně"; vyhrála nabídka Stavební firmy Plus s.r.o. s nabídkovou cenou s DPH
3.544.970 Kč
• vypsání výběrového řízení na dodavatele
k veřejné zakázce na stavební práce s názvem
"Velké Pavlovice – regenerace běžecké dráhy
sportovního areálu školy"; projekt je spolufinancován z národního programu Podpora
rozvoje regionů 2019 + vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
• složení inventarizačních komisí pro rok 2019
• vyvěšení Záměru č. 2/2019 na směnu pozemků, pozemek parc. č. 4641/526 v majetku města o výměře 351 m² za pozemky parc. č. 1483/7
o výměře 79 m² a parc. č. 1547/3 o výměře
140 m² vše v k.ú. Velké Pavlovice a to za cenu
znaleckého posudku
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• vyvěšení Záměru č. 3/2019 na prodej části pozemku parc. č. 295/1 dle Geometrického plánu
zhotoveného Ing. Janem Hlávkou
• poskytnutí finančních prostředků ve výši
5.000 Kč na organizaci jednodenního
workshopu pro amatérské fotografy v termínu
22. 6. 2019
• vyvěšení Záměru č. 4/2019 s následujícím obsahem:
1. prodej pozemku parc. č. 2057/5 o výměře
3 m² zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Velké Pavlovice, za účelem vyřešení vlastnictví
pozemku pod stavbou RD.
2. prodej pozemku parc. č. 619/2 o výměře 6 m²
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Velké Pavlovice, za účelem vyřešení vlastnictví pozemku
pod stavbou RD.
3. prodej pozemku parc. č. 4484/47 o výměře
3 m² zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Velké
Pavlovice, za účelem vyřešení vlastnictví pozemku pod stavbou RD.
4. prodej pozemku parc. č. 2342/3 o výměře
2 m² zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Velké Pavlovice, za účelem vyřešení vlastnictví
pozemku pod stavbou RD.
5. prodej pozemku parc. č. 1902/3 o výměře
20 m² zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Velké Pavlovice, za účelem vyřešení vlastnictví
pozemku pod stavbou RD.
6. prodej pozemku parc. č. 1145/3 o výměře
1 m² zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Velké Pavlovice, za účelem vyřešení vlastnictví
pozemku pod stavbou RD.
• rozpočtové opatření č. 5/2019
• smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu "Podpora udržování čistoty cyklistických
komunikací a úpravy běžeckých lyžařských
tratí v Jihomoravském kraji v roce 2019" ve výši
59.500 Kč
• smlouvu o dílo č. 017/2019 mezi Městem Velké
Pavlovice a fi RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol.
s r.o. na provádění inženýrsko – technických
a poradenských činností v oblastech kompletace podkladů a zpracování energetických dokumentů k podání žádosti o dotaci z Operačního
programu životního prostředí, prioritní osa 5,
specifický cíl 5.1, výzva 121 Snížit energetickou
náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie na určené budovy
a energetická hospodářství objednatele ve výši
49.610 Kč včetně DPH
• smlouvu č. 1/6/2019 na zajištění uměleckého
pořadu – dechového souboru "Moravanka
Jana Slabáka" – reprezentační ples Města Velké
Pavlovice
• vypsání Výběrového řízení na dodavatele stavby Vodovod Nad Zahrady; stanovená cena je
910.000 Kč s DPH
Rada města neschválila (výběr)
• finanční dar pro společnost Linka bezpečí, z.s.,
Ústavní 95, 181 02, Praha 8, IČ: 61383198
• nabídku společnosti KULTPRO, z.s., Nerudova 3, Plzeň, na prezentaci města v knize „Putování za českým a moravským vínem“

Rada města jmenovala
• s účinností od 1. 8. 2019 PaedDr. Vlastimila
Kropáče na pracovní místo ředitele Gymnázia,
příspěvkové organizace
Zastupitelstvo města na svém 5. zasedání, které se konalo 11. 4. 2019, mimo jiné projednalo
a schválilo:
• rozpočtové opatření č. 3/2019
• poskytnutí dotace pro rok 2019 pro Hanáckoslovácký krúžek Velké Pavlovice, z.s., ve výši
50.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
č. 16/2019
• doplnění Investičních akcí na rok 2019 o 3 položky:
1. rozšíření parkovacích míst na ul. Dlouhá
2. zadání projektové dokumentace na výstavbu
vodovodu na ul. Tovární č. 8 a č. 10
3. zadání projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace na ul. Tovární č. 8 a č. 10
• smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem; jedná se o smlouvu k dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Podporované
byty 2018", evidenční č. akce: 117D064000116,
číslo v CES: 4868 ve výši 2.400.000 Kč
• smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem; jedná se o smlouvu k dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Podporované
byty 2017", evidenční č. akce: 117D064000065,
číslo v CES: 4868 ve výši 2.400.000 Kč
• Jiřího Otřela jako určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace – Velké Pavlovice – pro volební období 2018–2022
• záměr pořízení změny č. 2 ÚP Velké Pavlovice
zkráceným postupem, v souladu s ustanovením § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon)
• pořizovatele změny č. 2 ÚP Velké Pavlovice,
kterým bude Městský úřad Velké Pavlovice
• zpracovatele změny č. 2 ÚP Velké Pavlovice,
kterým bude Ing. arch. Pavel Klein – KT architekti, Kroftova 35, 61600 Brno
• určeného zastupitele pro pořízení změny č. 2
ÚP Velké Pavlovice, kterým bude starosta města Jiří Otřel
• podmiňuje pořízení změny č. 2 ÚP Velké Pavlovice úplnou úhradou nákladů dle § 55a odst.
6 stavebního zákona žadateli zařazenými
do změny č. 2, na jejichž návrh a z jejichž výhradní potřeby je změna pořizována. Výše
finanční úhrady pro jednotlivé žadatele bude
řešit Rada města Velké Pavlovice
• Zastupitelstvo města Velké Pavlovice pověřuje
pořizovatele, aby zabezpečil prověření změny
č. 2 ÚP Velké Pavlovice zkráceným postupem
a zajistil potřebná stanoviska v souladu s ustanovením § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona
Ing. Jana Václavková,
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019
lovicích přišlo k volbám 766 voličů z celkové
počtu 2.549, volební účast tak byla 30,05 %.

Ve dnech 24. a 25. května proběhly volby
do Evropského parlamentu. Ve Velkých Pav-

Nejvíce hlasů získalo ANO 2011 – 142 hlasů, ODS – 132 hlasů, Česká pirátská strana – 122 hlasů, KDU-ČSL – 82 hlasů, SPD
T. Okamury – 69 hlasů, Koalice STAN,
TOP 09 – 58 hlasů, KSČM – 54 hlasů,
ČSSD – 59 hlasů.

né na území České republiky ve dnech
24. až 25. května 2019 * kompletní výsledky
hlasování za územní celek Velké Pavlovice naleznete na www.volby.cz.
Všem voličům, kteří využili svého volebního
práva a k volbám dorazili, děkujeme za účast!
Lenka Nesvadbová

Volby do Evropského parlamentu kona-

Vlastníte fotografii zaplaveného domu? Půjčte nám ji!
Město Velké Pavlovice zvažuje podání žádosti
o dotaci na místní rozhlas s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště IZS. Jednou z podmínek získání dotace je
doložení záplav v obci v minulých letech fotografií zaplavených budov či jejich sklepů.
Záplavami se rozumí zatopení prostoru roz-

vodněným potokem, přívalovými dešti a to
třeba i když zaprší mimo zastavěnou část
a ničivá voda přiteče z polí. (V minulosti
ul. Zelnice, Ořechová, Pod Břehy, ale třeba
i Hodonínská aj.)
Máme k dispozici fotografie zaplavených ulic,
ale samotných domů nikoliv. Pokud někdo

takové fotografie od roku 1980 vlastníte,
budeme rádi, když nám je poskytnete. Předem velmi děkujeme!
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

telegraficky
Drobné úpravy
v ulici Bezručova

Květiny na autobusovém
nádraží dlouho nevydržely

(16. 4. 2019)

(29. 4. 2019)

Ulice Hodonínská – úprava zahrádek
na veřejných prostranstvích.

Ulice Bezručova
– stavební úpravy v parčíku.
V parčíku na ulici Bezručova odstranili zaměstnanci služeb města v polovině letošního dubna staré lavičky, které měly betonové
nohy usazené v zemi. Po opravě přístupového
chodníku a výměně ztrouchnivělých desek
na lavicích byly lavičky opět vráceny na místo.
Tímto počinem zde vzniklo příjemné zákoutí
lákající, zejména v parném dni, k odpočinku
ve stínu pod mohutnými kaštany.

Těžkou práci nemusí mít
jen muži, ale i ženy
(16. 4. 2019)
Poznaly to zaměstnankyně města, které se
zhruba v polovině měsíce dubna daly do údržby veřejného prostranství v ulicích Brněnská

a Hodonínská. Díky extrému suchu se motyčky odrážely od suché a tvrdé země jako
od betonu. Jeden z pěkných pohledů na světě
je pohled na krásnou, udržovanou zahrádku.
Jsme si jisti, že výsledek práce zaměstnankyň
potěšil nejedno oko kolemj(e)doucího.

Studenti velkopavlovického
gymnázia podpořili nevidomé
(17. 4. 2019)
Také v letošním roce uspořádalo velkopavlovické gymnázium charitativní akci Apríles.
Osmý ročník zorganizovali studenti sexty a 2.A. Akce proběhla v pátek 12. dubna
2019, její výtěžek byl věnován organizaci
Světluška, která se zabývá pomocí lidem
s postižením zraku. Součástí programu bylo
vystoupení hudebních a tanečních skupin
a prodej předmětů poskytnutých Světluškou.
Společně s podporou sponzorů činil výtěžek
z akce 51.600 Kč.

Krásná květinová výzdoba
na autobusovém nádraží po ataku zlodějů.
Líbí?
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 byly osázeny betonové truhlíky na autobusovém nádraží. A byl
to krásný pohled. Bohužel, výsadba nevydržela bez poškození ani první víkend. Přestože
od návštěvníků denně slýcháme, jak je naše
město hezké a upravené, stále se najdou tací,
kterým se to nelíbí, anebo naopak, líbí natolik,
že chtějí mít doma to samé, ale ZADARMO.
Pravděpodobně právě do této skupiny patří osoba, která o víkendu z truhlíků spoustu
čerstvě vysazených rostlin pokradla. Je velmi
smutné, že se i v dnešní době v ulicích našeho
městečka tak často potkáváme s našimi spoluobčany, kteří jsou bohužel stále schopni dopouštět se krádeží a vandalství, ať už se jedná
o soukromý majetek či veřejná prostranství!
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Okrasná hrušeň
podlehla útoku vandala
(10. 5. 2019)

Na ulici Zahradní, od křižovatky s ulicí Příční
po ulici Vinařská, byla během měsíců dubna
a května provedena rekonstrukce vodovodního řadu v celkové délce 230 m. Rekonstrukci
provedli pracovníci Služeb města Velké Pavlovice ve spolupráci s firmou Štambacher, s.r.o.
a VaK Břeclav, a.s.. Po opravě vodovodu bude
provedena kompletní rekonstrukce chodníku.

Za Dvorem
nový vodovod i chodník
(22. 5. 2019)
Kmen mladé hrušně po ataku člověka,
jehož myšlenkové pochody jsou nám
jednou velkou neznámou.
Sedm let těšila obyvatele ulice Bří Mrštíků
i náhodné kolemjdoucí hrušňová alej, zdárně rostla a poskytovala kyslík a v parném
létě už i stín. Nyní se jedna z hrušní stala
terčem nepochopitelného likvidačního útoku. Co k takovému činu pachatele vede?
Proč? Nad jakoukoliv odpovědí musí rozum
zůstat stát...

Růže krásně rozkvetou,
pokud je o ně pečováno
(22. 5. 2019)

(22. 5. 2019)
Ulice Za Dvorem po rekonstrukci
vodovodu, s novým chodníkem.
V dubnu a květnu letošního roku proběhla
v části ulice Za Dvorem generální oprava
vodovodního řadu. Ta je již zcela dokončena
a to včetně pokládky chodníku. Tu z oblíbené
zámkové dlažby provedli v květnových dnech
pracovníci stavební skupiny Služeb města
Velké Pavlovice.

(22. 5. 2019)

(22. 5. 2019)

Ulice Dlouhá – sečení trávy v travnatých
pruzích dělících chodník a vozovku.
Stará pravdivá pranostika praví: "Májový
deštíček, poroste chlebíček. Májová vlažička,
poroste travička." A protože o letošním máji
nezvykle hojně pršelo, tráva rostla rychlostí
blesku. Z tohoto důvodu měli pracovníci Služeb města Velké Pavlovice plné ruce práce.
Pokud to deštivé počasí jen trošku dovolilo,
sekali dnes a denně a to nejen v samotném
městě, ale také v jeho extravilánu.

(22. 5. 2019)
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Ani technika nevydrží věčně. Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice provádí díky svým
schopnostem a zručnosti opravy traktorů
Zetor prakticky okamžitě. V nedávné době to
byla kupříkladu výměna tekoucího chladiče
a současně také výměna startéru na traktoru
Zetor 5211.

(22. 5. 2019)

350 metrů nového vodovodu
v ulici Pod Břehy
Ulice Zahradní – rekonstrukce vodovodu
s následnou opravou chodníku.

Oprava traktoru Zetor
pracovníky služeb města.

Dřevěných odpočívek
není nikdy dost

Péče o městskou květenu
– pravidelný postřik.

230 metrů nového
vodovodu na Zahradní

května a června generální rekonstrukci vodovodu v ulici Pod Břehy. Délka vyměněného
potrubí je cca 350 m.

Oprava techniky svépomocí,
díky zručnosti

Hojně deště, hojně trávy

Růže na ulici Brněnská, a nejen na ní, potřebují péči. Právě z tohoto důvodu se pracovnice Služeb města Velké Pavlovice pravidelně
zabývají ryze zahradnickou činností. Provádí
postřik proti mšicím a padlí.

Ulice Pod Břehy
– budování nového vodovodu.

Firma Stavoč, s.r.o. Boleradice ve spolupráci
s VaK, a.s. Břeclav provedla během měsíců

Stolařská práce je doménou
pana Kamenského, nic naplat,
je mimořádně šikovný.
Dřevěného posezení a nejrůznějších odpočívek v intravilánu i extravilánu města Velké
Pavlovice není nikdy dost. Navíc také to stávající průběžně dosluhuje. O opravy a výrobu
nových laviček, stolů a nejrůznějších přístřešků je postaráno ve stolárně služeb města. Zde
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tento výše zmíněný venkovní nábytek z masivního dřeva vyrábí zruční a velmi šikovní
stolaři. Nové kusy pak postupně nahrazují ty
zchátralé.

Úprava polní cesty
ve Staré hoře
(22. 5. 2019)
Výměna oken na pobočce České pošty, s.p.
ve Velkých Pavlovicích.
a usadila firma Pramos, a.s. Šitbořice, stavební práce provedli pracovníci služeb města.

Sarah Horáková uspěla
v soutěži krásy MISS OK
Opravená polní cesta ve Staré hoře.

(1. 6. 2019)

Firma Stavba a údržba silnic, s.r.o. Břeclav
provedla dle projektu úpravu polní cesty v extravilánu města Velké Pavlovice – ve vinařské
trati Stará hora. Služby města Velké Pavlovice
provedly nutné zajištění svahu.

Maturanti na table,
jako z filmových plakátů
(28. 5. 2019)

Druhá vicemiss soutěže krásy MISS
OK roku 2019 se stala Sarah Horáková
z Velkých Pavlovic.
Studentka třídy kvinta velkopavlovického
gymnázia Sarah Horáková se zúčastnila v sobotu dne 1. června 2019 na zámku v Mikulově
finálového večera soutěže MISS OK (Opravdová Krása).

Plakáty zvoucí na filmové trháky
– v hlavních rolích letošní maturanti!
Pokud jste také propadli kouzlu filmových
plakátů a navíc jste byli zvědaví, kdo se koncem května potrápil nad maturitními otázkami za zdmi velkopavlovického gymnázia,
určitě jste si nenechali ujít příležitost shlédnout tablo letošních maturantů. Rok co rok se
těšíme, s jakým nápadem aktuální maturanti
přijdou a opět nezklamali. Z loňského lesa plného pestrobarevného dýmu přeskočili, co by
hollywoodské hvězdy, na plakáty věhlasných
filmových trháků. Neotřelý nápad, perfektní
zpracování, skvělý zážitek!

Pošta prošla
částečnou rekonstrukcí
(29. 5. 2019)

V posledním pracovním týdnu měsíce května
prošla velkopavlovická pobočka České pošty,
s.p. rychlou částečnou rekonstrukcí. Ta spočívala ve výměně starých nevyhovujících oken
za nová plastová a ve výměně dvou kusů dveří
za kvalitní z hliníku. Okna a dveře vyrobila

V soutěži, v níž pořadatelé podle názvu soutěže hledají opravdovou krásu, získala Sarah
třetí místo a titul druhé vicemiss. Na soutěžní
mola ji přivedla účast v soutěži Dívka roku,
která Sarah podle jejích slov ukázala, co ji
opravdu baví a čemu se chce věnovat. „Moc
jsem to nečekala, všechny holky byly nádherné a konkurence byla veliká. Asi nejtěžší disciplína mě teď čeká a bude to loučení s ostatními po soutěži, ale na pódiu byla pro mne
nejobtížnější promenáda v plavkách,“ podělila se o své dojmy těsně po vítězství druhá
vicemiss z Velkých Pavlovic. Sarah posíláme
obrovskou gratulaci!

Den dětí s Michalem Nesvadbou na Penzionu André
(4. 6. 2019)
Oblíbenou a vyhledávanou akcí ve Velkých
Pavlovicích každoročně je Den dětí na vinařském Penzionu André. Také letos se všichni
malí hosté mohli těšit ze spousty zábavy, jako
byl například skákací hrad, skluzavka nebo
malování originálních obrázků. Tou pomyslnou třešinkou na dortu ovšem bylo představení Michala Nesvadby.

