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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blíží se závěr roku, který je spojen s tvorbou
rozpočtu města. Kromě investičních a neinvestičních akcí je pro mě prioritou prosadit
do rozpočtu peníze na zbourání budovy kina.
Na vzniklém prostoru následně postavit
budovu novou, která by byla využita pro Základní uměleckou školu, knihovnu i infocentrum. Všechny jmenované instituce by si zcela
jistě zasloužily nové, větší a reprezentativní
prostory. Na základě požadavku zastupitelů
byla zpracována studie, která nabízí i další
možnosti využití prostoru kina. Jsou v ní uvedeny dvě varianty: rekonstrukce a demolice.
Pro všechny občany je přístupná na stránkách

města. V současné době je kino nefunkční.
Do konce tohoto roku budou podány žádosti
o dotaci na vybudování vodní nádrže, tůní
a výsadeb v lokalitě Záblatská. Žádost o dotaci na vybudování cyklostezky Velké Pavlovice
– Trkmanec, po levé hrázi říčky Trkmanky.
Bez dotačních peněz se budou dostavovat
inženýrské sítě v průmyslové zóně. Toto jsou
hlavní akce do rozpočtu města na příští rok.

Pokud je z Vašeho pohledu potřebné do rozpočtu města něco doplnit, kontaktujte svého
zastupitele nebo i starostu.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásný podzim
a příjemně strávený volný čas třeba na tradičních Svatomartinských otevřených sklepech,
lampionovém průvodu, Kateřinských hodečkách nebo Svěcení mladého vína.
Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

Tvorba rozpočtu města bude probíhat do poloviny měsíce listopadu a poté bude rozpočet
zveřejněn na úřední desce. A 12. prosince
2019 na zasedání zastupitelstva by měl být
projednán a schválen.

Z radnice
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem čtyřikrát a mimo
jiné se zabývala následující problematikou:
• průběžně projednala a vzala na vědomí věstník vlády, informace o činnosti městského
úřadu, o činnosti služeb města a o průběhu investičních a dotačních akcí, pronájmy
bytů atd.
Rada města vzala na vědomí (výběr):
• zprávu Finančního výboru č. 2 ze dne
28. září 2019
• zápis dílčího přezkoumání hospodaření města Velké Pavlovice za rok 2019
• informaci o dokončovacích pracích na Stolním kalendáři města Velké Pavlovice pro rok
2020; předpoklad ukončení je do konce měsíce října, v listopadu tisk a před koncem roku
distribuce do všech domácností ve městě
• oznámení ředitelky MŠ Bc. Olgy Kolářové,
že nebude čerpat schválené provozní prostředky na výuku angličtiny pro předškoláky;
tuto službu si MŠ zajistila přes společnost
EBA LANGUAGE servis s.r.o. v Hustopečích
• schválení dotace na "Digitální povodňový
plán" a na "Protipovodňová opatření"
Rada města schválila (výběr):
• poskytnutí občerstvení při zásahu (vyprošťování osoby ze studny) pro všechny zúčastněné jednotky záchranných sborů – je součástí
rozpočtového opatření; Rozpočtové opatření
č. 8/2019
• inzerci Velkopavlovického vinobraní 2019
u společnosti Vltava Labe Media, a.s. (deník.cz) pro různé okresy, inzerci v Rádiu