Michal Nesvadba byl hvězdou
oslavy dne dětí na Penzionu André.

Srážkově nadprůměrný květen
(5. 6. 2019)
Již několik let se zemědělci na jižní Moravě
potýkají se suchem. Letos máme za sebou
chladný a propršený květen, od kterého si
mnozí slibují alespoň částečné zlepšení situace v zemědělství a vodohospodářství. Dlouhodobý průměr srážek pro Jihomoravský kraj
činí pro prvních pět měsíců v roce 188 mm
a pro celý rok 559 mm. Letošní rok se zatím od
průměru dost liší. Jak vyplývá z údajů meteostanice Velké Pavlovice – Moravská Agra, napršelo od počátku roku do posledního května
254 mm srážek, což je o 66 mm nad dlouhodobým průměrem. Květnový úhrn srážek činí
144,64 mm, přičemž dlouhodobý květnový
průměr je pouhých 63 mm. Problémem v letošním roce tedy není úplný nedostatek srážek, ale jejich nerovnoměrnost.

Nový povrch na dětském
hřišti za kostelem
(5. 6. 2019)

Dětské hřiště za kostelem
– instalace nového povrchu.
Pracovníci stavební skupiny služeb města se
na přelomu měsíců května a června věnovali
rekonstrukci povrchu dětského hřiště za kostelem. V prvotní fázi byla z celé hrací plochy
odebrána zemina, poté následovala fáze přípravy terénu pro položení nového povrchu.
Nakonec byl starý nevyhovující travnatý povrch nahrazen dnes tolik populárními drobnými říčními oblázky – kamínky ze sousedního Slovenska. Dopadové plochy jsou tak nyní
bezpečnější.
Karolína Bártová
& Věra Procingerová

5

3
2019

Velkopavlovický zpravodaj

Rozhledna Slunečná opravena, otevřena
Pracovníci společnosti Teplotechna Ostrava,
a.s. v poslední dekádě měsíce května 2019 dokončili výměnu dřevěných holovin na rozhledně Slunečná. Vyměnit pár smrkových kůlů,
to se zdá být jednoduchá záležitost, ale jaký
byl vlastně postup a co všechno bylo potřeba udělat?

Práce musela být z důvodu silného větru několikrát přerušena.

Smrková holovina byla samozřejmě nejdříve
zbavena kůry a rok přirozeně vysychala. Následovalo nucené vysoušení v Proseči a tlaková ochranná impregnace v Soběslavi.

• výměna holovin (pasování na objímky,
vzájemné spojování)

Vyhledání firmy, která by kůly vyměnila nebylo rovněž jednoduché. Bylo osloveno několik tesařských firem, ty ovšem s ohledem
na složitost výměny, popř. z důvodu časové
zaneprázdněnosti, nabídky nakonec odmítly.
Nabídku přijala pouze Teplotechna Ostrava, a.s., která byla generálním dodavatelem
stavby rozhledny před deseti lety a vlastně tak
asi jediná tušila „do čeho jde“. Navíc pracovníci této společnosti podobné výměny měli
už za sebou.
Rozhledna Slunečná během opravy
– k výměně kůlů bylo zapotřebí
těžké techniky.

• natření ochranným nátěrem
• spojení holovin za pomocí kovových plátů
• demontáž střechy rozhledny
• demontáž hromosvodu a osvětlení

• instalace střechy na rozhlednu
• zakrytí spojů s důrazem na ochranu proti
zatékání vody
• nátěr podlahy plošiny rozhledny
• opravné nátěry holovin po instalaci
• instalace hromosvodu a elektrického
vedení k osvětlení rozhledny
• oprava betonové dlažby pod rozhlednou
Po opravě je nyní již ROZHLEDNA SLUNEČNÁ znovu otevřena a připravena vítat
se začínající letní prázdninovou sezónou
očekávaný nápor turistů!

Postup prací se vypisuje jednoduše, ale jejich realizace nebyla vůbec jednoduchá. A to
hlavně s ohledem na velmi proměnlivé počasí.

Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Město Velké Pavlovice se zapojilo do soutěže
Baterkománie v Jihomoravském kraji 2019
Městský úřad ve Velkých Pavlovicích byl
požádán městským úřadem v Hustopečích
o zapojení se do soutěže ve sběru použitých
baterií. Cílem soutěže je nashromáždit co největší množství baterií od úředníků i veřejnosti
a získat tak finanční odměnu za přední umístění v soutěži.
Případná finanční odměna bude poskytnuta na charitativní projekt, konkrétně šes-
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tiletému Garikovi Jacobovi Válkovi z Velkých Pavlovic, který trpí dětskou mozkovou
obrnou. Konkrétně na speciální rehabilitaci,
kterou nehradí zdravotní pojišťovna. Sběr
baterií potrvá od 1. května do 31. října 2019,
tj. 6 měsíců.
Baterie je možné odevzdat do sběrného
boxu v budově městského úřadu, v knihovně a TIC, v základní škole, na gymnáziu,

na sběrném dvoře nebo na Ekocentru
Trkmanka.
Info také na * http://baterkomanie.ecobat.cz/
Předem vám všem děkujeme za aktivní zapojení do soutěže a pomoc!
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice
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Z NAŠICH AKCÍ
Trkmanka v obležení mužáckých sborů
Otřelem – zástupcem dobrovolného svazku
obcí Modré Hory a zároveň také starostou
města Velké Pavlovice.
Za doprovodu velkopavlovické cimbálové
muziky Lašár postupně zazpívali Presúzní
sbor z Velkých Pavlovic, Mužáci z Němčiček,
Mužáci z Vrbice a Mužáci z Kobylí. Host letošního MODROHORSKÉHO ZPÍVÁNÍ byl
slovácký soubor Hrozen z Velkých Bílovic
spolu s folklórním souborem Pohárek z Týnce, které svým vystoupením zpestřily příjemné odpoledne. Na závěr večera zahrála dětská cimbálová muzika Palička při Základní
umělecké škole Velké Pavlovice.

Na Modrohorském zpívání vystoupil jako host folklórní soubor Pohárek z Týnce,
zatančil za doprovodu velkopavlovické cimbálové muziky Lašár.
Čtvrtá májová sobota s datem 25. května 2019
patřila modrohorským mužáckým sborům,
které se sešly tentokrát na nádvoří Ekocentra
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.

Odpolednem provázela naše oblíbená moderátorka Petra Eliášová, známá jednak z Českého rozhlasu Brno a také z České televize Brno,
která přehlídku zahájila spolu s panem Jiřím

Letošní ročník 2019 organizovalo město
Velké Pavlovice, které předalo štafetový kolík v podobě dobrého červeného do nejvýše položené obce Vrbice. Těšíme se za rok
na Vrbici na shledanou!
Eva Bauerová, DiS. – DSO Modré Hory

Dostaveníčko mládežnických dechovek,
podvanácté do tuctu
V neděli 2. června 2019 se ve tři hodiny odpoledne rozezněly velkopavlovickou sokolovnou
první melodie náležící již dvanáctému ročníku PŘEHLÍDKY JUNIORSKÝCH DECHOVÝCH HUDEB MIRKA PLÁTENÍKA.
První zahrála Dechová hudba Vídeňka
ze ZUŠ Brno na ulici Vídeňská s panem učitelem Josefem Rapáčem. Kapela založená teprve před třemi lety zahrála převážně lidové
písně v úpravě Jana Slabáka a pana učitele Josefa Rapáče. Muzikanty doplňovalo pěvecké
sourozenecké duo Víťa a Vlaďka Sieglovi.

Štěpánkou Veverkovou a Hanou Bálkovou.
Za pomoci nových členů kapely potěšili přítomné písněmi o lásce, víně a radosti.
Celé odpoledne slovem provázeli Stanislava
a Martin Bílkovi. Mladí muzikanti svými písničkami potěšili snad každého návštěvníka.

Přehlídka proběhla za přispění ZUŠ Velké
Pavlovice, paní ředitelky ZUŠ Mileny Karberové, Města Velké Pavlovice, Ekocentra
Trkmanka a Pekařství Jitka Pláteníková. Děkujeme!
Stanislava Bílková

Nejpočetnější na pódiu byla Dechová hudba
ZUŠ Velké Bílovice pod vedením pana učitele Luboše Řehánka. Pod dohledem paní učitelky Dagmar Osičkové se střídali zpěváčci
Tereza Šnajdrová, Barbora Šnajdrová, Dana
Škrobáčková, Tobias Osička, Lukáš Lebloch
a Tomáš Kalas. Nejmladší muzikanti hráli
písničky z pera pana učitele Luboše Řehánka
a dokonce přidali i známý šlágr od Ladislava
Štajdla – Pátá.
Závěr patřil domácí Dechové hudbě při ZUŠ
Velké Pavlovice s uměleckým vedoucím
MgA. Zbyňkem Bílkem, organizačním vedoucím Jakubem Kostrhunem a zpěvačkami

XII. ročník Festivalu mladých dechovek Mirka Pláteníka – závěrečné poděkování
uměleckému vedoucímu místní dechovky panu MgA. Zbyňkovi Bílkovi.
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Pálení čarodějnic, louka u rybníka praskala ve švech
Pořádající Klub sportovních rybářů Velké
Pavlovice velmi děkuje všem rodičům, dětem
i všem ostatním, kteří se zúčastnili letošního, troufáme si tvrdit již tradičního, Pálení
čarodějnic.
Bylo pro nás milým potěšením přivítat Vás
u rybářské bašty na louce u rybníka a společně se pobavit s dětmi při soutěžích. Nafukovací skluzavka byla pro děti opět příjemným
zpestřením a zorbingové koule byly neustále
v pohybu.

Pálení čarodějnic roku 2019 – taneční vystoupení v podání místních školaček.
Velký dík patří především všem organizátorům, kteří tuto akci připravují pro děti
v rámci svého volného času a zcela nezištně,
za vydatné podpory Klubu sportovních rybářů. Doufáme, že ani nepříznivé počasí, které
letošní pálení z počátku provázelo, vás neodradí od účasti na jejím dalším ročníku.

Poděkování posíláme nejen všem pořádajícím, ale i všem z řad široké veřejnosti, kteří se
přišli pobavit, tím akci podpořit a dát jí smyl.

V sobotu odpoledne 25. května 2019 proběhla na kynologickém cvičišti ve Velkých Pavlovicích společenská akce pro celou rodinu
s názvem „Děti a psi“, kterou pořádal místní
Kynologický klub pod záštitou Ekocentra
– Trkmanka.

Diváky bylo kladně hodnoceno zařazení
a zvládnutí výjimečných cviků psů, jako např.
prolézání psa při chůzi mezi nohy, proskakování hořící překážkou, přinášení aportu přes
vysokou kladinu, plazení tunelem, proskakování pevnou překážkou apod..

uprchlého vězně. Nikdo z nás by asi nechtěl
být na místě figuranta, který byl Belgickými
ovčáky nekompromisně stržen k zemi.

Byl to již 3. ročník, který byl uspořádán
k příležitosti Mezinárodního dne dětí. Akce
se účastnilo 15 psů různých ras se svými
psovody a divákům byly postupně tyto rasy
představeny. Do ukázek se zapojili krom starších psovodů i začínající psovodi (děti ve věku
15 let). V ukázkách se nám představila štěňátka, mladí psi a dospělí psi se svými psovody.

Dále byly v letošním roce do programu zařazeny dvě ukázky zneškodnění výtržností
v provizorní Restauraci „U Kolíka“, ze strany
podnapilých osob, které bezpečně zlikvidovali naši psi.

Tak se kterými dámami se už nepotkáme?
Jak to? O poslední dubnové noci přeci
lehly popelem!

Karel Hovězák,
předseda Klubu sportovních rybářů
Velké Pavlovice

Děti a psi 2019

V ukázkách diváci viděli cviky ovladatelnosti a obrany jak mladých tak i dospělých psů.

V letošním ročníku bylo příjemným zpestřením programu představení sokolníků, kde
bylo možno obdivovat ladné lety sokola a sovy.
Pracovníky Vězeňské služby ČR – Věznice
Břeclav, nám byl předveden zákrok zadržení

Zajímavá byla také ukázka pracovníka Policie
České republiky – letiště Brno, kdy služební
pes dokázal odhalit pašeráka s uloženou drogou v zavazadle.
Během akce sice občas přeprchalo, ale nakonec se počasí umoudřilo a po ukázkách se
děti hojně zúčastnily předem připravených
her, po kterých obdržely občerstvení spojené
s opékáním špekáčků.
Vladimír Hájek,
Kynologický klub Velké Pavlovice

Na třetím ročníku akce „Děti a psi“ proběhlo několik velmi atraktivních ukázek cvičení. Bavili se všichni, od nejmenších dětí po dospěláky.
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Den techniky pro děti se sluncem nad hlavou
Počasí jako vymalované a spousta nadšených
dětí i dospělých. Tak to v sobotu, dne 18. května 2019, vypadalo na letišti ve Velkých Pavlovicích. Den techniky a vyhlídkové lety se
letos opravdu vydařily.
Návštěvníci si mohli prohlédnout vystavenou leteckou, vojenskou, hasičskou, nákladní
i zemědělskou techniku. Velký úspěch měli
veteráni – auta, motocykly a traktor. Bohužel
kvůli závadě se nedostavil horkovzdušný balon, ale nakonec to snad nikomu ani nevadilo.
Řízení letového provozu provádělo celý den
prezentaci své firmy. Zájemci se dozvěděli
mnoho zajímavého o práci na letišti. Hasiči
vystavili hasičskou techniku a postarali se
i o perfektní občerstvení.
Zájemci měli možnost prohlédnout si nejnovější zemědělské stroje Kubota a New
Holland. Firma Hantály, a.s. předvedla svozovou techniku a kdo chtěl, mohl se na chvíli stát
popelářem. Ke Dni dětí obdržel každý malý
návštěvník dárek a slevu na vyhlídkový let.
Snad největší radost byla u skákacího kombajnu a malování na obličej. A když nad letištěm proletělo práškovací letadlo Z-37 Čmelák

a místo prášku z něj padaly bonbony, nadšení
dětí hledajících sladkosti nebralo konce. Letištěm se ozývalo troubení klaksonů, burácení
leteckých motorů a šťastný smích dětí.
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci. Leteckému klubu Nad krajem André,
Městskému úřadu Velké Pavlovice, Sboru
dobrovolných hasičů Velké Pavlovice, všem
vinařům, kteří nás podpořili vínem a vystavili své zemědělské stroje, prodejně domácích
potřeb Crhák a dárcům krve za dárky pro děti,
firmám Hantály, a.s., Agrotec, a.s., Grontech Agro, s.r.o., Autodoprava Bureš, s.r.o.
a Štambacher, s.r.o. za vystavenou techniku
a skákací kombajn, panu Horáčkovi za vojenskou techniku, modelářům za modely letadel, všem, kteří zapůjčili své veterány a panu
Dvořákovi za malování na obličej.
A hlavně všem „bláznům“, kteří mě podpořili
a s velkým elánem pomohli zrealizovat jeden
krásný den nejen pro děti :-). Bez Vás bych
to nezvládla!
Za všechny organizátory
Dagmar Šmídová

Co by to byl za letecký den bez letadel?
Opravdových i jejich věrných
zmenšených kopií.

Oslavy Dne dětí se bez sladkostí prostě
neobejdou. A tyto laskominy, věřte
nevěřte, spadly přímo z nebe!

Kultura
Předprázdninové setkání klubu RaČte s dětmi
patřilo odvážným
V tropických dnech letošního měsíce června
totiž zasloužili obdiv všichni, kteří se vydali
do knihovny. A ti nejmenší obzvlášť.
Nakonec se v úterý dne 11. června 2019
na téma Veršované hrátky se zvířátky dostavilo „jen“ sedm dětí a tak jsme si básničky
plné zvířátek a šprýmů užili v hezkém komorním duchu.
Nejprve se četly básničky z knížek Hry a hrátky se zvířátky, Tonda dobrodruh a Pec nám
spadla. Pak měly děti za úkol hledat obrázek
se zvířátkem, které se rýmuje s daným slovem, které knihovnice četla. Zaslouženě si
pak obrázky vymalovaly a protože pozornost
byla vzhledem k teplu nevalná, vytáhla se
hra Dobble junior, kde děti urputně pátraly
po společném obrázku zvířete.
Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Což na tom, že si malá slečna ještě ráda smlsne na dudlíku a písmenka nepozná.
RaČte s dětmi je určeno právě těm nejmenším!
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Malý tanečník Mareček Hanák vyverboval bronz
V den, kdy děti oslavovaly Mezinárodní den
dětí, v sobotu 1. června 2019 se ve velkopavlovické sokolovně konalo regionální kolo soutěže dětských verbířů Hanácké Slovácko 2019.
Sedmnáctka zúčastněných chlapců byla rozdělena do tří věkových skupin – do devíti let,
zde mělo naše město silné zastoupení – Marka Hanáka, Mikuláše Prokeše, Dominika
Prokeše a Šimona Prokeše, dále pak od deseti do dvanácti let a od třinácti do patnácti let.
Mladým tanečníkům zahrála jako doprovod
cimbálová muzika Šmytec, v odborné porotě zasedli pan Jan Šafařík ve funkci předsedy, jako členové pak pánové Petr Hasil
a Marek Kraus.
Je velmi potěšující, že se mezi oceněnými
blýskl i zástupce z Velkých Pavlovic, jmenovitě Marek Hanák, který si vyverboval třetí
bronzovou příčku v kategorii do devíti let.
Marečkovi posíláme velkou a zaslouženou gratulaci!

Ocenění tanečníci, kteří se umístili na prvních
třech místech, postupují do vyššího kola soutěže konané v Uherském Hradišti.
Výsledky soutěže
Kategorie do 9 let:
1. místo: Ondřej Huňař
2. místo: Lukáš Kubíček
3. místo: Petr Cichra, Marek Hanák
Kategorie 10 až 12 let:
1.místo: Simon Herůfek
2. místo: David Huňař
3. místo: Václav Michalica
Kategorie 13 až 15 let:
1. místo: Sebastian Herůfek
2. místo: Vít Straka
Karel Vymazal
Hoši z Pavlovic, i když ještě
hodně malí, verbovat umí!
Příkladem je Mareček Hanák.

Děti pozvaly seniory do školky na své představení
V úterý dne 11. června 2019 se otevřely dveře
mateřské školy místním dříve narozeným občanům. Děti ze dvou tříd – Sluníček a Kuřátek
pozvaly totiž všechny babičky a dědečky (nejen ty své) na pilně nacvičené představení.
Nejprve seniory přivítala ředitelka školy paní
Bc. Olga Kolářová ve třídě Kuřátek, kde se
po rozhrnutí závěsu ocitli diváci v představení podle filmu Ať žijí duchové, ve kterém
se hrálo i zpívalo a na které děti namalovaly
i vlastní kulisy.

Kuřátka a jejich divadelní zpracování proslulé dětské filmové komedie Ať žijí duchové.

Poté se publikum, ve kterém nechyběly ani
bývalé paní učitelky, přesunulo do třídy Sluníček, kde už je čekala Cesta kolem světa. Malý
pilot a letuška je vzaly do letadla a ostatní děti
je svými písněmi a dokonalými kostýmy přenesly do dalekých míst – do Afriky plné malých černoušků, přes japonské Gejšy až po až
americké kovboje. A v závěru děti vyzvaly své
diváky na společnou píseň, při které se každou
slokou pohyb rukou zrychlovat tak, že nakonec stíhalo Sluníčkám už jen pár rukou.
Publikum bylo nadšené a tak doufáme, že
si další mezigenerační společnou akci s dětmi brzy zopakují, a to s ještě větší účastí, jak
všech čtyř tříd tak i místních důchodců.
Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Sluníčka a jejich Cesta kolem světa.
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Hanáckoslovácký krúžek opět v Krumvíři
V neděli 16. června 2019 jsme reprezentovali Velké Pavlovice a místní lidové tradice na folklorním festivalu Kraj beze stínu
v Krumvíři. Divákům jsme zatancovali volnou
inspiraci již zapomenutým zvykem „Vázání
hospodáře“ z období žní, a také jsme na jevišti
s úspěchem prodali marhule…
Tato nová taneční pásma uvidíte i v odpoledním programu na Velkopavlovickém vinobraní! Na více fotografií se podívejte na našem
facebookovém profilu nebo již brzy na webu
www.hskruzek.cz.
Stále přijímáme vaše nevyužité krojové součástky. Pošlete SMS na číslo 739 573 413 nebo
e-mail na hskruzek@gmail.com. Děkujeme!
Zuzana Martinková

Hanáckoslovácký krúžek z Velkých Pavlovic na folklorním festivalu Kraj beze stínu 2019 v Krumvíři
si za své excelentní vystoupení vysloužil bouřlivý potlesk. Jen tak dál…
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Jak myška napálila zvířátka v lese i Gruffala
Další, dubnové setkání klubu knihovny RaČte
s dětmi bylo na motivy knihy Gruffalo, jedné
z nejčtenějších obrázkových knih pro děti
na světě.

– Gruffalo – objeví přímo před ní. Ale kdo má
za ušima, nemusí být ten nejsilnější a největší,
aby se ho všichni báli. A tak se nakonec třese
strachy z myšky i obrovský Gruffalo.

Kdo z dětí ji ještě neznal, poslechl si zveršované vyprávění o malé myšce, která si vymyslí
vlastní hrůzostrašnou obludu, aby odehnala
zvířátka, která ji chtějí v lese sníst. Jaké je však
její překvapení, když se nakonec její výmysl

Tento zábavný, humorný a místy trošku strašidelný příběh pak provázel desítku malých
posluchačů dalším tvořením – vyráběla se
za pomocí vodovek, pastelek a dospělých
maska Gruffala, pak si děti skládaly růz-

Čtení, zábava a tvoření, takový byl dubnový klub RaČte s dětmi v knihovně.

ně náročné puzzle s motivy hrdinů knihy.
A nakonec si dotvořily svého hrůzostrašného Gruffala z papírového sáčku. A protože se
dětské fantazii meze nekladou, sáčky skončily
v mnoha případech navlečené na rukou jako
maňásek na strašení.
Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Být mezi knihami?
To je prostě radost bez konce.

Jak děti praly a poklízely a maminky měly šábes
V knihovně je totiž možné všechno, stejně
jako v knihách. A tak děti mezi regály knih
věšely ponožky, zametaly, krájely zeleninu
a nakupovaly. A jejich mámy chvíli nedělaly
VŮBEC NIC!
Toto květnové setkání klubu RaČte s dětmi
v knihovně se totiž neslo v duchu nadcházejícího svátku všech milovaných maminek,
tedy Dne matek, které si musíme taky trochu
hýčkat a pomáhat jim. A že „dětská práce“
může být pořádná zábava.
Už od začátku pojala knihovnice čtení netradičně. Maminky rozesadila od dětí. Jednak,
aby si děti sesedly co nejblíže, aby si mohly
užít i krásné ilustrace knihy „Moje maminka
je nejsilnější na světě“. A jednak chtěla dopřát
maminkách chvilku volna, aby si v klidu sedly,
obě ruce volné, a třeba si i v klidu něco přečetly. Mezitím se mohli příchozí čtenáři podivovat, co dělají v zadní části knihovny papírová
pračka se sušákem, talířky s příbory či nákupní košík plný potravin.

Děti se v knihovně naučily, kterak pomáhat maminkám. Třeba tím, že nakoupí.
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Na to všechno došel čas, jakmile byla kniha
přečtena a prohlédnuta a děti prozradily knihovnici, jak a s čím maminkám pomáhají.
Vzájemně se mohly inspirovat a pak se už celé
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neposedné vrhly na „domácí práce“ připravené knihovnicí, kde ukázaly, jak jim to jde
s přípravou večeře, s nakupováním nebo vyložením a pověšením prádla. Těžko říct, kde
byla větší tlačenice – jestli u pračky, smetáčku
s lopatkou nebo u krájení dřevěné zeleniny.
Jen stěží se děti dostávaly od práce zpět
ke stolům a tentokrát jsme při tvoření zapojily i maminky, aby malým ručkám trochu pomohly s nůžkami a obkreslováním. Přece jen
ten ručně vyrobený dárek – papírová 3D kytka – musel být opravdu povedený, protože byl
pro maminky.
Lucie Gawlová, knihovnice Městské knihovny
Velké Pavlovice

Kdo je šikovnější, zvládne i nakrájet zeleninu k večeři.

Prvňáčky pasoval Král knih na čtenáře
Jak už je každoročním zvykem ke konci roku,
přivítala knihovna i letos děti a paní učitelky
z prvních tříd naší základní školy. Čekala je
totiž velká událost, a to „pasování“ prvňáků
na čtenáře. Nejprve se v pondělí dopoledne
do městské knihovny vydaly děti z 1.B s paní
učitelkou Řádkovou a po nich třída 1.A s paní
učitelkou Drienkovou.
Aby se ale staly právoplatnými čtenáři, musely
děti ukázat svou zdatnost v psaní a čtení při plnění tří úkolů pro Krále knih. Nejprve prokázaly znalost poskládat z písmenek své jméno
a příjmení. Druhý úkol nebyl jednoduchý, protože musely rozpoznat, ze kterých tří pohádek
přečetla knihovnice úryvky a pak napsat bezchybně názvy pohádek.

Novopečení čtenáři ze třídy 1.A.

S oběma úkoly se děti nadšeně popraly a nakonec předvedly knihovnici, že se vyznají nejen v abecedě, ale i v knihovně a dovedou najít
v regálech zadané knihy, čímž splnily poslední
úkol. A pak už bylo na Králi knih, aby znalosti,
snahu a šikovnost prvňáčků ocenil a na knihovním dvorku je nechal pokleknout a pasoval je na čtenáře a čtenářky. Knihovnice mu
jako správná poddaná byla k ruce, aby každý
novopečený čtenář dostal svou tašku s pamětním listem, knihou, přihláškou do knihovny
pro rodiče k vyplnění a dalšími drobnostmi.
Tradici pasování opět podpořili jak vyučující z prvního stupně ZŠ, občanské sdružení
Domino (díky kterému dostali malí čtenáři
tašku s knihou a dárky), tak město (jež opět
prvňákům zajistí bezplatné členství na rok
do knihovny). Za což jim patří velké díky knihovnice, stejně jako Františkovi Popelkovi
za zapůjčení meče a manželům Sadílkovým
za zapůjčení královského šatu.

Novopečení čtenáři ze třídy 1.B.

Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice
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STŘÍPKY Z EKOCENTRA TRKMANKA
Přípravy vrcholí,
školy v přírodě střídají tábory
V loňském roce jsme se rozhodli využít dotačního titulu z MAS Hustopečsko, který má
podpořit zvýšení zaměstnanosti a být přínosem pro rodiče dětí po dobu tří let.
Ekocentrum Trkmanka je tedy stejně jako
v předchozím roce připraveno podpořit
děti pracujících rodičů. V letošním roce
jsou vyhlášeny dva druhy příměstských táborů. Tábory s příspěvkem pouze na zajištění
stravy mohou čerpat pouze pracující rodiče,
samoživitelé, případně rodič vedený na Úřadu práce aktivně zapojený do vyhledávání
zaměstnání. Příměstské tábory bez označení OPZ a pobytový tábor za plnou cenu jsou
pro děti, jejichž rodiče trvalým bydlištěm
nespadají do Mikroregionu Hustopečsko,
nebo nesplňují podmínky aktivního zapojení
do pracovního procesu.
V létě 2019 jsme připraveni zrealizovat
vlastních 20 turnusů táborů s minimálním
počtem 15 dětí v jednom turnusu, pro externí pořadatele prostory a celodenní stravování na jeden příměstský tábor a tři pobytové tábory celkem cca 200 osob.
Již název Země známá – neznámá napovídá,
že léto 2019 bude na ekocentru o poznávání.
V rámci táborů navštívíme jednotlivé světadíly, seznámíme se s jejich specifiky, přírodou,
kulturou, zvyky, obyčeji – viz upoutávky:
• Austrálie – vydejte se námi na opačnou stranu zeměkoule k protinožcům, která nabízí
námi nepoznané krajiny s divokou přírodou.
Pomocí her a příběhů si přiblížíme tuto zemi.
Můžete se těšit na nečekané dobrodružství.
• Evropa – tady jsme doma, víme všechno
o naších sousedech a o životě na našem kontinentu? Jaké krásy se u nás nachází? V tomto týdnu si nejen naladíme chuťové buňky
v podobě evropské kuchyně, ale také jejích
kultur a poznávání přírody. Jak ji ochraňovat
a jak se v ní chovat.
• Afrika – Slyšíte hlas bubnů a tance v divočině? Přijďte za námi prožít týden afrického
dobrodružství, který bude plný tajemna,
bubnů a kultur. Vydáme se společně do Safari, kde budeme poznávat zvířata, která obývají tento kontinent.
• Amerika – je asi nejrozmanitější kontinent
ze všech. Pojď ji za námi prozkoumat blíže.
Uvidíš kontrast protikladů přírody. Zahrajeme si společně na různé kmeny indiánů
a povíme si o největších pokladech Ameriky.
• Asie – Velká čínská zeď, je vidět z vesmíru?
Myslíš, že je to pravda? Pojď se přesvědčit
na týden plný zábavy a zajímavostí, které
nám přináší tahle země. Nahlédneme společně do kultury tohoto kontinentu. Poznat
nepoznané různorodé rostliny i zvířata.
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Tvoření vaření – na Trkmance je to vždycky prima!
Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00098
32 Příroda volá. Slyšíš ji? Příměstské tábory
na Ekocentru Trkmanka, Operační program zaměstnanost, Výzvy MAS Hustopečsko – OPZ – Prorodinná opatření II.
566/03_16_047/CLLD_16_02_015

ho projektu je snahu těchto společností více
podpořit.

Za Ekocentrum Trkmanka
Bc. Zita Dvořáková, MSc

V rámci projektu bude vyhlášena výtvarná
soutěž pro různé věkové kategorie s vyhlášením vítězů a výstavou, beseda a další formy
osvěty.

Příprava novinek
na ekocentru
Sledujte v měsíci srpnu 2019 stránky ekocentra a Města Velké Pavlovice, pracujeme
na nabídce zajímavých kroužků, aktivit
a seminářů, průběžně je budeme zveřejňovat.
Plánujeme se cíleně věnovat dětem, rodičům
s dětmi, seniorům, široké veřejnosti.
Co si můžete již nyní představit? Pokračujeme v kroužku keramiky, pracujeme na dalších
výtvarných technikách, chceme podporovat
tradice a řemesla, věnovat se více tématům
o zdraví a zdravém životním stylu.
Za Ekocentrum Trkmanka
Bc. Zita Dvořáková, MSc

Projekt „I tvoje popelnice
má ráda pořádek“
Rada Jihomoravského kraje na svém zasedání 8. dubna 2019 schválila v dotačním
titulu Environmentální vzdělávání, výchova
a osvěta pro rok 2019 také žádost Ekocentra
Trkmanka.
Projekt jsme nazvali „I tvoje popelnice má
ráda pořádek“ a na jeho realizaci byl schválen
finanční příspěvek ve výši 63.700 Kč, což je
100% požadovaných finančních prostředků.
Dlouhodobým cílem je udržovat krajinu čistou a bez černých skládek. Proto se všemožně
vychází občanům vstříc se zpracováním odpadů. Cílem společností, u nás Hantály a.s.
je vytřídit maximum komodit, které se dají
zpracovat a následně recyklovat. Cílem naše-

Snahou projektu pomocí osvěty také bude
podpořit ekologické nakupování, darování
nepotřebných věcí, podpora domácího kompostování.

Projekt je cílený zejména na občany Velkých
Pavlovic, pomocí výtvarné soutěže na občany
Jihomoravského kraje.
Co od projektu očekáváme? Zvýšení pozornosti
při třídění odpadů a věříme, že v tom nezůstaneme sami a že se v hojném počtu zapojí i naši
spoluobčané.
Aktivita 1:
Výtvarná soutěž pro různé věkové kategorie
I. kategorie: předškolní věk
II. kategorie: 1. – 3. třída
III. kategorie: 4. – 5. třída
IV. kategorie: 6. – 9. třída
a příslušné ročníky víceletých gymnázií
V. kategorie: 1. – 4. ročník středních škol
a příslušné ročník víceletých gymnázií
Výtvarné techniky: kresba, malba, grafika
a další, technické podmínky: formát
výtvarných prací A2, A3, A4, vyhodnocení:
zajímavé ceny, uzávěrka soutěže: 25. října
2019, vyhlášení vítězů a vernisáž výstavy:
8. listopadu 2019, výstava výtvarné soutěže:
8. 11. 2019 – 30. 11. 2019
Aktivita 2:
Distribuce osvětových „letáčků s informacemi o projektu“ do domácností – září 2019
Aktivita 3:
Osvětová beseda – říjen 2019
Za Ekocentrum Trkmanka
Bc. Zita Dvořáková, MSc
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
Žáci se mění a škola by na to měla reagovat
Ráda bych začala ze široka, nicméně nemám
tolik prostoru a tak zredukuji sdělení tohoto příspěvku na to, co považuji za stěžejní,
tzv. konstruktivní kritiku. Školní třídy běžných základních škol se vlivem legislativních změn plní žáky s různými vzdělávacími
specifiky. Vlivem médií a dalších společenských vlivů, které dnešní doba přináší, jsou
ve třídách také žáci s projevy problémového
chování nebo i s poruchami chování. Tyto
všechny žáky má učitel někdy v jedné třídě
a výuka se pak stává dosti náročnou. Asistent
pedagoga ve třídě může být formou podpory,
ne však ve všech případech.
Školám chybí nejen finance (a změna financování některé školy podpoří jiné nikoli),
ale také specialisté jako školní psycholog
a školní speciální pedagog. Oba tito pracovníci mohou být pro školu, žáky i rodiče velkým přínosem. Nejenže jsou přímo na škole
a mohou řešit obtíže žáků v učení i chování
když jsou aktuální, pracovat s celou třídou
na prevenci nebo zpracování obtíží, pokud se
na to sám pedagog necítí nebo neví jak, nechce v to být sám (není to ostuda, nebyl k tomu
přímo vzděláván). Rozhodně je to lepší situace, než zametat něco pod koberec a neřešit to,
nebo se v tom tak nějak „plácat“.
Některé školy tyto pracovníky mají, jiné ne.
A proč tomu tak je? Často je v tom nezna-

lost a nepochopení funkce tohoto odborníka
ze strany vedení školy, zaměstnanců i rodičů.
Anebo již zmíněné finance. První lze řešit tím,
že jsou všichni dříve jmenovaní seznámeni při
(nebo před) nástupu tohoto pracovníka o tom,
co jim může nabídnout a co lze od něj očekávat. Před cca šesti lety jsem byla příkladně pozvána městem Hodonín ke „kulatému stolu“,
abych sdělila zúčastněným informace z praxe
školní psychologie. Finance si pak hlavně „šikovný“ management školy vyřeší tak, že je
získá buď z dotačních projektů, šablon, jako
se tomu děje aktuálně na mnoha školách (je to
o tom, zda to škola chce a naučí se jak), nebo
získá podporu ze strany zřizovatele, popřípadě doporučením z poradenského zařízení.
Velikost úvazku se odvíjí od počtu žáků školy,
počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Velkou výhodou je spolupráce mateřské
a základní školy, zvláště z hlediska speciálně-pedagogické péče, kterou potřebují některé
děti co nejdříve.

bota netlačí, jednoduše nemá chuť nebo
nechápe smysl toho, proč tyto věci řešit,
reagovat na ně nebo proč některým předcházet. U nás ve Velkých Pavlovicích se snaží
v této oblasti gymnázium a dříve to bylo i bývalé vedení základní školy (krátce zde dokonce takový specialista působil), koncepčně se
o tuto možnost zajímal také dlouho let působící ředitel Kavan.