JIH, inzerci na stanici Český rozhlas Brno
a uzavření smluv
• smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ag. Č. JMK 058382/19/
OŽP na akci "I tvoje popelnice má ráda pořádek" ve výši 63.700 Kč pro příspěvkovou organizaci Ekocentrum Trkmanka; smlouva je
uzavřena mezi JMK, Ekocentrem Trkmanka
a městem
• dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOD19-097
na akci "MŠ Velké Pavlovice – kuchyně" mezi
městem a Stavební firmou plus s.r.o., kdy se
upravuje celková cena díla o vícepráce na
celkovou částku za dílo na 2.962.919,61 Kč
(bez DPH), s DPH činí tato částka
3.585.133,06 Kč
• cenovou nabídku na Veřejnou zakázku "Velké Pavlovice, průmyslová zóna – dopravní
a technická infrastruktura" od Agentury K1
s.r.o. ve výši 54.208 Kč včetně DPH
• navýšení nákladů na projektovou dokumentaci na akci "Velké Pavlovice – Trkmanec cyklostezka" z důvodu požadavku Povodí Moravy a.s. na úpravu nivelety hráze
o cca 38.000 Kč bez DPH
• prodloužení chodníku – ul. Zelnice, Velké Pavlovice; termín vyhotovení PD je
do 30. 9. 2019, cenová nabídka je 16.500 Kč;
cena obsahuje výškopis, polohopis, PD, vyjádření správců sítí a dotčených orgánů a vyřízení stavebního povolení na MěÚ Hustopeče,
Odboru dopravy
• úhradu ubytování spisovatelky Aleny Mornštajnové a jejího doprovodu
• řád veřejného pohřebiště města Velké Pavlo-