Vím, že tak jako jiné věci to závisí i na tom, jak
moc to pálí ty, kteří o tom rozhodují. Tak jako
člověk zjistí, až je na vozíčku, jaké to je a poznává bariéry, přichází i jiná zjištění nebo kroky nápravy až ve chvíli, když si uvědomíme,
že „kancelář pojišťovny je ve druhém patře
bez výtahu“ a my jsme to dosud nevnímali,
na vozíčku se tam ale nedostaneme. Ten koho

Jana Pláteníková,
rodič a odborník v dané oblasti

Tak jako všude, to chce jen hledat možnosti, jak by to mohlo jít, ne důvody proč to nepůjde. Za těmi je často lidská pohodlnost,
strach z neznámého, neozkoušeného, obecně
ze změny a neznalost. Když si vzpomenu
na obavy spojené kdysi s asistenty pedagoga…
a teď jsou často vítanými pomocníky, věřím,
že v budoucnu nastane změna i v pohledu na školní psychology a školní speciální
pedagogy. Ti všichni mají dnes ve školách
své místo.
Krásné léto všem.

Girasole zajišťuje bezpečí
v domácnosti pomocí SOS tlačítek

Dostali jste se někdy do situace, že jste zůstali sami a nemohli si pomoci vlastními silami
nebo pomoc Vám nebyla na blízku? Možná
jsme to právě my, kteří Vám můžeme zajistit
bezpečný život v domácnosti.
Sdružení Girasole, z. s., které sídlí v Hustopečích poskytuje dvě registrované sociální
služby, a to osobní asistenci a tísňovou péči.
Tísňová péče je sociální služba, jejímž cílem je
zajištění bezpečného života osob se sníženou
soběstačností nebo zdravotními riziky.

Uživatel této služby má k dispozici speciální telefon a SOS tlačítko v podobě hodinek,
které stiskne v případě nouze a my přivoláme
potřebnou pomoc. Zavoláme rodině, blízkým,
sousedům nebo přímo přivoláme složky IZS.
SOS tlačítko uživatel může využít v situacích jako je zhoršení zdravotního stavu, pád
v domácnosti, nevolnost nebo nezvaný host
v domácnosti…
Služba funguje 24 hodin denně včetně víkendu i svátků. Součástí této služby je jak SOS
tlačítko pro přivolání pomoci v krizových situacích, tak i výjezd naší pohotovostní služby.
Hustopečská tísňová péče je výjimečná v tom,
že dokážeme člověku nabídnout komplexní
pomoc a podporu.

me poskytnout na telefonním čísle 775 246
954 nebo nás naleznete na internetových
stránkách www.girasole.cz. Také se můžete
osobně dostavit do kanceláře v Hustopečích
na ulici Hybešova 5 (v budově polikliniky).
V případě zájmu Vám také můžeme přijet ukázat přístroj přímo do Vaší domácnosti.
Ivana Kronovetová, DiS.,
Girasole, sdružení pro pomoc
a rozvoj, z. s. Hustopeče

Speciální telefon s SOS tlačítkem zapůjčujeme bezplatně a náklady na službu činí
150 Kč za měsíc. Více informací Vám může-
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Z farnosti
Hody – sláva v minulosti, současnosti
a věřme, že i v budoucnosti
že stárkem nemohl se státi nějaký „pobouchanec“, nějaký „budižkničemu a dejpozornanic“
anebo nějaký vyložený nepoctivec. Stárkovství bylo jakýmsi veřejným vyznamenáním
osobních ctností.
A z tohoto zase dále následuje, že býti stárkem bylo touhou všech svobodných chlapců,
kdož pak by se nepovažoval za hodna té cti
a toho úřadu?! A dále, míti stárka, bylo přáním všech rodičů, majících dospělého syna,
třebaže ta hodnost stála mnohý tvrdý a tvrdě
ušetřený zlatník.
Nakonec nesmíme zapomenout ještě na jeden
důvod a řekněme hned na nejsilnější důvod,
pro který se budil ve Slavicích tak velký zájem
o volbu stárků, a sice byla otázka, bude-li ten
či onen z chlapců zvolen za stárka, kterou pak
si asi vezme za stárku?

Před 100 lety napsal pavlovický rodák Josef
Blažek (později farář v Podolí u Brna) román,
který se odehrává v Pavlovicích během hodů
(ovšem zaměnil jména, místa a data, aby se
nedotkl svých příbuzných). Při seznamování
s místopisem mě velice zaujal, proto nabízím
aspoň úryvek:
… Každé slavické děcko nám poví, že nejpozději v neděli před hody (čili posvícením)
musejí býti stárci zvoleni. Že se letos budou
voliti o týden dříve, než vyprší nejposlednější termín, zavinily asi žně, které jsou letos už
na krku.
Volba stárků, ač od nepaměti a každoročně se
opakující, jest událostí skoro tak význačnou,
ne-li hned význačnější než volba představenstva obce. Protože otázka, kdo bude starostou
a radními, zajímala jenom voliče, a to ještě
ne všechny. Kdežto otázka, kdo budou letos
stárky, zajímala kdekoho, mužské, ženské, ať
svobodné či ženaté, ať staré či děcka. A přirozeně. Hody jsou pro všechny, a o hodech
vládnou stárci.
Za dnešní doby vládnou sice stárci také ještě, ale již jenom nad svobodnou chasou.
Za dřívějších dob přejímali však na dobu hodů
i vládu nad celou obcí. Pan starosta po zvolení
a schválení stárků odevzdával ihned prvnímu
stárkovi odznak své purkmistrovské moci,
tak zvané „právo“, a s ním i celou svoji moc.
„Právo“, které dosud stárci o hodech nosí jako
odznak moci, jest jakýsi praporec, podobný
koňskému ohonu, z dřevěných třásní, to jest
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z jemných hoblovaček na krátkém držadle.
Drží se v pravé ruce jako tasený meč.
A byl to hezký zvyk. Mládež učila se vládnout,
a to právě v horké době. Vidíme, hody jsou
hody, při nich dovolí si mnohý v rozpařenosti mysli ledajaké vybočení z pořádku. Býval
tedy stárek nejednou nucen zakročiti jménem
a mocí práva.
Až dosud při společenském hovoru určují staří dobu minulých událostí ne dle tehdejších
pudmistrů, nýbrž dle tehdejších stárků. Každou chvíli uslyšíme za hovoru: „Šak se to stalo
tenkrát, když byl prvním stárkem na příklad
Vrbůj Vincek…“ A posluchači hned doplňují: „A druhým byl ten a ten, třetím ten a ten
a čtvrtým ten a ten, a kelneroval ten a ten.“
V Slavicích bývali a dosud bývají voleni čtyři
stárci, protože taky obecní představenstvo
se skládá ze čtyř hlav: pudmistra a tří radních. Truňk mívá na starosti takzvaný kelner.
Za kelnera bývá obyčejně volen vysloužilý voják.
Z tohoto už patrno, že býti stárkem bývalo
vyznamenáním, převelikým vyznamenáním,
neboť – abychom vše shrnuli v jedno – jméno
stárkovo bylo předně zvěčněno, za druhé stárek byl vůdcem veškeré svobodné chasy, a to
nejen na dobu hodů, nýbrž po celý rok. Jako
takový chodil při kostelní ofěře v čele chasy,
jako pán pudmistr v čele celé obce, vyjednával
muziky na obecním a farním úřadě a jiné měl
ještě důležité a vážné úlohy. Ze všech těchto
úloh, úkonů a vyznamenání následuje dále,

Jen si představme úřad stárky. Už její důstojnost nezadá si v ničem s důstojností stárka.
Například teď o hodech. O hodech až půjde
chasa k máji, vyjde se z domu stárky, to je
hned jeden důležitý moment, a jak se půjde! Napřed muzikanti s trumpetami hrdě
k nebesům vztyčenými jako s dalekohledy
hledajícími na jasné obloze nová souhvězdí,
a hned za nimi jdou stárci se svými stárkami,
jdou dva a dva vyšňoření, opentlení, stárky
dokonce s věnci na hlavách jako na svatbě, ba
jako nevěsty. Ano, jako nevěsty. Každý nově
zvolený stárek požádá přirozeně za stárku jen
svoji vyvolenou, a který vyvolené ještě nemá,
ten si zvolí jen takovou, ku které ho srdce
táhne, a svoji volbu skládá jí takřka vyznání
lásky, a stárka přijetím jeho nabídky přijímá
jeho vyznání a jeho srdce.
K dosud řečenému o důstojnosti stárky:
při církevních slavnostech, jako například při ofěře, předcházejí zase dívčí chase,
a při zábavách bývají předtanečnicemi, které
jsou zaváděny nejvzácnějším hostům. Jsou
tedy vždy a všude stárky stavěny na svícen,
na ně na první padá a upírá se oko ostatního světa. A to znamená tuze mnoho vůbec
a pro ženské pokolení zvlášť.
Protož která matka by si nebyla přála, aby její
dcera byla stárkou, pak by to byla opravdu krkavčí matka. A která dívčina by si nepřála, aby
její vyvolený byl stárkem už kvůli tomu, aby
mu ona dělala stárku, ta by nesměla míti kusa
ženského citu…
PaedDr. Marek Slatinský
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z vinného sklípku
Májové otevřené sklepy 2019
V sobotu 4. května 2019 se v našem městě konaly již tradiční a milovníky vína napříč celou
naší zemí oblíbené Májové otevřené sklepy.
I když nám počasí nebylo příliš nakloněno
a meteorologové nás prostřednictvím všech
sdělovacích prostředků přesvědčovali o zatažené obloze a dešti, nakonec se nad námi
vyšší moc smilovala a poslala nám pěkný den.
Vínomilci si tak užili překrásného dne plného
degustování stovek vzorků vín a nekonečné
plejády chutí a vůní.
Návštěvnici letošních jarních otevřených
sklepů si zejména pochvalovali krásně aromatická a prosluněná vína ročníku 2018
a všichni bez rozdílu velmi pozitivně kvitovali
doprovodné programy ve vinařstvích. V každém druhém sklepě buď vyhrálava cimbálová
muzika a nebo zpívali mužáci.
Další pochvalu si velkopavlovičtí vinaři vysloužili za svou srdečnost a pohostinnost,
za dostatek drobného občerstvení, což prý
v ostatních obcích nebývá až tak obvyklé.
Dokonce nás návštěvníci žádali, abychom
v příštím roce vyhlásili soutěž o nejlepší pomazánku otevřených sklepů. Tak co naše hospodyňky a vinařky? Chytíte se hozené rukavice a zúčastníte se?

Jihomoravské víno je značkou skvělé kvality. Proč? Je prostě vynikající, chutná po slunci…

V neposlední řadě musím kromě kulinářského
umění našich maminek a manželek pochválit
i obě velkopavlovické pekárny za výborné pečivo, které je proslaveno a moc chutná téměř
stejně jako naše víno.
Lubomír Zborovský,
předseda spolku Víno z Velkých Pavlovic

Vinné sklípky v naprostém obležení – takové byly letošní Májové otevřené sklepy.

Májové putování a Festival VOC Modré hory v jednom
V sobotu 18. května 2019 se uskutečnila jedinečná vinařská událost, která ještě neměla
v mikroregionu Modré Hory obdoby. Jednalo
o skloubení prémiových vín od vinařů z VOC
Modré hory a lahodných pochutin od restaurace Na Pekárně. Festival byl součástí „Májového putování okolím Modrých Hor“.
Start i cíl celého putování byl na letišti v Bořeticích. Samotné putování začalo v devět hodin ráno. Pro návštěvníky byly připraveny dvě
cyklotrasy a jedna pěší. Díky tomu mohli po-

znat všechny krásy, které nabízí náš malebný
mikroregion tvořený obcemi Bořetice, Kobylí,
Němčičky, Velké Pavlovice a Vrbice.
Od tří hodin odpoledne byl pro účastníky festivalu i putování připravený bohatý folklorní
program, kde předvedl svá úžasná vystoupení
folklorní soubor Hanýsek ze Šakvic. Návštěvníky roztančila velkopavlovická cimbálová
muzika Lašár.

hory. A ti, kteří si přišli pochutnat na výborném jídle, byli také velice spokojeni. Za vše
mluví i účast více jak pětistovky spokojených
návštěvníků. Počasí celé akci přálo, takže
co říct závěrem, aby to vystihlo celou atmosféru celé akce? V Modrých Horách se nikdy nenudíte!
Eva Bauerová, DiS.,
DSO Modré Hory

Milovníci vína si přišli na své v podobě vín
VOC (Vína originální certifikace) Modré
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Modrohorských 30 vín již popáté

Půlkulatý již V. ročník výstavy 30 vín Modrých Hor – slavnostní vyhlášení oceněných vinařství.
Poslední dubnová sobota s datem 27. 4. 2019
byla již popáté vyhrazena ryze modrohorským vínům, která se veřejnosti představila
v dalším ročníku prestižní výstavy vín s názvem 30 vín Modrých Hor ve velkopavlovické sokolovně. V letošním ročníku se utkalo 189 vín, z toho bílých 114, červených 61
a rosé 14, výhradně z pětice obcí mikroregionu
Modré Hory.

Přehlídku zahájil a úvodní slovo pronesl
Ing. David Ludín, Ph.D. a ujal se slavnostního vyhlašování oceněných vín, resp. vinařů.
Věcné ceny a diplomy předali zástupci DSO
Modré Hory – Mgr. Pavel Kotík, starosta
obce Kobylí a předseda svazku v jedné osobě, pan František Petrásek, starosta obce
Bořetice a pan Jiří Otřel, starosta města
Velké Pavlovice.

Již tradičně k veselé náladě velkou měrou přispěla cimbálová muzika Primáš z Boleradic
a občerstvení z kuchyně pana Milana Koubka
z Velkých Pavlovic.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
této výstavy a vinařům za dobrou spolupráci.
Eva Bauerová, DiS.,
DSO Modré Hory

Champion GRAND PRIX VINEX je od Balouna
Championem 26. ročníku mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX VINEX se stalo víno
z Moravy – Ryzlink rýnský, ročník 2016,
pozdní sběr z vinařství Baloun.
Ve dnech 29. a 30. dubna 2019 se v budově
Centra Excelence ve Valticích uskutečnilo
odborné hodnocení 26. ročníku mezinárodní
soutěže vín GRAND PRIX VINEX. Ocenění
od špičkových mezinárodních degustátorů
se dočkal Champion, vítězové jednotlivých
kategorií a další výjimečná vína. V závislosti na dosaženém bodovém ohodnocení byly
nejlepším vínům uděleny také zlaté a stříbrné medaile, 34 vín získalo dokonce velkou
zlatou medaili.
Široká veřejnost měla příležitost seznámit se
nejen s oceněnými víny na brněnském výstavišti o posledním květnovém víkendu.
Oficiální web soutěže:
www.grand-prix-vinex.cz
Zdroj: www.wineofczechrepublic.cz
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Velkopavlovický vinař Radomil Baloun přebírá z rukou Ing. Pavla Kršky, ředitele
Národního vinařského centra, o.p.s., cenu za Championa 26. ročníku mezinárodní soutěže
vín GRAND PRIX VINEX – Ryzlink rýnský, ročník 2016, pozdní sběr.

3
Velkopavlovický zpravodaj

2019

Spolky a koníčky
Klub důchodců navštívil Ždírec nad Doubravou
Velkopavlovický Klub důchodců navštívil v sobotu 27. dubna 2019 naše družební
město, Ždírec nad Doubravou. Po příjez-

du nás u budovy městského úřadu přivítali
pan starosta, místostarosta a paní Sotonová
z klubu důchodců. Po celý den nás čekal bohatý program.
Nejprve jsme si prohlédli nový dům s pečovatelskou službou a zdravotním střediskem.
Poté jsme jeli do Horního Studence, což je
část Ždírce, kde jsme navštívili starou školu,
ve které je umístěno muzeum. O vystavené exponáty se zde stará pan Jaroslav Jirásek.

Velkopavlovičtí senioři zavítali v dubnu
na návštěvu do Ždírce nad Doubravou.
V místní části Studenec si prohlédli
tamní kostel.

V poledne jsme se vrátili do základní školy
na vydatný oběd a po malém odpočinku jsme
odjeli opět do Studence, kde jsme navštívili
místní kostel a zvonici. Po prohlídce jsme se
přesunuli do místního sálu.
Oficiálního uvítání se ujal pan starosta

Ing. Bohumil Nikl a předsedkyně klubu paní
Andělová, já jsem za velkopavlovčáky pozdravil místní důchodce. V programu nás
zpěvem a tancem potěšili děti z místní školy,
kterým tímto za jejich vystoupení děkujeme. Po celý zbytek odpoledne až do nočních
hodin nám k tanci a poslechu vyhrávala
skupina MUDrBAND.
Během odpoledne si ještě některé dámy odešly prohlédnout krásy Studence a vrátily se
z nich hotové víly Amálky s věnečky upletenými z pampelišek.
Po celou dobu se o nás všechny vzorně starali zaměstnanci Městského úřadu ve Ždírci,
za což jim všem patří velké díky.
Josef Hicl

Jarní sezóna 2019 u Přátel country
Již v únorovém čísle zpravodaje jsme připomínali, že skupina Přátelé country slaví letos na jaře 10. výročí svého působení. Právě
před 10 lety se poprvé představila na country
bále ve Velkých Pavlovicích, i když tehdy jsme
ještě nebyli jeho pořadateli.

Přípravu na náš vlastní březnový country
bál jsme letos absolvovali na country večeru, který pořádala obec Jiříkovice nedaleko
Brna, 18. března. Pozvánku k vystoupení
jsme obdrželi od muzikantů kapely Rančeři,
mohli jsme je několikrát slyšet i v Pavlovicích.

Měli jsme opravdu velkou konkurenci, protože před námi vystupovali taneční skupina
La Quadrilla z Brna a Vašek Čiháček se svojí
western show. Přátelé country předvedli svou
oblíbenou „Karolínu“ a moc jsme se návštěvníkům líbili. Není to planá sebechvála, dostali

Přátelé country z Velkých Pavlovic na vystoupení v Jiříkovicích.
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jsme následně od Rančerů moc pěkné písemné poděkování.
Vyvrcholením všech našich jarních aktivit
byl, letos již v pořadí pátý, country bál konaný
ve Velkých Pavlovicích, který připravujeme
my sami a to za podpory města Velké Pavlovice. Své kamarády a všechny ostatní milovníky country jsme ve velkopavlovické sokolovně přivítali 30. března muzikou country
kapely Popojedem.
Děkujeme dětem a učitelkách z mateřské školy za úvodní dětské country vystoupení, které
vždy spolehlivě nabudí tu správnou atmosféru. V rámci vzpomínaného výročí vzniku
naší skupiny jsme se také my celé jaro velmi
poctivě připravovali na své vystoupení. Choreografii zcela nového vystoupení s názvem
„Oranžový expres“ pro nás připravila Jana
Vondrová. Mělo nádražácké a cestovatelské
téma a Přátelé country doufají, že všechny
účastníky potěšilo. Na country bál tentokrát
přišlo nebývale mnoho hostů, takže zvolený termín konce března se pravděpodobně
hodí i na další roky.
Přátelé country nemohli chybět ani u pravidelně organizovaného celkového úklidu
města, tentokrát byl úklidový den vyhlášen
na sobotu 6. dubna. Patří nám každoročně oblast městského parčíku u zastávky ČD
a cesta ke Slunečné i areál pod rozhlednou.
Za to, že jsme měli skvělou fotodokumentaci
své brigády, vysloužili jsme si následující týden i celostránkovou prezentaci v týdeníku
Nový život.
V dubnu jsme téměř nestíhali účast na všech
konaných akcích, nedali jsme si však ujít
country bál se skupinou Mlha Revival, který
pořádali břeclavští železničáři 27. dubna. Dokonale do sálu společenského domu zapadlo
naše nové vystoupení „Oranžový expres“,
nádražáky jsme opravdu příjemně překvapili.

Tanečníci country ve víru tance!
Noc ze 30. dubna na 1. května je pochopitelně
nocí čarodějnic. My jsme ji při country muzice
kapely Popojedem trávili stejně jako v letech
minulých v Dolních Bojanovicích na místním
čarodějnickém sletu. Čarodějnice z Velkých
Pavlovic tentokrát odletěly výhradně v dámském složení, o kamarády však nebyla mezi
ostatními čarodějnicemi nouze.
Pouze největší odvážlivci z naší party se
vypravili 24. až 26. května k řece Jihlavce
do Ivančic na výukový seminář country tanců.
Pro ostatní to však znamená, doučit se doma
všechny nové tance a už nyní chystat zase nějaké nové vystoupení.
Na výroční schůzi Klubu důchodců v Němčičkách vystupujeme také pravidelně,
letos to bylo 3. května. Vlastně jsme tentokrát přivezli dvě naše choreograficky nejnáročnější vystoupení, a těmi byly „Baba“
a „Oranžový expres“.

Pravidelným setkáním před létem byla pak
účast na Vaření srnčích gulášů v Rakvicích,
v sobotu 8. června. Jako každý rok byla účinkující country kapelou skupina Bíbři, kterou
jsme zase my na oplátku potěšili, když jsme si
po dobrém guláši zatancovali.
Také poslední akcí, která se již pravidelně koná před prázdninovými měsíci, byla
15. června „Hudba na kole“ v Sedleci u Mikulova, na které opět hrála country kapela
Popojedem a na které nikdy nesmíme chybět.
Pro všechny je to netradiční spojení sportovních a tanečních aktivit.
Abychom se zmínili o svých nejbližších plánech, společně s městem Velké Pavlovice
zveme již teď všechny milovníky skvělé zábavy na sobotu 3. srpna na Country večer
pod rozhlednou Slunečná. Objednali jsme
skvělé počasí a vynikající kapelu Amulet.
Přátelé country Velké Pavlovice

Májové putování velkopavlovických seniorů
V pondělí 6. května 2019 se Klub důchodců
Velké Pavlovice zúčastnil prodejní výstavy
Floria Kroměříž. I přes chladné počasí se výlet
nakonec náramně vydařil. Nejprve si účastníci zájezdu nakoupili nejrůznější květiny, které
budou po celé léto zdobit naše okna a zahrady
a potom zasedli do upravené haly kde vyhrávala dechová hudba Zdounečanka.
V úterý 14. května 2019 se na pozvání pana
Stokláska členové velkopavlovického klubu
důchodců vydali na exkurzi do Agrostroje
Pelhřimov. Po příjezdu se nás ujala slečna
Petra Klečanská, která nás zavedla do zasedací místnosti, kde na nás čekal pan Kubista
a Ing. Křen, který nás seznámil s podnikem
a promítl nám různé grafy a vysvětlil chod
podniku. Tam jsme si také museli obléci reflexní vesty a dostalo se nám upozornění, že se
nesmíme pohybovat, kde se nám zachce.
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Návštěva výstavy Floria Kroměříž je vždy spojena s větrem v peněžence.
Nabídka je tak lákavá, kdo by všem těm barvám a vůním odolal!
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Jakmile toto uvítání skončilo nastoupili jsme
do autobusu a přejeli k hale se skladem materiálu, kterým jsme prošli do výroby, kde jsme
viděli moderní roboty, kteří pracovali místo
lidí. Postupně jsme si prohlédli celou výrobu
od pálení laserem, přes „heftování“ různých
dílů, svářecí automaty, úpravnu, odmašťovací vany až po práškovou lakovnu. Odtud díly
putují na expedici, kde se montují na stroje. Vyrábí tam kombajny, nakladače, disky
za traktory různé řezačky a jiné.

Pro zajímavost v závodě pracuje 2.500 zaměstnanců, průměrný věk zaměstnance
je 37 let a průměrný výdělek je 34.000 Kč.
Dále mají 110 kamionů které rozvážejí zboží
po Evropě.
Po této prohlídce jsme opět nasedli do autobusu a Ing. Křen nám ukázal, kde staví byty
pro zaměstnance. Nakonec nás autobus zavezl před hotel Slávia, kam za námi přišel pan
Stoklásek a povyprávěl nám o závodě i o tom,

2019

co zamýšlí ve Velkých Pavlovicích. Po obědě
jsme se rozloučili a odjeli zpět domů.
Za všechny bych chtěl poděkovat panu Balounovi, Vinařství Buchtovi, Vinařství Mikulicovi a Zdeňku Hiclovi za poskytnuté dary a panu
Stokláskovi za pozvání a jeho čas.
Josef Hicl

Baroko a sonda do minulosti,
to byl výlet dříve narozených
Členové našeho Klubu důchodců se ve středu
dne 29. května 2019 vydali na další ze své nekonečné řady výletů a zájezdů. Tentokrát sice
neurazili lán cesty, dalo by se říci, že jukli jenom za humna, ale o to byl cíl jejich putování
zajímavější a možná i trošku překvapivější.

lou povinné, které se spolu se svými paními učitelkami převlékly do kostýmů princů
a princezen a užily si komentovanou prohlídku zámku veskrze autenticky, jako jeho
obyvatelé před mnoha a mnoha lety. Děti byly
překrásné, roztomilé a moc jim to slušelo.

Máte zájem jít po stopách našich seniorů? Nechejte se inspirovat a zlákat prostřednictvím
webových stránek. Státní zámek Milotice
* www.zamekmilotice.cz, Slovanské hradiště v Mikulčicích * http://www.masaryk.info/
slovanske-hradiste-mikulcice/.

První zastávkou se stala obec Milotice se svou
barokní perlou jižní Moravy – Milotickým
zámkem. Zde proběhla prohlídka interiérů,
rozlehlých reprezentativních zahrad, návštěva útulné a sladce vonící cukrárny s kavárnou a také zmíněné překvapení. Na výlet
na zámek zavítaly také děti mateřskou ško-

Druhou zastávkou bylo archeologické naleziště a vykopávky v Mikulčicích. Zde na naše
dříve narozené čekala taktéž komentovaná
prohlídka nabitá množstvím zajímavých
informací o naší dávné historii, nabízející
shlédnutí vzácných exponátů pocházejících
z 8. a 9. století.

Přejeme vám šťastnou cestu, stejně jako našim babičkám a dědečkům, neboť očekáváme,
že další výlet na sebe nenechá dlouho čekat!
Karolína Bártová

Příjemná vycházka po rozlehlých zahradách zámku v Miloticích.
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Návštěva seniorů z družebního města Ždírec nad Doubravou
V sobotu 8. června 2019 nás navštívili senioři z našeho družebního města Ždírce
nad Doubravou. Nejprve chtěli poznat naše
okolí, a proto jsme je vzali na prohlídku kostela sv. Václava v Hustopečích, kde se od slečny Fišerové dozvěděli informace o původním
kostele i o důvodu výstavby kostela nového.
Dále naši hosté navštívili opevněný kostel
v Kurdějově a opravenou rozhlednu Slunečná
ve Velkých Pavlovicích.
Po obědě a prohlídce Ekocentra Trkmanka
následovalo společné posezení a zábava s našimi členy v sokolovně. Vystoupení Country
jízdy a překvapení v podání našich členů se
všem moc líbilo. Při hudbě a tanci pak zábava
pokračovala až do pozdních nočních hodin.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, díky kterým se tento den vydařil: panu starostovi Jiřímu Otřelovi, ředitelce i kuchařkám Ekocentra
Trkmanka, Městu Velké Pavlovice, taneční
skupině Country jízda i členkám a členům klubu důchodců, kteří se o všechny v sále starali.
Hostům ze Ždírce nad Doubravou zatančila v rytmu country velkopavlovická Country jízda.

Josef Hicl

Hasiči absolvovali kurz zdravovědy
V březnu tohoto roku proběhlo na stanici HZS
Hustopeče pravidelné školení hasičů, kteří
vykonávají ve svých jednotkách funkci velitele
při výjezdech k mimořádným událostem. Školí se několik témat a v letošním roce byla školena i zdravověda, tedy zásady při poskytování
první pomoci.
Zúčastnil jsem se mnoha školení různých
lektorů. Některá bavila, některá ne. Školení
zásad při poskytování první pomoci v Hustopečích bylo to ze zábavnějších – to které baví.
Nabízelo se tedy oslovit MUDr. Ivonu Žůrkovou, zda by neproškolila i velkopavlovické
hasiče. Ona kývla a nabídku velmi ochotně
přijala.
Dne 10. května 2019 proběhlo školení velkopavlovických hasičů v zasedací místnosti

městského úřadu. Probrána byla nejdůležitější pravidla při záchraně osob v různých
situacích (infarkty, mozkové příhody, zlomeniny, popáleniny, aj.), ale na řadu přišly i dotazy z běžného života. Kolik žihadel od vosy
je už nebezpečných? Kdy je řezná rána na šití
a kdy stačí domácí ošetření? Jak se zachovat
u alergických reakcí? Jak pomoci při epileptickém záchvatu? Na všechny tyto otázky
bylo odpovězeno a ne jedenkrát byl přidán
i příklad z praxe.
Hasičům se přeje co možná nejméně výjezdů
k požárům a jiným podobným událostem.
Nezbývá než si přát, aby nikdy nepotřebovali
ani rady, které se dozvěděli v pátek na školení.
Petr Hasil, velitel JSDH Velké Pavlovice

Velkopavlovičtí hasiči oprášili své
vědomosti o poskytování první pomoci.
Prošli výživným, teoretickým
i praktickým, cvičením.

5. června měli velkopavlovičtí hasiči čtyři zásahy,
ani jeden jednoduchý
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Ve středu 5. června 2019 se přehnal přes katastr našeho města silný vítr s deštěm. Déšť
nabýval na intenzitě směrem k D2 a obec
Zaječí a její okolí doslova spláchl. Pro představu, v ul. Pod Břehy včera napršelo 7 mm
v ul. Hlavní už 18 mm a v Zaječí mělo údajně
napršet 60 mm za půl hodiny. A to se někde
muselo projevit.

přesto, že prvně byla telefonicky ohlášena
narušená střecha na budově bazaru stavebního materiálu na ul. Nádražní u rybníka. Dva
hasiči jeli právě z domu obhlédnout situaci se
střechou, když byli povolání sirénou k výjezdu
zásahovým vozidlem. Prvně si mysleli, že se
jedná právě o zásah na odstranění nebezpečných stavů – tedy střechy v ul. Nádražní.

První výjezd směřoval právě do Zaječí. A to

Operační však hasiče svolal na čerpání vody

v obci Zaječí, konkrétně do jedné z restaurací. Vyjelo se vozidlem MAN v počtu 1+4 s
tím, že další hasiči pojedou na ul. Nádražní
ověřit situaci. S ohledem na stav věci byli i na
ul. Nádražní povolány další jednotky a naši
hasiči tak zasahovali u dvou zásahů.
Po odčerpání vody z prostor restaurace a baru
v Zaječí se vrátila jednotka zpět do Velkých
Pavlovic na ul. Zahradní, kde bylo potřeba od-
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stranit nakloněný strom ležící na vedení O2.
Po rozřezání stromu a návratu na hasičskou
zbrojnici oznámil operační hasičům, aby se
vrátili zpět do Zaječí, odčerpat vodu ze sklepa
RD. Majitel si vodu nejprve zkoušel odčerpat
sám, ale měl slabší čerpadla. Společně s Hustopečemi byla voda odčerpána.

2019

Stříbrná sobota v Novosedlech,
hasiči bodovali

Časový sled událostí:

Mladí hasiči z V. Pavlovic se v sobotu dne
25. května 2019 vydali na soutěž v požárním
útoku do Novosedel. Vyjeli s oběma družstvy
– staršími a mladšími žáky.

místo. Skoro by chtělo říci „Přišli, viděli, zvítězili!“ Chybělo k tomu skutečně jen málo.
Starší obsadili nepopulární bramborové čtvrté místo. Všem blahopřejme!

Odjezd vozidla MAN do Zaječí 18.21 hod.
Návrat do Vel. Pavlovic 20.50 hod.

Mladší žáci byli letos poprvé na závodech
a rovnou se jim podařilo získat krásné druhé

František Procinger

Odjezd vozidla FORD na ul. Nádražní
18.30 hod. Návrat na zbrojnici 20.30 hod.
Odjezd vozidla MAN na Zahradní 20.50
hod. Ukončení zásahu 21.11 hod.
Odjezd vozidla MAN do Zaječí na druhé
čerpání 21.11 hod. Návrat do Velkých Pavlovic 23.14 hod.
Při zásahu v ul. Nádražní bylo přítomno
ještě vozidlo Tatra 815-7, které ovšem není
evidováno v centrální evidenci zpráv o zásahu, poněvadž operační usoudil, že budou
na místě postačovat pouze „lidi“ bez dalšího
vybavení, popř. si potřebné vybavení půjčí
od druhých jednotek.
Petr Hasil,
velitel JSDH Velké Pavlovice
Mladší družstvo našich mladých hasičů vybojovalo druhé místo v Novosedlech.

Dvě soutěže, jeden víkend
a cenné stříbro pro mladé hasiče
Náročný víkend našich mladých hasičů začal
už v sobotu, dne 11. května 2019 naší domácí soutěží ve Velkých Pavlovicích. Účast byla
nádherná. Přijelo 19 týmů z celého okresu.
Naši mladí hasiči v této konkurenci skončili
v kategorii starších žáků na krásném šestém
místě, za což se určitě nemusí stydět.

V neděli dne 12. května 2019 pak soutěžní víkend pokračoval v nedalekém Kobylí.
I přes špatné počasí a občasné dešťové přeháňky se soutěž nakonec uskutečnila, za což
můžeme být rádi, protože naši mladí hasiči
díky času 18,28 s z prvního kola získali stříbrné medaile za nádherné druhé místo!

Blahopřejeme a jen tak dále i v příštích kláních!
Michal Procinger

Velkopavlovičtí mladí hasiči na soutěži v požárním útoku v Kobylí.
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Respekt k ruční práci
Asi jsem už taky pamětnice, protože chci
vzpomenout na dobu, kdy jsem se učila šít.
A to už je docela dávno. Oblečení je dnes všude
dost, ale když jste tehdy chtěli mít něco hezkého na sebe, tak jsme museli znát dobrou švadlenu nebo se naučit šít sami.
Já zvolila druhou možnost, i když babička byla
krejčová. Ale jak už to u dobrých krejčových
bývá, času na nás jí moc nezbývalo. Sbalila
jsem tedy kapesné, místo svačiny v Partiovce nakoupila látky a už se šilo! Samozřejmě,
metodou pokus omyl. A že to omyl býval
celkem často!
Znám mnoho žen, které nostalgicky vzpomenou na doby, kdy šily na celou rodinu,
ale hlavně dětem. Prošívaná bunda nebo
vlastnoručně ušitý overal býval skoro rutinou.
Po éře obdivu k řetězcům se ale v poslední době opět vracíme k tomu podstatnému.
Ke kvalitě, ekologii, ohleduplnosti ke zdrojům. A tak se čím dál častěji ptáme, zda oblečení, které kupujeme, nevyrobili lidé nebo
dokonce děti v nelidských podmínkách, zda
je materiál šetrný k přírodě a jestli to, co si

za skvělou cenu ve výprodeji koupíme, vůbec
někdy vezmeme na sebe.
Jako ve všem, i v oblékání hledáme rovnováhu. Nosíme značkové oblečení, ale zároveň už
pro nás značka neznamená vše. Na druhou
stranu, vlastnoručně ušitý model už není znamením nedostatku, spíše naopak. Být schopen něco vytvořit vlastníma rukama, je dnes
bráno s respektem.
V Česku zaznamenalo šití naprostý boom.
Kurzy šití ve všech větších městech běží
na plné obrátky a lidé se učí šít. Možná jen proto, aby si uměli opravit roztržený šev a nemuseli oblečení hned vyhodit. Někdo chce umět
ušít mantinely do postýlky svému miminku,
někdo šaty na léto. Ale všechny spojuje láska
k ruční práci, radost z hotového modelu a plány, co si ušít příště.
I ve Velkých Pavlovicích už kurzy šití probíhají. Pod vedením vynikajících krejčových
se s námi také můžete naučit šít. Naučte se
s námi šít a buďte pyšní, že jste něco krásného dokázali vytvořit! Pochlubte se a užijte si
krásný pocit z vlastnoručně ušitého modelu.