vice s platností od 1. 1. 2020
• příkazní smlouvu mezi městem advokátem
JUDr. Petrem Navrátilem, Brno, na přípravu VŘ na nadlimitní veřejnou zakázku
na služby s názvem: "Založení krajinných
prvků v k. ú. Velké Pavlovice II"; celková
cena za naplnění předmětu této smlouvy činí
75.000 Kč bez DPH (s DPH 90.750 Kč)
• cenovou nabídku na zpracování Žádosti
o dotaci na projekt z prostředků Ministerstva
zemědělství; jedná se o dotaci na vodní nádrž – Biocentrum Záblatská; smlouva bude
uzavřena mezi městem a firmou PMCS s.r.o.
– Ing. Liborem Stránským za cenu – při podání žádosti za 20.000 Kč bez DPH (s DPH
24.200 Kč) a 30.000 bez DPH po schválení
a přidělení dotace (s DPH 36.300 Kč); celkem
cena za celkové zpracování činí 50.000 Kč
bez DPH (s DPH 60.500 Kč)
• cenovou nabídku na zpracování Žádosti o dotaci na projekt OPŽP (Biocentrum
Záblatská – Tůně a výsadby); opět zpracovatelem je firma PMCS s.r.o., Břeclav,
Ing. Libor Stránský; cena za zpracování
žádosti je 66.000 Kč bez DPH (s DPH
79.860 Kč)
• spolupořadatelství 12. ročníku turnaje v malé
kopané středních škol "O pohár starosty
města"; současně schvaluje úhradu pohárů
pro vítěze v ceně do 2.500 Kč
• podání projektové žádosti projektu Gymnázia VP s názvem Vzděláváme pro život II;
projekt je bez spoluúčasti zřizovatele, je
financován z 85% z EU a 15% ze státního rozpočtu
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• na základě znaleckého posudku Ing. Jaroslava Kolaříka, Ph.D. odstranění devíti nemocných stromů; RMě požaduje za odstraněné
dřeviny vysadit nové
• pořízení knihy s leteckými fotografiemi,
ve které bude prezentováno město Velké Pavlovice za cenu 52.668 Kč s DPH od firmy CBS
Nakladatelství s.r.o., Zlín; část výtisků bude
sloužit k propagaci města a část bude volně
k prodeji na TIC
• licenční smlouvu mezi městem a Ochranným svazem autorským pro práva k dílům
hudebním, z.s., 160 56, Praha 6 – Bubeneč,
Čs. armády 20; smlouvou poskytuje OSA
městu licenci k veřejnému provozování hudebních děl z repertoáru OSA při slavnosti
"Velkopavlovické vinobraní 2019"; vyměřená
částka je 12.240 Kč bez DPH
• opětovné vyvěšení Záměru na pronájem
garáže o výměře 23,60 m² v bytovém domě
č. p. 1073 v ulici Bří Mrštíků 20 na pozemku
parc. č. 1555/20 v k. ú. Velké Pavlovice za
nejnižší cenu 25 Kč/m²; podmínkou zůstává,
že smlouva bude uzavřena s tím, kdo podá
nejvyšší nabídku v uzavřené obálce
• pořízení 1.000 ks skleniček na víno s nápisem
"Velké Pavlovice", motiv (obrázek) bude vybrán dodatečně
Rada města doporučuje (výběr):
• ZMě schválit přijetí a zařazení neinvestiční akce z Programu 11531 – Operační program životní prostředí 2014–2020, název
akce (projektu) je Založení krajinných prvků
v k. ú. Velké Pavlovice II (IČ 115D315030622)
do rozpočtu města
• ZMě schválit příspěvek na sociální služby
v Mikroregionu Hustopečsko dle počtu obyvatel ve výši 161.593 Kč na rok 2020; tím se
ruší zasílání příspěvků jednotlivým organizacím samostatně; RMě doporučuje začlenit
tento příspěvek do rozpočtu na rok 2020
• zastupitelstvu města demolici kina
Rada města pověřuje:
• starostu na základě jednání se zástupci JMK
a obcí Velké Bílovice a Rakvice ohledně nedostatku lékařů (dětského, gynekologa či zubaře) k zajištění pronájmu všech tří volných
lékařských ordinací na ZS Velké Pavlovice
a následně k uzavření již dříve předložených
nájemních smluv
• místostarostu, aby oslovil tři mobilní operátory s požadavkem na vypracování cenových nabídek tarifů pro mobilní telefony
na dva roky
Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání
dne 19. 9. 2019 mimo jiné projednalo
a schválilo:
• poskytnutí dotace pro rok 2019 Presúznímu
sboru, Bří Mrštíků 1048/35, Velké Pavlovice,
IČ 22726918 ve výši 50.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 17/2019
• poskytnutí
mimořádného
příspěvku
Svazku obcí Modré Hory na rok 2019
ve výši 15.000 Kč (na zlepšení internetové
propagace obcí)
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• zvýšení příspěvku vlastní příspěvkové organizaci Gymnázium, Velké Pavlovice
o 25.000 Kč na projekt EDISON (ubytování
zahraničních studentů) na celkovou částku
2.653.500 Kč
• rozpočtové opatření č. 9/2019, celkové příjmy
jsou navýšeny o 7.793,2 tis. Kč, celkové výdaje
jsou navýšeny o 7.793,2 tis. Kč a celkové financování zůstalo beze změny
• směnu pozemku parc. č. 5381 o výměře
2031m² (trvalý travní porost) v majetku
*** za cenu dle znaleckého posudku
č. 4720-144/2019 vypracovaného Ing. Stanislavem Lukšem 10.370 Kč za pozemky
parc. č. 5414/4 o výměře 1242 m² (ostatní
plocha, neplodná půda) za cenu dle znaleckého posudku č. 4720-144/2019 vypracovaného Ing. Stanislavem Lukšem 11.397,21 Kč
a pozemek parc. č. 5402/4 o výměře 789 m²
(ostatní plocha, ostatní komunikace) za cenu
62.859,63 Kč bez DPH, tj. 76.060 Kč včetně
DPH v majetku města; *** bude městu doplácet 77.087 Kč; DPH město odvede; zpracovaná Smlouva o směně pozemků poté bude
schválena RMě
• prodej pozemku manželům *** za cenu
250 Kč/m², dle vyvěšeného Záměru č. 7/2019;
smlouvu na prodej pozemku odsouhlasí RMě
• dodatek č. 1 ke smlouvě o směně pozemků
mezi městem a ***, ve kterém bude uvedeno
následující:

Článek III.: se mění za:
– hodnota Pozemku 1 byla oboustranně odsouhlasena v souladu se znaleckým
odhadem ve výši 53.127,36 Kč bez DPH,
tj. 64.284,11 Kč s DPH
– hodnota Pozemku 2 byla oboustranně odsouhlasena v souladu se znaleckým odhadem
ve výši 59.944,60 Kč
– rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků
ve výši 4.340 Kč vyplatí Druhý směňující
Prvnímu směňujícímu do 30 dnů od provedení vkladu změny vlastnických práv podle
této smlouvy do katastru nemovitostí.
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1001 C 19/95 mezi městem
a Českou republikou – Státním pozemkovým
úřadem; tato smlouva se uzavírá před zahájením stavby "Velké Pavlovice – vodní nádrž
Záblatská", jejíž součástí bude v rámci "SO03 Hlavní odvodňovací zařízení" vybudování
nového úseku stavby vodního díla – hlavní
odvodňovací zařízení "Velké Pavlovice",
ID 5020000097-11201000; jedná se o pozemek parc. č. 8045, ostatní plocha, neplodná
půda, v obci Velké Pavlovice, v k.ú. Velké
Pavlovice, který bude zatížen jako "budoucí
služebný pozemek"
• smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném
převzetí přeložky Stavby vodního díla HOZ
"Velké Pavlovice" z důvodu její kolize s umístěním plánované vodní nádrže; smlouva
bude uzavřena mezi Městem Velké Pavlovice a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem
• smlouvu o bezúplatném převodu vlastnické-

ho práva k nemovitým věcem (silniční pozemky) č. j. UZSVM/BBV/5575/2019-BBVM,
a to k pozemkům parc. č. 1483/1, 1483/29,
1483/30, 1483/31, 1483/32 a 1483/33 v k. ú.
a obci Velké Pavlovice z vlastnictví České republiky do vlastnictví města
• smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. j. UZSVM/
BBV/5099/2019-BBVM, a to pozemku
parc. č. 8/12 v k. ú. Velké Pavlovice, obci Velké Pavlovice z vlastnictví České republiky
do vlastnictví města
• prodej pozemků p. č. 4524/95 o výměře 36 m², p. č. 4524/96 o výměře 66 m²
a p. č. 4524/97 o výměře 4654 m2 vše v k.
ú. Velké Pavlovice společnosti S.M.K., a.s.,
Skalní mlýn, Blansko
• rozšíření dílčí změny 2.5 obsažené ve změně č. 2 ÚP Velké Pavlovice; na návrh zpracovatele a v souladu s kladným stanoviskem KrÚ JMK, odboru životního prostředí
(č. j. JMK 121605/2019 ze dne 2. 9. 2019)
zastupitelstvo města schvaluje rozšíření původní dílčí změny 2.5 (změna funkčního využití pozemků p. č. 7636 a 7637 z ploch výroby
a skladování na plochy smíšené – vinařské
domy) na celou návrhovou plochu Z 62 (včetně původních pozemků parc. č.7636 a 7637)
a její projednání zkráceným postupem dle
§ 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění
• vnitřní předpis ze dne 9. 9. 2019 upravující
vnitřní směrnice, ve kterých se zastupitelé
z hlediska zákonu o obcích č. 128/2000 Sb.
posuzují jako zaměstnanci MěÚ a jsou stanovena pravidla na náhradu výdělku ušlého
neuvolněným zastupitelům
• vypracování
projektové
dokumentace
na nový bytový dům Za Dvorem a zařazení
projektu do rozpočtu na rok 2020
• přijetí Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace neinvestiční akce z Programu
11531 – Operační program životní prostředí
2014–2020, název akce (projektu) je Založení krajinných prvků v k. ú. Velké Pavlovice
II (IČ 115D315030622); dále schvaluje zařazení této akce do akcí v letech 2020–2022
a do rozpočtu 2020; účast státního rozpočtu/
dotace je 7.318.632,50 Kč, vlastní zdroje jsou
ve výši 385.191,20 Kč, celkem za akci je to
7.703.823,70 Kč
• investiční akci vybudování inženýrských
sítí a komunikace v průmyslové zóně Velké
Pavlovice, a to nejpozději do 30. 6. 2021
Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání dne
19. 9. 2019 mimo jiné projednalo a vydalo:
• obecně závaznou vyhlášku města Velké Pavlovice č. 1/2019, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška č. 1/2002 – Řád veřejného
pohřebiště, s účinností od 1. 1. 2020
Ing. Jana Václavková,
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice
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Reakce na příspěvek do Velkopavlovického zpravodaje
nespokojeného občana města
Na jednání zastupitelstva města informoval
občan města pan Zdeněk Hercog zastupitele o velkém provozu ve městě v době sezóny
sklizně kukuřice a vlastně i o tom, že po sklizni zůstal na ulicích nepořádek. Mimo jiné se
ještě zmínil i o příspěvcích ve zpravodajích,
kde jsou uvedená čísla a nikdo neví, o co jde.
Na mysli měl čísla pozemků, které se pronajímají, prodávají anebo kupují. Posléze téměř
totožná slova předal k otištění do zpravodaje.
Nemám mu to za zlé. Do zpravodaje se píše
proto, aby se něco sdělilo, aby se na něco upozornilo. Jinak by neměl článek smysl.
Je potřeba však pochopit i to, že se snažíme
příspěvky do zpravodaje upravovat anebo některé nezveřejníme vůbec, protože se potom
vše obrátí proti redaktorům zpravodaje. Obzvláště ty příspěvky, které jsou vypjaté, kde to
jen hýří emocemi.
Jak jsem zmínil, pan Hercog upozornil
na velký provoz na silnici v ulici kde bydlí.
Ano, věděli jsme o tom. Pan starosta řešil několik telefonátů, ovšem co měl dělat? Copak
s tím něco vůbec dělat jde? Kdyby tam jezdil
traktor za traktorem, kamion za kamionem,
nenadělá vůbec nic. K tomu byla cesta posta-