Naše stroje připraveny právě pro vás!
Máte chuť zúčastnit se KURZU ŠITÍ, který
organizuje SALON ELISHA MODE Velké
Pavlovice? Neváhejte a přihlaste se!
Další kolo kurzů začne v září. Přihlásit
se můžete buď prostřednictvím telefonu
728 067 749 nebo e-mailu kurzy@elisha-mode.cz.
Budeme se na vás těšit!
Eliška Tomková,
Salon Elisha Mode Velké Pavlovice
* www.elisha-mode.cz

Školní okénko
Úspěch v soutěžním pořadu „Už tam budem?“
Soutěž probíhala celkem v osmi disciplínách.
Celé natáčení trvalo více než deset hodin kvůli
neustálému stěhování techniky České televize
a náročným přípravám jednotlivých scén.
Naše družstvo začalo hned v úvodní vědomostní soutěži vítězstvím a tímto trendem pokračovalo až do konce celého klání.
Před závěrečnou disciplínou bylo skóre 34:14
pro nás. Tématem soutěžního dopoledne byla
vesmírná architektura. Poslední disciplínou
bylo hádání osobnosti, vztahující se k tomuto
tématu. I přes různé tipy jsme pana Kaplického neuhádli, ale to nevadilo. Díky značnému
bodovému zisku jsme klání vyhráli a čekal nás
boj o ceny – tři soutěžní otázky měly určit,
jaké odměny si odvezeme. Za každou správně
zodpovězenou otázku soutěžící získali jednu
bednu. Uhádli jsme jen jednu otázku a zvolili
si bednu číslo 2.
Velkopavlovický tým Kryptoni v pořadu České televize „Už tam budem?“ zazářil.
V úterý 9. dubna 2019 se žáci z devátých
ročníků a z 8.A třídy ZŠ V. Pavlovice zúčastnili natáčení dalšího dílu nového dětského
soutěžního pořadu České televize s názvem
„Už tam budem?“ a to v prostorách VIDA centra v Brně.
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Naše družstvo ve složení Markéta, Víťa, Matěj, Tadeáš a Petr obdrželo modrá trička a neslo název KRYPTONI. Proti družstvu velkopavlovčáků soupeřili žáci s červeným dresem
– Neoni – z nedaleké Základní školy Rakvice.

Po jejím otevření jsme vykřikli radostí – byla
v ní hlavní výhra – mobily a vstupenka pro celou třídu do VIDA centra v Brně.
Ing. Lenka Bukovská,
pedagog Základní školy Velké Pavlovice
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V mateřince se nenudíme
V naší školce se děti nemají čas nudit. Paní
učitelky se neustále snaží děti zaujmout
a překvapit je novými podněty a nápady.
A že jich opět v posledních dnech, týdnech
a měsících bylo! Zkusím alespoň některé
z nich vyjmenovat…
Na konci dubna jsme se společně pokusili
v „dopravních hrátkách“ zopakovat si a upevnit hravou formou poznatky získané již průběžně v jednotlivých třídách. Ještě ve stejném
měsíci jsme zájemcům umožnili, aby jejich
děti byly vyšetřeny oční specialistkou. Všechny třídy se také vydaly na exkurze k místním
řemeslníkům – vinařům, farmářům, pekařům, ke zvěrolékaři, na poštu a dokonce
i na městský úřad.
A už tu byl měsíc květen a s ním spojená vystoupení dětí na besídkách ke Dni matek.
Věřte nebo ne, ale mnohé chlapské „oko“ bylo
také dojato. Stihli jsme také přivítat nové občánky města. Naši předškoláci jezdili plavat,
pobavili jsme se s divadlem Z pytlíčku a už
tu byl měsíc červen a oslava Dne dětí. A zase
každá třída jinak a poutavě oslavila tento zajímavý den.

MDD ve třídě Sluníčka.

Čekala nás další exkurze, tentokrát do Borsu
– prohlédnout si práci v této firmě a takovou
zajímavou novinkou tohoto měsíce byla návštěva maminek a jejich malých dětí ve třídách
i na zahradě. Další zdařilou akcí bylo divadelní představení dětí pro místní seniory.
A už se blížíme ke konci školního roku, kdy
jsme se začali loučit s dětmi odcházejícími
do školy a to tak, že si užily zajímavý večer
a noc ve školce. Na konci měsíce byly také
letošní předškoláčci pasováni na „školáky“.
Celá škola se s tímto školním rokem loučila
výletem do Milotic.
Prázdniny nastaly a školičku čeká rekonstrukce kuchyně, která umožní dětem se ještě
zdravěji najíst. Proto děkujeme zřizovateli,
že myslí i na své nejmladší občany.

MDD ve třídě Berušky.

Mateřská škola se již nyní těší na začátek nového školního roku, a to 2. září 2019, kdy již
otevřeme pátou třídu pro děti mladší tří let.
Přejeme krásné prázdniny!
Za celý kolektiv Bc. Olga Kolářová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

Nejoblíbenější letní kratochvíle, které
se vždycky nemůžou všichni školkaříci
dočkat – koupání v bazénku na zahradě.

MDD ve třídě Koťáka.
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Ve Zlíně po boku celebrit
V úterý 28. května 2019 vyrazily 8. ročníky
místní ZŠ na školní výlet do Zlína na 59. ročník Dětského filmového festivalu.
Protože měly poměrně nabitý program, vyjížděly už brzy ráno. Ve Zlíně školáky sice
přivítalo deštivé počasí, náladu si však zkazit
nenechali. Žáci si díky workshopům vytvořili krátké animované filmy, které natáčeli
na vlastní mobilní telefony a také se dověděli
spousty zajímavostí o ozvučení filmu. Poté
zamířili do kina, kde se rozdělili na dvě skupinky. První zhlédla dokument Příběh lesa,
druhá kanadský film o záchraně indiánských
rezervací Cesta do Klemtu.
Po obědě se vydali do knihovny Univerzity Tomáše Bati, kde si vyzkoušeli, co vše je možné

ve virtuální realitě. Projeli se na horské dráze,
řídili závodní auta, pobíhali po krajině spolu
s dinosaury. Poté zamířili na výstavu fotografií, které mapovaly cesty Zikmunda s Hanzelkou. Právě letošní 100. narozeniny Miroslava
Zikmunda udávaly směr celému festivalu, jehož heslo znělo: „Poznávej a objevuj!“
Festivalový den končil na červeném koberci
se známými osobnostmi, např. Helenou Vondráčkovou, Klárovou Issovou či Janem Hrušínským. Program jako každoročně uváděli
Dana Morávková a Jan Čenský.
Skvělý úlovek – fotografie s jedním
z nejoblíbenějších pohádkových princů
– hercem Janem Čenským.

Mgr. Iva Kilianová, Mgr. Jiří Slavík,
pedagogové Základní školy Velké Pavlovice

Školáci si užili branný den
Základní škola Velké Pavlovice připravila
pro žáky 1. až 6. ročníků netradiční interaktivní dopoledne – branný den. Na programu bylo
pět disciplín zaměřených na ochranu zdraví
a chování při mimořádných situacích.
Děti rozdělené do družstev plnily na jednotlivých stanovištích dovednostní i znalostní
úkoly. Zkusily si správně zabalit evakuační
zavazadlo, učily se, jak zacházet s nebezpečnými látkami a nasadit si masku, uložit kamaráda do stabilizační polohy, dát první pomoc,
vyzkoušely si střelbu na cíl i svoji kondici
při zdolávání překážek v tělocvičně.
Elán, nadšení i emoce školáků provázely celou
zajímavou akci, kterou organizovalo Muzeum
civilní obrany Ústí nad Labem. Děkujeme!
Za kolektiv vyučujících Mgr. Eva Drienková,
pedagog Základní školy Velké Pavlovice

Nebyl by to pravý „braňák“ bez zkoušky
plynové masky a odění se do pláštěnky…
Dříve narození – vzpomínáte?

Umět dát první pomoc? K nezaplacení!
Naši školáci to už umí.

Exkurze do sídla Nejvyššího správního soudu
V pondělí, dne 18. března 2019, se třídy septima a 3.A Gymnázia Velké Pavlovice vypravily na komentovanou prohlídku Nejvyššího
správního soudu v Brně. Naším průvodcem
byl pan soudce a předseda kárného senátu
Mgr. Radovan Havelec.
Nejvyšší správní soud se nachází na Moravském náměstí, jež nikterak nevyčnívá jak

architektonicky, tak vizuálně. Po důkladné
prohlídce budovy, v níž se nachází nespočet
zasedacích místností a soukromých pracoven pro jednotlivá oddělení, jsme si vyslechli
i o podzemních celách. Poté jsme se usadili do lavic určené veřejnosti ve velké soudní
síni a poslouchali někdy i úsměvné zážitky
pana Mgr. Havelce. Dostalo se i na zvídavé

dotazy z řad studentů a pohotové odpovědi
od zkušeného soudce. Stejně jako při příchodu, tak i při odchodu nás pečlivým pohledem pozorovala justiční stráž, která má
za úkol chránit soudní činitele a kontrolovat
totožnost návštěv v budově soudu.
Alžběta Průdková,
studentka třídy septima

Vyhodnocení sběru starého papíru
Ve školním roce 2018/2019 proběhlo celkem
pět kol ve sběru starého papíru. Soutěžilo se
o pořadí třídních kolektivů.
Celkové hodnocení * I. stupeň ZŠ * 1. místo
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třída 5.B s průměrem 357,18 kg na žáka (celkem 5.715 kg), 2. místo třída 1.A s průměrem
297,65 kg (celkem 6.548,5 kg), 3. místo 5.A
třída s průměrem 236,25 kg (celkem 3.780 kg)

Celkové hodnocení * II. stupeň ZŠ * 1. místo třída 9.B s průměrem 505,94 kg (celkem
9.613 kg), 2. místo třída 8.B s průměrem
131,07 kg (celkem 2.490,5 kg), 3. místo třída
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6.A s průměrem 111 kg (celkem 1.888 kg)
Vítězné třídní kolektivy obdrží 1.500 Kč, druhému místu je určena částka 1.000 Kč a třetímu pak 500 Kč.
Pořadí jednotlivců
Na prvním místě se umístil David Dobšák
z 9.B, který dokázal odevzdat v letošním školním roce 4.830 kg starého papíru, druhé místo patří Markétě Prokešové z 9.B s 3.390 kg
a na třetím místě se umístil Štěpán Svatoň
s 2.319 kg, za ním na pomyslném bramborovém místě Alina Ilechko s 1.805 kg.

2019

Sportovní den
V pátek 26. dubna 2019 se pro žáky 4. tříd
uskutečnil sportovní den, na který byli přizváni i žáci ze sousedních škol – z Bořetic,
Němčiček a Staroviček. Sportovní den připravili učitelé tělesné výchovy ze ZŠ Velké Pavlovice.

Počasí nám přálo a den plný dětských osobních rekordů a gólů si děti užily.
Mgr. Eva Doležalová,
pedagog Základní školy Velké Pavlovice

Děti všech zúčastněných škol se utkaly na atletickém ovále, týmy chlapců ze čtvrtých tříd
si zahrály v hale fotbal.

Celkem se podařilo za školní rok 2018/2019
nashromáždit a odevzdat 43.380 kg starého
papíru, z toho I. stupeň odevzdal 27.491 kg
a II. stupeň 15.889 kg.
Ing. Lenka Bukovská,
pedagog Základní školy Velké Pavlovice

Zlatý úspěch
třeťáků

Oceněné sportovkyně.

Veleúspěšná plavecká základna z Velkých
Pavlovic vysbírala na Hustopečském
bazénu vavříny do posledního lístečku!
V pátek 31. května 2019 se náš čtyřčlenný tým ve složení Františka Náležinská,
Štěpán Svatoň, Veronika Urbánková
a Adam Samek, všichni ze třetích tříd, vydal
do hustopečského bazénu na plavecké závody. Ke škodě všech ostatních (asi 60 dětí
z 18 škol) získal, co mohl.
Umístění našich žáků:
Dívky * 2. místo * Františka Náležinská
Chlapci * 1. místo * Štěpán Svatoň
Štafeta * 1. místo * Františka, Veronika,
Štěpán, Adam
Blahopřejeme!
Mgr. Dagmar Šmídová,
pedagog Základní školy Velké Pavlovice

Ocenění sportovci.
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Studenti velkopavlovického gymnázia podpořili nevidomé
Stalo se již tradicí, že studenti velkopavlovického gymnázia každoročně pořádají
charitativní akci Apríles. Letošní již osmý
ročník se podařilo zorganizovat studentům
sexty a 2.A. Akce proběhla v pátek 12. dubna 2019 v místní sokolovně a její výtěžek byl

věnován organizaci Světluška, která se zabývá pomocí lidem s postižením zraku.
Součástí programu bylo vystoupení známých
skupin I.V.M. z Podivína a Mech z Mikulova, dražba věcí, které poskytl pedagogický
sbor gymnázia, vystoupení tanečních skupin N.C.O.D. a Balanc, vystoupení dětského souboru Floriánek a studentů gymnázia
a prodej předmětů poskytnutých Světluškou.
Společně s podporou sponzorů činil výtěžek
z akce 51.600 Kč. Účastníci odcházeli domů
s dobrým pocitem, že pomohli dobré věci,
ale také obohaceni zážitkem z pěkného kulturního programu.

Každoroční hřeb Aprílesu – dražba.
Výtěžek putoval potřebným.

Mgr. Petr Kadlec,
pedagog Gymnázia Velké Pavlovice

Apríles 2019 – patron letos pořádajících
tříd sexta a 2.A Mgr. Petr Kadlec nemohl
na akci svých svěřenců chybět.

Vojta a Taja jsou nejlepší ruštináři v České republice
Ve dnech 8. a 9. dubna 2019 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konalo finále
české celostátní olympiády z ruského jazyka
pro žáky a studenty českých škol. V roce 2017
se po dlouhé pauze jejím oficiálním spoluorganizátorem stalo Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

ruský jazyk jako druhý rodný jazyk či v něm
komunikují mimo školu, soutěžilo 9 osob.
Zvítězila Taisiya Vojtenko (Gymnázium Velké Pavlovice).
Mgr. Jana Lorenzová,
učitelka ruského jazyka
na Gymnáziu Velké Pavlovice

Ruský jazyk je v ČR součástí výuky ZŠ, středních škol a gymnázií jako druhý cizí jazyk.
V současnosti jej studuje více než 83.000
českých žáků a studentů. Olympiáda hraje
důležitou roli v popularizaci ruského jazyka
a ruské kultury v ČR. Za posledních šest let se
počet žáků a studentů, kteří se účastní městských kol olympiády, zvýšil.
Mezi 13 finalisty, kteří studují ruský jazyk více
než tři roky (kategorie SŠ II) zvítězil Vojtěch
Antoš (Gymnázium Velké Pavlovice). V kategorii SŠ III, která byla zavedena organizátory
v roce 2017 pro žáky a studenty, kteří mají

Poznámka redakce VPZ…

Vojta Antoš se svou učitelkou ruského
jazyka Mgr. Janou Lorenzovou.

Vojta a Taja nemají na poli ruského jazyka
mezi středoškolskými studenty v naší zemi
konkurenci. Samozřejmě, je to zásluhou jejich
neskutečné píle, zájmu, výdrže a zarputilosti.
Ale také je to neoddiskutovatelně zásluhou
skvělého učitele a motivátora. Tím je paní
učitelka ruského jazyka na velkopavlovickém
gymnáziu paní Mgr. Jana Lorenzová. Velmi jí
tímto všichni děkujeme!

Článek v brněnských novinách o pietním aktu
Vzkaz z Brna: Připomínejte mladým, že je to může potkat taky
BRNO – Připomínejte mladým, že je to
může potkat taky, pokud zapomenou vlastní historii z bojů svých předků proti fašismu
a nacismu. Když se některým autoritám
podaří útrapy 2. světové války z hlav mladých tzv. vygumovat, mohou je přesvědčit
k tomu, aby si válečné strádání v zájmu zisků kapitálu zopakovali. Zaznělo to 9. května
na Den vítězství dvou stovek národů bývalého SSSR při pietní vzpomínce na zabité
vojáky Velké vlastenecké války na Čestném
pohřebišti Sovětské armády na Ústředním
hřbitově v Brně.
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Pietní vzpomínky na téměř 28 milionů sovětských občanů, kteří přišli o život za Velké
vlastenecké války, dále na 144 000 mrtvých
sovětských bojovníků padlých na území Československa, na 360.000 obětí z řad Čechoslováků a vůbec na válečné oběti další národů se
tam zúčastnili veteráni a pamětníci osvobození od fašismu. Také brněnská primátorka
Markéta Vaňková, představitelé Jihomoravského kraje, Univerzity obrany, občanských
organizací, univerzit i škol a občané zejména ruského původu, kterých žije na Moravě
na tři tisíce. Připomněli si velké výročí naší
společné historie, kdy 74 let uplynulo od osvo-

bození Moravy, Československa i celé Evropy
od zhoubné ideologie nacismu.
Delegace zúčastněných položily věnce a kytice k pomníku rudoarmějce na Ústředním
hřbitově v Brně, kde odpočívá přes 3600 vojáků Sovětské armády, kteří padli v dubnu
1945 při osvobozování jihu Moravy. Přítomní
pak vyslechli ruské pásmo poesie v podání
studentů Gymnázia ve Velkých Pavlovicích
na Břeclavsku.

3
Velkopavlovický zpravodaj

2019

Ruštináři z místního gymnázia
excelovali na Puškinově památníku v Brně
Deset studentů – ruštinářů Gymnázia Velké
Pavlovice se velmi úspěšně zúčastnilo krajského kola festivalu Ars Poetica – Puškinův
památník 2019 v Brně.
Umístění na nejvyšších příčkám našim studentům zajistilo hladký postup do celostátního kola v Praze s pozvánkou na koncert Jaromíra Nohavici.
Výsledková listina festivalu Ars Poetica
–Puškinův památník 2019
– krajské kolo Brno
Kategorie recitace kolektiv * 1. místo: Anna
Drápalová, Veronika Ježková, Kristýna Jiroušková, Ivana Krmíčková, Barbora Listová, Emma Procházková, Dominik Rolíšek,
Magdalena Švecová, Radka Valná
Zvláštní cena ataše
Generálního konzulátu RF
Kategorie zpěv * 2. místo: Vojtěch Antoš
Mgr. Jana Lorenzová, učitelka ruského
jazyka na Gymnáziu Velké Pavlovice

Studenti ruského jazyka Gymnázia Velké Pavlovice na republikovém kole soutěže
Ars Poetica – Puškinův památník 2019 v Praze.

Noví absolventi velkopavlovického gymnázia
převzali vysvědčení
Zatímco ostatní žáci jednotlivých ročníků
gymnázia ještě získávali známky a uzavírali klasifikaci v jednotlivých předmětech,
žáci maturitních ročníků již své vysvědčení převzali.
V odpoledních hodinách dne 5. června 2019
se na našem gymnáziu uskutečnilo slavnostní
předání maturitních vysvědčení novým absolventům školy. Slavnosti za účasti rodičů, pedagogů a dalších hostů byl přítomen starosta
města pan Jiří Otřel, který všem maturantům
blahopřál k dosaženým výsledkům a popřál
jim hodně elánu a optimismu do dalšího života. Ředitel školy PaedDr. Vlastimil Kropáč
ve svém příspěvku stručně zhodnotil průběh
maturitních zkoušek a popřál absolventům
hodně štěstí při dalším studiu, které je čeká
na vysokých školách po letních prázdninách.

V letošním školním roce maturovalo 23 studentů oktávy s třídní učitelkou
Ing. Mgr. Leonou Buzrlovou v osmiletém
studijním oboru. V maturitní třídě 4.A

Maturant Ondřej Sláma skládá svou
první velkou životní zkoušku – zkoušku
dospělosti.

s třídní učitelkou Mgr. Janou Zavadilovou
maturovalo 18 studentů čtyřletého studijního oboru.
Celkové výsledky zpracoval Cermat a jsou
následující; v třídě oktáva prospělo s vyznamenáním 11 žáků tj. 45 % úspěšnost, deset
studentů prospělo a dva studenti neuspěli
v jedné dílčí zkoušce. Ve třídě 4. A prospěli
s vyznamenáním tři studenti, čtrnáct studentů prospělo a tři žáci neprospěli u jedné dílčí
zkoušky. Podrobné výsledky po započítání
percentilů budou gymnáziu zaslány Cermatem až po skončení maturitních zkoušek
na ostatních středních školách.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Po stopách citlivých dějin
Současná výuka moderních dějin je ve značné krizi a výjimkou určitě není ani období
druhé světové války. Tudíž se paní učitelka Míchalová rozhodla, že prohloubí nejen
znalosti svých studentů, ale i jejich vztah
k národním dějinám. A problematiku vybrala,
vzhledem k vzestupu nacionalismu v Evropě,
dokonalou.

Dne 3. května 2019 se dobrovolníci z tříd kvinta a kvarta vydali do Prahy, kde se před 77 lety
odehrál atentát na Heydricha. Naše exkurze
byla rozdělena do dvou částí. První z nich zaujala místo v přímém okolí atentátu, kdy jsme
byli provázeni vysokoškolským studentem,
který měl velmi dobrý přehled nejen o činu
atentátníků, ale také o Reinhardu Heydricho-

vi samotném, a jenž nás obohatil o zdánlivě
nepodstatné detaily, které hrály ve výsledku
velkou roli v tom, jak atentát nakonec skončil.
Náš zážitek byl posílen skutečností, že jsme se
opravdu nacházeli v místech, kudy 27. května 1942 stávající říšský protektor projížděl
na Pražský hrad. A zatímco první část sledovala jeho nevyhnutelný konec, tak v části
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druhé jsme byli naopak seznámeni s osudy
odbojářů. Jejich stopy nás zavedly do pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde
se Jan Kubiš, Josef Gabčík a další parašutisté
skrývali. Pod vedením naší průvodkyně atmosféra v kryptě zhoustla tak, že by se dala
krájet. Především z toho důvodu, že nám
představila každého jednoho muže, který
kdysi v podzemí pobýval, jako člověka z masa
a kostí, jenž si sám sobě odepřel štěstí
pro dobro svého národa. Ale kdo by byl vůbec
schopen najít za zvuků naší hymny a všeobecného hajlování štěstí?
Závěrem naší prohlídky jsme se všichni
zastavili u památníku příbuzných a spolupracovníků parašutistů, kteří byli 24. října
1942 hromadně popraveni. Na desce jsme
zhlédli jména 254 osob, díky nimž tu dnes
můžeme být. Za nás za všechny bych chtěla
říct: „Děkujeme.“
Daniela Ulrichová,
studentka třídy kvinta

V Praze po stopách atentátu na Heydricha – návštěva kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Koncert ZUŠ OPEN 2019 již potřetí
Již potřetí se v České republice konal celostátní happening s názvem Koncert ZUŠ OPEN,
jehož posláním je poukázat na výjimeč-

nost státem organizovaného a dotovaného
uměleckého školství. Tento festival založila
v roce 2017 světově proslulá operní pěvky-

ně Magdalena Kožená, která pochází z Brna
a sama v dětství a mládí na takových školách
své hudební vzdělání získala.
Datum letošních koncertů bylo stanoveno
na 31. května a 1. června. Základních uměleckých škol, které se této akce účastní, stále přibývá. V loňském roce to bylo 350 ZUŠ
a v letošním roce již 420 základních uměleckých škol z celé České republiky.
Magdalena Kožená natočila a rozeslala
do škol krátké video, ve kterém projevila
radost nad úspěšností akce a popřála všem
mladým umělcům a jejich pedagogům mnoho úspěchů.

ZUŠ OPEN 2019 – vystoupení dětského pěveckého sboru Hvězdičky
pod vedením BcA. Barunky Grůzové.

Naše velkopavlovická ZUŠ uspořádala letos koncert souborů, na kterém vystoupilo – Klavírní duo B. Listová a S. Horáková
ze třídy L. Stehlíkové, pěvecký sbor Hvězdičky BcA. B. Grůzové, klarinetový soubor
M. Bureše, Cimbálová muzika Palička, jejímž
uměleckým vedoucím je BcA. M. Grombiřík
a organizační funkci obstarává paní J. Střítecká, dalšími vystupujícími soubory bylo
Akordeonové kvarteto R. Zemana, Žesťový kvintet MgA. Z. Bílka a nakonec zahrála
všem pro radost cimbálová muzika Lašár.
Ředitelka ZUŠ Milena Karberová poděkovala
všem vystupujícím i jejich pedagogům za přípravu koncertu. Velký dík patří paní ředitelce
Ekocentra Trkmanka Zitě Dvořákové a také
Zuzce Pecháčkové za poskytování zázemí
pro konání veřejných akcí ZUŠ!
Všem přejeme krásné prázdniny a prosluněnou dovolenou!

ZUŠ OPEN 2019 – vystoupení klarinetového souboru pod vedením Marka Bureše.
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Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice
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Absolventský koncert kvarteta mladých klavíristů
Odpoledne na Květnou neděli, 14. dubna
2019, v Hotelu Lotrinský patřilo absolventům
z klavírní třídy ředitelky ZUŠ Mileny Karberové – Kristýně Machačové, absolventce
II. stupně ZUŠ, Kláře Mikulicové, Anabele
Horáčkové a Miroslavu Náležinskému, absolventům I. stupně ZUŠ.
Mladí klavíristé zahráli přítomnému publiku
mnoho slavných skladeb, které patří do zlatého fondu klavírní tvorby – skladby J. Ježka,
B. Smetany, J. Kř. Vaňhala, C. Debussyho,
L. v Beethovena, W. A. Mozarta, E. H. Griega,
F. Schuberta a dalších světově proslulých hudebních skladatelů.
Spolu s absolventy na koncertě vystoupili
i jejich spolužáci se svými rodinnými příslušníky. Vlastní choreografie k některým
ze skladeb vytvořila Alžběta Kosová, studentka Baletní akademie při Vídeňské státní
opeře a publikum tak mělo možnost nejen poslechnout si krásnou hudbu, ale také sledovat
nádherné taneční vystoupení.
Vnímavé a citlivé obecenstvo, které se zájmem sledovalo vystoupení mladých umělců,
vytvořilo na koncertě nevšední atmosféru.
Ředitelka ZUŠ Milena Karberová poděkovala všem vystupujícím – absolventům, žákům

Absolventský koncert klavírní třídy paní ředitelky Mileny Karberové
– zleva tanečnice Alžběta Kosová z Brna, Miroslav Náležinský, Kristýna Machačová,
Anabela Horáčková, Eva Škrobáková a Klára Mikulicová.
i jejich rodinným příslušníkům za výborné
výkony, rodičům a prarodičům za podporu
svých dětí ve studiu v ZUŠ a paní ředitelce
Hotelu Lotrinský Iloně Babulíkové a panu majiteli Hotelu Lotrinský Lubomíru Stokláskovi
za poskytování zázemí pro konání kulturně

společenských akcí ZUŠ v nádherných prostorách s překrásně znějícím klavírem proslulé značky PETROF.
Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

V rámci ERASMUS + se vzdělávají i učitelé

Během jednodenní návštěvy v Rize vás osloví
architektura, pochutnáte si na kávě, v Black
Magic si stihnete objednat rižský balzám. Během čtrnácti dní cestování veřejnou dopravou,
nakupování se máte možnost bavit s lidmi, můžete pocítit, jak se zde žije místním obyvatelům.
Před rokem 1990 byla Riga bezmála milionovou
metropolí, dnes čítá o třetinu méně.
A jaká je tedy Riga? Leží kousek od Baltského
moře blízko ústí řeky Dviny a na vlastní kůži
pocítíte severní vítr vlezlý až do kosti. Člověku
z jihu nějakou dobu trvá, než si zvykne brát s sebou vždy nějaký šál. Místní si k jarnímu oblečení
přioblékli i rukavice, čepice.
Složitá je zde národnostní otázka, která mne až
rozesmutnila. Moc bych zemi přála, aby vláda
pochopila, že kromě státního lotyšského jazyka
se vyplatí respektovat i ruštinu.
Vracím se domů z Erasmu+, jsem plná zážitků a spokojená. Čtrnáct dní jsem měla jen
pro sebe a svůj osobní rozvoj! Jak často se to
vdané zaměstnané ženě poštěstí? Vydala jsem
sama do cizí země, orientovala se v neznámém městě, žila v cizí rodině, chodila do školy

s novými spolužáky, byla v roli žákyně včetně
zkoušení a domácích úkolů. Nebála jsem se,
vždyť jsem komunikovala v jazyce, který ovládám, v nesnázích bych se uměla domluvit. Vše
jsem brala jako výzvu a chtěla se co nejvíce naučit a dozvědět o životě v Lotyšsku.

tomu, proč nechce současně zachovat ruštinu
jako důležitý komunikační prostředek v zemi,
kde třetina lidí mluví rusky. Vždyť stejně tak
jako je angličtina pojítkem se západem, tak
ruština otvírá možnosti na východ jejich malé
vymírající země.

Proč jsem jela právě sem? Možnost zdokonalit se v ruštině a komunikovat s rodilými
mluvčími rusky v rámci EU je v Lotyšsku
jedinečná. V hlavním městě Rize žije téměř
40 procent právě ruského obyvatelstva.
Navštěvovala jsem školu ruského jazyka
DURBE, žila v rodině paní Niny, která mne
seznámila se svými ruskými přáteli, využívala
možnosti mluvit s prodavačkami, spolucestujícími v autobuse, průvodcem v galerii, v muzeích... Ruštinu kolem sebe slyšíte na každém
kroku, ale neuvidíte jediný nápis v azbuce,
její výuka je dokonce ve školách potlačovaná.
Ruština není v Lotyšsku státním jazykem,
v písemné formě ji nikde nenajdete, snad
jen na turisticky exponovaných místech, a to
až na třetím místě za angličtinou. Lotyština
je jeden z baltských jazyků, není příbuzná
s žádným mně známým jazykem. Ale dnes
už vím jak se řekne ulice – iegla, náměstí
– laukumus, prosím – lúdzu, svoboda – brivibas, otvírací doba – darba laiks, příští stanice
– nákama pijetura. Rozumím tomu, že vláda
chce lotyšský jazyk podpořit, nerozumím ale

Do jazykové školy Durbe přijíždí studenti zejména z USA, budoucí diplomaté nebo důstojníci, potkala jsem dvě Němky, Izraelce, mým
spolužákem byl i kolega učitel ze Slovenska
z Kežmaroku. V rámci dopolední výuky jsme
se zaměřovali na konverzaci, vyjádření názorů, hodnocení přečteného, diskusi na téma.
Další blok zaměřen na gramatiku, její procvičení. Každý den jsme dostali domácí úkol,
většinou slohovou práci. Odpoledne jsem
tzv. stínovala, tedy pozorovala práci učitelů
a seznamovala se s jejich metodami práce.
V rámci programu Bi-Component jsem měla
možnost být dopoledne žákem a odpoledne se
stát zase učitelkou. Líbil se mi nápad s výukou
mimo učebnu, např. při procházce v parku,
v kavárně, knihovně nebo nákupním centru,
při které se v praxi procvičovalo učivo z dopolední výuky. V podvečer měli studenti exkurze, tentokrát už ne s učitelem, ale průvodcem.
Každý pátek jsme psali testy z gramatiky, čtení, poslechu. Výuka zde probíhá intenzívně
a po vyučování pokračuje, protože většina
studentů bydlí v rusky mluvících rodinách.
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Vracím se domů spokojená, jsem ráda, že jsem
měla možnost být v ruštině ponořená každý
den až do pozdního večera. Měla jsem i ruské
sny. O víkendu jsem využila možnosti cestovat za Rigu, do Siguldy, do Turaidy. V Rondelském zámku jsem našla českou stopu předků
kněžny Zaháňské, všem Čechům známé prostřednictvím Babičky Boženy Němcové.

Během projektu Erasmus + jsem stihla vše,
co se stihnout dalo :-). Vždyť jedinečná šance
seznámit se životem v cizí zemi se nesmí promarnit. Žádná učebnice člověku nedá to, co
může zažít na vlastní kůži. Jako učitel se pokusím své zážitky přenést dál na své žáky.
Chci poděkovat paní zástupkyni Bláhové

za mimořádnou možnost účastnit se projektu, poděkovat ji za práci spojenou s veškerou
administrativou a organizováním projektu.
Protože díky ní jsem se mohla soustředit jen
a jen na samotný obsah programu.
V klidu se mi odjíždělo, spokojená se vracím.
Mgr. Jana Lorenzová

Trio žáků ZUŠ absolvovalo,
májový večer proměnilo v nezapomenutelný zážitek
Májový podvečer s datem 21. května 2019
patřil ve Velkých Pavlovicích hudbě, především však triu absolventů I. cyklu vzdělávání
v místní Základní umělecké škole.
Žáci flétnové a klavírní třídy MgA. Zbyňka
Bílka, jmenovitě klavíristka Natálie Kamenská a flétnisté Zuzana Bártová s Michalem
Helešicem, předvedli početnému publiku
tvořenému především rodiči, prarodiči, rodinami, kamarády, ale i jejich současnými či
bývalými učiteli z mateřské a základní školy
a gymnázia, své hudební umění.
Vše, co se během svého sedmiletého úsilí pilně naučili, bravurně zúročili a předvedli prostřednictvím řady technicky velmi náročných
skladeb předních světových hudebních skladatelů, ale zároveň dokázali, že se ani "aristokratický" klavír ani "barokní" flétna neztratí
ve světě současné moderní hudby.

Absolvent flétnista Michal Helešic
s panem učitelem Bílkem
a kamarádem Martinem.