vena. Vlastně ano, mohl by povolat lidi a chodit tam a zpátky po přechodu, jak je to občas
vidět v televizi.
A také je třeba si uvědomit, že stále žijeme
v krajině, kde se pracuje v zemědělství. Dobře, nařezaná kukuřice má být zaplachtovaná,
stroje očištěné. To je bez debat. Že tomu tak
vždy nebylo, je pravda a s Moravskou Agrou
to bylo řešeno.
Ale nedá mi to a zmíním listím zavátou ulici
Hlavní. Hodně lidí si chválí lipovou alej a ti, co
v ulici bydlí, většinou nenadávají, prostě jsou
s věčným zametáním smíření. Ti by si kukuřice asi ani nevšimli.
A zmiňování parcel ve zpravodaji? Ano, bylo
by pěkné jich ukázat na mapě, bylo by možná
fajn je nafotit. Ovšem, aby bylo v mapě něco
poznat, musela by být přes celou stranu zpravodaje a to by bylo ještě horší. Vím, že někteří starší spoluobčané nepracují na počítači,
ale jejich děti nebo někdo v rodině určitě ano.
A tam lze dohledat podle čísla úplně všechno
velmi jednoduše a rychle.
Možná bychom ze zpravodaje mohli vypustit
taková čísla úplně, ale věřte tomu nebo ne,

hospodaření s majetkem je to, co je na obcích
nejvíce kontrolováno, a proto se tyto informace zveřejňují, proto všechny pronájmy a prodeje musí viset na úřední desce.
Není člověka, který by se zavděčil všem. A tak
jsem přesvědčen, že i ta Moravská Agra, která
nám tu nadělala nepořádek, nadělá i mnoho
dobrých věcí. I ty nic neříkající čísla ve zpravodaji jsou pro někoho důležitá.
Možná se někomu neznalému celé věci
honí v hlavě, že přece pana Hercoga neubude a může sem tam vyjít na čerstvý vzduch
a u domu pozametat. Ale jak je popisováno
v článku, ono není vše jednoduché, tak jak
se na první pohled zdá.
Pan Hercog má po amputaci nohy a druhou
po vážné operaci. A jak popsal v psaní, co krok
to bolest.
A tak zmíním to, o čem už jsem kdysi psal.
Musíme být tolerantní, i když u toho skřípou
zuby. Věci se vyřeší, ale ne vždy tak rychle, jak
je zbožné přání všech a někdy vyřeší problém
i samotný čas.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

telegraficky
Oprava běžecké dráhy
na sportovním stadionu
za školou
(27. 8. 2019)

povrch zcela nový, včetně podkladu. Dráha
byla kompletně opravena, včetně finálního
nástřiku, do konce letních školních prázdnin. Celkové náklady na opravu nepřesáhly
1 mil. Kč. Polovina nákladů bude hrazena
z dotačních prostředků.