Koncertním sálem Ekocentra Trkmanka zazněla proslulá díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta,
B. Smetany, J. S. Loeilleta, J. Ch. Pepuscha
a jak již bylo zmíněno, také moderní hudba.
Posluchači si tak mohli vychutnat známé
melodie kupříkladu z pohádky Jak se budí
princezny, písničky skupiny Queen, skladby
z filmů Forest Gump, Rocky, Pearl Harbor
a nebo hit Everything has changed zpěvačky
Taylor Swift.
Absolventi a jejich spolužáci, trumpetisté
Ema Petrásková s Matějem Hyclem, flétnistka Vanessa Robošová a host bubeník Martin
Bílek, hráli jak sólově, tak ve dvojicích či v komorních souborech. Na klavír byli všichni doprovázeni panem učitelem Bílkem, absolventy
pak hrou na klavír doprovodila, co by čestný
host, ředitelka Základní umělecké školy Velké
Pavlovice paní Milena Karberová.
Absolventský koncert byl silným emotivním
zážitkem. Zatímco se sálem linuly tóny hudby, děti, učitelé a hlavně jejich rodiče vzpomínali… Na první pokusy zvládnout nástroj,
na první písničku, na první besídku, na úspěchy i nezdary, na prvotní nadšení i četné krize,
na sedm dlouhých let, která utekla jako voda…
Závěr hudebního májového podvečera patřil díkům a květinám. Po utichnutí posledního tónu poděkovala paní ředitelka
ZUŠ paní Milena Karberová panu učiteli
MgA. Zbyňku Bílkovi za bravurní secvičení
úžasného pásma, bezbřehou trpělivost a vů-

Absolventka klavíristka Natálie Kamenská
s absolventkou flétnistkou a současně
i klavíristkou Zuzanou Bártovou.
bec za náročnou práci, které se dnes a denně
v umělecké škole věnuje, rodičům za podporu
svých dětí a dětem za vydařené vystoupení.
Všichni vystupující žáci dostali květiny, dokonce ani maminky absolventů k jejich velkému překvapení neodešly s prázdnou. S prázdnou samozřejmě neodešel ani pan učitel, který
určitě neodolal a hned večer si doma s rodinou
pochutnal na sladkém dortu, a ani paní ředitelka, která se doufáme se zalíbením pokochala pohledem na pestrobarevnou kytici.
Příště, na dalším nejen absolventském koncertě ZUŠ Velké Pavlovice, na shledanou! A že
nerozumíte hudbě? Ale kdeže, mějte na paměti pravdivé moudro Jiřího Mahena: „Kdo chce
pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch,
jako srdce…“
Karolína Bártová

Absolventský koncert klavíristky Jany Maršalkové
V neděli 26. května 2019 v odpoledních hodinách se v Hotelu Lotrinský uskutečnil klavírní
koncert žáků ZUŠ Velké Pavlovice, ze třídy
paní učitelky Liselotty Stehlíkové. Hlavním
bodem programu bylo absolventské vystoupení klavíristky Jany Maršalkové.
Jana zahrála skladby z různých stylových období – Pochod F. Schuberta, Mazurku F. Chopina, Preludium J. S. Bacha, Ze studentského
života B. Smetany a také současnou moderní
skladbu Prázdniny J. Donaldsona. Za všechny
krásně provedené skladby sklidila zasloužené
ovace od přítomného publika.
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Jana Maršalková je absolventkou sedmiletého
I. stupně studia v ZUŠ a v dalších čtyřech letech bude pokračovat ve studiu II. stupně.
Ředitelka ZUŠ Milena Karberová poblahopřála absolventce k vynikajícímu výkonu,
poděkovala paní učitelce Stehlíkové za její
práci a rodičům absolventky za spolupráci
se školou.
Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

Mladá klavíristka Jana Maršálková s paní
učitelkou Liselottou Stehlíkovou a rodiči.
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SPORT
Hledáte kolektivní sport pro vaše dítě? Přijďte na házenou!
Hledáte pro své dítě kolektivní sport? Přijďte se podívat nezávazně v září na tréninky
dětské házené ve Velkých Pavlovicích.
Proč házená? Protože má prapůvod již v míčových sportech starého Řecka. Protože se jedná o formu zábavy. Protože je doporučována
dokonce jako léčebný prostředek. Protože je
s námi fajn.

Házená je kolektivní míčový sport. A to s sebou přináší řadu výhod – děti se naučí pracovat sice samostatně, ale pro tým. Tréninky
házené dávají dětem skvělou šanci se vyběhat,
pohrát, vyřádit, ale zároveň mají svá jasně
daná pravidla, která dětem dávají řád a smysl
pro týmovou spolupráci. Při tréninku pracuje
celé tělo – běhá se, hází se, skáče se… Nejde
tedy o jednostranný pohyb.

Mimo tréninky házené ve sportovní hale ZŠ
Velké Pavlovice jezdíme na turnaje, poznáváme jiné prostředí, jiné týmy v rámci Jihomoravského kraje.
Neváhej a přijď se za námi v září podívat.
Děvčata a kluci – Velkopavlovický tým házené
(Zita Dvořáková, Alena Havlínová)

Tak to jsme my, malí házenkáři z Velkých Pavlovic. Přidejte se k nám!

Výjezdní zápas fotbalového mužstva „C“ Slavoje
Je hezky, lidi chodí na koncerty a vinaři mají
zaflaškované všechno víno…, tak jsme se tedy
mohli hromadně vydat autobusem na poslední venkovní zápas letošní sezóny, do Divák.
Společně s hráči a realizačním týmem se taky
vydali manželky, děti hráčů i další fanoušci,
aby podpořili fotbalisty „C“ mužstva TJ Slavoj
Velké Pavlovice.
Naši taktiku jsme pilovali „už“ dvě hodiny
před zápasem, kdy nám velmi zkušený trenér
Roman Pilarčík – zvaný Murinno, vysvětloval
taktiku na nás připraveného družstva Divák,
za které mimo jiné nastoupil i nám velmi dob-

ře známý Pavel Sokolář, bývalý hráč velkopavlovického Slavoje.
Zápas se začal vyvíjet velmi dobře, už ve čtvrté minutě vstřelil první branku náš ostrostřelec Pavel Procházka ml. Za velmi vydatné
podpory našich fanoušků se hrálo výborně.
Do prvního poločasu jsme zvýšili naše vedení na 4:0. Vše se zdálo být rozhodnuté, jenže
mužstvo Divák nesložilo zbraně a dokázalo
se nečekaně vzchopit. Hned v úvodu druhého
poločasu domácí vstřelili dvě branky a dostali
se tak bleskurychle znovu do hry. Uklidnění
přinesla naše branka v 80. minutě na 5:2 a tak-

to i zápas skončil.
Po zápase jsme přijeli na dvůr do Vinařství
Mikulica, kde jsme pěknou neděli zakončili
losováním tomboly a samozřejmě oslavou
našeho vítězství, která se protáhla až do pozdních hodin.
Poděkování za spolupráci patří starostovi
Jirkovi Otřelovi a naší řidičce Jarce Hlávkové
i všem, co přišli.
Petr Mikulica
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Skvělý úspěch Julie
Ve dnech 7. a 8. června 2019 se na městském
stadionu v Havířově uskutečnilo Mistrovství
České republiky juniorů a žáků v rybolovné technice. Z Klubu sportovního rybářství
Velké Pavlovice se jej zúčastnila Julie Šulová,
která zde reprezentovala Moravský rybářský
svaz.

a to až po původně poslední disciplíně – zátěži
dálce. Julča to obrečela, protože nejen že zlikvidovala náskok svých soupeřek, ale měla mít
velký bodový náskok, který jí prakticky zajišťoval celkové vítězství.
Pak ale utřela slzy, zdravě se naštvala a vyhrála zátěž dálku s obrovským náskokem, kdy výkonem 70,88 metru dokonce přehodila český
juniorský rekord, nejbližší další juniorka hodila o 12 metrů méně. Před opakovanou zátěží skish se tak už dostala na celkově 2. místo,
9 bodů za Adélu, svoji kolegyni z týmu MRS.

Důležitost letošního mistrovství byla ještě
umocněná tím, že se jednalo o rozhodující nominační závod pro účast na juniorském Mistrovství světa, které se uskuteční v červenci ve
Švýcarsku. Před tímto závodem se Julie dělila
v pořadí kvalifikace o 3. až 4. místo, když měli
postoupit 3 nejlepší.
Začala skvěle, když vyhrála hned první disciplínu multi terče v novém osobním rekordu. Následovala muška dálka, která poslední
dobou Julču trochu zlobí, ale naštěstí v ní nenabrala příliš velkou ztrátu. V sobotu ráno se
začalo muškou skish a zátěží Arenberg, jenže
i když se Julča dostala v obou do finále, necinklo to.
Po obědě začala zátěž skish a to ve velmi silném protivětru, který občas i odnesl terč

Julie Šulová na nejvyšším stupínku bedny!
Blahopřejeme!
z podstavce. Julča všechny šokovala, když
v těchto podmínkách trefila 17× z 20 hodů.
Ostatní závodníci na tom byli většinou podstatně hůř. K její velké smůle, však byl podán
protest na neregulérnost podmínek, který
JURY uznala a tak bylo rozhodnuto disciplínu
zastavit, anulovat a odházet znovu na hlavním stadiónu, který je více krytý před větrem

Všechny juniorky házely na 8 startech vedle sebe, ve stejný čas a z tribuny to byl děsný
nervák, který však Julča zvládla fantasticky,
když minula jen 2×, což byl ještě o 5 bodů lepší výkon než poprvé. Adéla minula 4×, takže
v součtu nad ní Julie o 1 bod vyhrála a mohlo se
slavit! Navíc holky zvítězily i v soutěži týmů.
Tímto výsledkem si Julie navíc zajistila také
nominaci na vysněné Mistrovství světa.
Držme jí v červenci palce.
Ing. Jiří Šula, hrdý táta a trenér

TJ SLAVOJ Velké Pavlovice – oddíl kopané
A muži:

mír Bombicz, Erik Burac, Zdeněk Otáhal.

jsou zaslouženě na 3.místě se ziskem 49 bodů.

Po katastrofální podzimní části soutěže, kdy
se A mužstvu propadlo až na samé dno tabulky se ztrátou 6 bodů na místa znamenající záchranu, nebylo příliš optimistů, kteří by věřili
v záchranu soutěže.

B muži:

Dorostencům patří hlavně velký dík za výraznou pomoc A družstvu mužů při bojích o záchranu v soutěži. Několik dorostenců stabilně
nastupovalo za A tým a svými výkony přispěli
výrazně k úspěšné záchranářské misi.

Ale vedení klubu se podařilo družstvo doplnit
o kvalitní a zkušené hráče (Vladimír Bombicz, Jakub Chromek, Jakub Pelech, Denis
Pohl), navíc se do sestavy na několik zápasů
vrátil zraněný Lukáš Bogiň a družstvo vhodně doplnilo několik dorostenců (Mirek Zborovský, Adam Fridrich, Erik Burac) a posily
z B družstva (Michal Tůma, Igor Burac).
Na jaře patřil Slavoj mezi vůbec nejlepší
družstva v soutěži a nakonec to znamenalo už dvě kola před koncem soutěže jistotu záchrany. Kvalitní výkony mužstva byly
postaveny na zodpovědném bránění v čele
s výbornými gólmany, v záloze kraloval zraněním sužovaný Lukáš Bogiň a důležité góly
obstarali hlavně zkušený kanonýr Vladimír
Bombicz (7 branek) a dorostenec Erik Burac
(4 branky).
Na jaře nejčastěji nastupovali:
Jakub Chromek, Michal Tůma – Tomáš Nesvadba, Michal Šebesta, Jakub Pelech, Přemysl Rozbořil, Adam Fridrich, Libor Barvík, Mirek Zborovský – Jakub Malhocký,
Petr Vašek, Lukáš Bogiň, Denis Pohl, David
Havlík, Martin Michna, Igor Burac – Vladi-
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Béčko hraje své zápasy III. třídy na hřišti
ve Starovičkách. Po zlepšených výkonech
v jarních odvetách je před posledním kolem družstvo na 3.místě tabulky se ziskem
54 bodů.
Nejčastěji měl trenér Pavel Forejta
k dispozici tyto hráče:
Michal Tůma, Luboš Svozil – David Horák,
Ondřej Pilarčík, Josef Kuba, Luboš Kuba,
David Pohl, David Procházka, Roman Drahonský, Viktor Pilarčík, Adam Buchta, Ondřej Šaněk, Michal Němec, Daniel Šebesta,
Igor Burac, Martin Tůma a Vít Ševčík.

C muži:
Céčko odehrálo velmi dobrou jarní část soutěže a v konečné tabulce IV.třídy patří družstvu
3. místo.
Nejčastěji nastoupili:
Petr Mikulica – Pavel Procházka, David Poláček, Daniel Prokeš, Jiří Godlewski, Martin Pagáč, David Kunč, Jaroslav Herzán,
Petr Lebeda, Mirek Levčík, Miloš Paštika,
Jakub Šťavík, Šimon Grůza.

Dorost:
Dorostenci pod vedením trenéra Stanislava
Hříby odehráli kvalitní jarní odvety a v tabulce

Žáci:
Pro sezónu 2018/2019 se žáci Slavoje spojili
s žáky Rakvic a vytvořili společná družstva
starších a mladších žáků, kteří se účastní krajské soutěže I. třídy. Starší žáci po podzimním
rozkoukávání v soutěži odehráli velmi dobře jarní odvety a v tabulce jim patří konečné
9. místo se ziskem 28 bodů.
Mladší žáci patřili celou dobu k nejlepším
družstvům soutěže a několik z nich již pravidelně nastupovalo za starší. Nakonec patří
mladším žákům 4. místo se ziskem 53 bodů.

Přípravka:
Starší i mladší přípravka se účastnila Okresního přeboru přípravek, jednak tzv. zápasového
formátu, tak i turnajového formátu. Navíc jezdí přípravky na zajímavé a atraktivní turnaje
po celém Jihomoravském kraji. V květnu se
uskutečnily dva velmi dobře obsazené turnaje
mladších a starších přípravek v areálu TJ Slavoj ve Velkých Pavlovicích.
František Čermák
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KALENDÁŘ AKCÍ – červenec, srpen, září 2019
VELKOPAVLOVICKÉ
MERUŇKOBRANÍ

VELKOPAVLOVICKÁ LÁVKA 2019
* II. ročník

VELKOPAVLOVICKÉ
VINOBRANÍ

Sobota 6. července 2019,
od 10:00 do 17:00 hodin

Sobota 10. srpna 2019,
hlavní závod 13:30 hodin

Pátek a sobota 13. a 14. září 2019

Vstupné 70 Kč (děti do 15 let zdarma)

* startovné 50 Kč
* rybník Zahájka
* www.velke-pavlovice.cz

* Ekocentrum Trkmanka
* gastronomická událost
na oslavu Velkopavlovické meruňky
* výjimečný ročník – světové prvenství
v „sabrage marhuľového sektu“
* premiéra prvního meruňkového sektu
kvašeného v láhvi a škola sabrage
* soutěž v pojídání „belešů“ s meruňkovou
marmeládou, program pro malé i velké,
jarmark
* www.ekocentrum-trkmanka.com,
* www.velke-pavlovice.cz

KOLEM HOREM DOLEM
aneb Po vinařských tratích
na horských kolech
Sobota 6. července 2019,
start v 11:00 hodin
Startovné 50 Kč
* zahájení akce u rozhledny Slunečná
* www.velke-pavlovice.cz

VÍNO V ORANŽOVÉM
Sobota 6. července 2019,
od 17:00 do 24:00 hodin
* zahájení a prodej vstupenek na radnici
města Velké Pavlovice (zasedací místnost),
Nám. 9. května 40, dále vinné sklepy
místních vinařů
* www.velke-pavlovice.cz
* www.vinozvelkychpavlovic.cz

NOČNÍ SOUTĚŽ
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
O POHÁR STAROSTY MĚSTA
Sobota 13. července 2019,
od 21:30 hodin
* tréninkové hřiště TJ Slavoje
* www.velke-pavlovice.cz

STAVĚNÍ HODOVNÍ MÁJE
Pátek 16. srpna 2019, od 18:00 hodin
* taneční plac u sokolovny
* www.velke-pavlovice.cz

KROJOVANÉ HODY
Neděle až úterý 18.–20. srpna 2019

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
žehnání dopravních prostředků
u příležitosti svátku sv. Kryštofa
Neděle 28. července 2019,
po mši v 10:00 hodin

Čtvrtek 15. srpna 2019, v 18:00 hodin

Pátek 23. srpna 2019, od 19:00 hodin
* hraje Divadlo Františka Ringo Čecha
* vstupné 399 Kč
* areál Vinium a.s.
* www.velke-pavlovice.cz

slavnostní mše na Nanebevzetí
Panny Marie
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Dětské odpoledne s táborákem
na začátek školního roku
Sobota 7. září 2019, od 18:00 hodin
* Farní dvůr

KROJOVANÉ HODKY

Slavnostní biřmování

Sobota 24. srpna 2019

Neděle 15. září 2019, v 10:00 hodin

* hraje DH Lácaranka
* taneční plac u sokolovny
* www.velke-pavlovice.cz

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vinohraní
ve Viniu 2019
Sobota 24. srpna 2019
* Čechomor, Horkýže slíže, Traktor,
Waťák, Reflexy, Křídla
* areál Vinium a.s.
* www.velke-pavlovice.cz

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

Veselé dýňobraní
* areál pod rozhlednou Slunečná
* www.velke-pavlovice.cz

* areál pod rozhlednou Slunečná
* www.velke-pavlovice.cz

Pátek 5. července 2019, v 10:00 hodin

DÍVČÍ VÁLKA
– divadelní představení

Pátek 6. září 2019, od 16:00 hodin

Sobota 3. srpna 2019,
od 20:00 hod., hraje AMULET

Cyrilometodějská mše

* Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Sobota 20. července 2019,
od 20.00 hodin

Country večer
pod rozhlednou Slunečná

Kalendárium
– FARNOST Velké Pavlovice

* hrají: neděle – DH Vacenovjáci,
pondělí – DH Zlaťulka,
úterý – DH Sokolka
* taneční plac u sokolovny
* www.velke-pavlovice.cz

ZAHRÁVKY HODŮ

* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz

* taneční plac u sokolovny a okolí
* www.velke-pavlovice.cz

Krajem vína
– Putování za burčákem
po Modrých Horách
Sobota 7. září 2019
* start v areálu pod rozhlednou Slunečná
* www.modrehory.cz
* www.velke-pavlovice.cz
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Inzerce

Máte zájem o inzerci v příštím vydání Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová, tel.: 519 428 149, 777 736 413,
e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 4/2019 – 14. srpna 2019
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 4/2019 – 30. srpna 2019

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2019
Upozornění – inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém provedení, barevný tisk neprovádíme!
Celá strana – A4 * 2.670 Kč
1/2 polovina strany – A5 * 1.340 Kč
1/4 strany – A6 * 730 Kč
1/8 strany – A7 * 370 Kč
Cena inzerce je konečná včetně 21 % sazby DPH.

Těšíme se na Váš zájem!
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