Nová kuchyně v mateřince
– vaříme moderně,
vaříme zdravě
(27. 8. 2019)

Nyní paní kuchařky již vše perfektně zvládají
a díky tomu si děti dnes a denně pochutnávají na vynikajícím a hlavně zdravě připraveném jídle.

Koše na odpadky
nejsou totéž co popelnice

Oprava běžecké dráhy na stadionu
za budovami gymnázia a základní školy.
Firma JM Demicarr, s.r.o. ze Slavkova u Brna
byla realizátorem opravy běžecké dráhy
na školním stadionu, který je využíván žáky
gymnázia a základní školy. Na dráze byly
provedeny opravy různým způsobem dle aktuálního poškození. Někde postačovala pouze
drobná oprava trhlin, jinde musel být položen

Během letních prázdnin bylo v budově velkopavlovické mateřské školy velmi rušno.
Intenzivně se zde pracovalo na opravě kuchyně. Ta byla vybavena řadou moderních
přístrojů, které není vůbec jednoduché obsluhovat. Z toho důvodu bylo nezbytně nutné,
aby celý personál kuchyně prošel náročným
školením o obsluze těchto výdobytků moderní gastronomie.

(29. 8. 2019)
Ve Velkých Pavlovicích jsou, tak jako jinde
ve městech, rozmístěny koše na odpadky.
A není jich zrovna málo.
Obsluha nových přístrojů v kuchyni
mateřské školy se neobešla
bez náročného proškolení.

Pravidelné vysýpání košů zajišťuje jednou
týdně pracovník služeb města. V turistické sezóně se počet svozů zvyšuje dle potřeby. Svézt
odpadky ze všech košů do kontejneru na dvo-
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Pravidelný svoz odpadků z košů
rozmístěných v ulicích zajišťují Služby
města Velké Pavlovice.
ře městského úřadu je práce na celý den. Jsme
rádi, že jsou koše využívány.
Nadšeni však už nejsme z toho, že po pátečním vysypání jsou koše v pondělí
na některých místech opět plné a opravdu
se nejedná o lokality, kde prochází plno turistů. Navíc jsou odpadky úhledně zabaleny
v sáčcích z odpadkových košů. Je tedy zřejmé, že pochází z košů z domácností nebo
ubytovacích zařízení.

Práce na novém chodníku
na ulici Herbenova

Hlína a bahno na kolejích nedaleko místní
vlakové zastávky – výsledek nepřetržitého
nočního přívalu srážek.
na koleje. „Odstranila ji naše mechanizace
za pomoci hasičů Správy železniční dopravní
cesty,“ popsala důvod výluky Nela Freibová
ze Správy železniční dopravní cesty. Kvůli
odklízení sesuvu vlaky přestaly jezdit před
osmou ráno. Kolem poledne již železničáři
provoz obnovili. V místě sesuvu vlaky během
celého pondělka jezdily sníženou rychlostí.

Bagr! Nový herní prvek
na dětském hřišti
(12. 9. 2019)

(3. 9. 2019)

Věž místního kostela prošla důkladnou
očistou.
z polských nebo čínských válcoven). Kuriozitou je, že z měděné římsy na 35metrové věži
byl odstraněn nejen trus ptáků, ale dokonce
i kun!

Poděkování úrodě patří
nedílně k oslavám Vinobraní
(14. 9. 2019)

Bagr! Hurá na něj!
Děti se o novou kratochvíli na hřišti
za kostelem téměř popraly!
Oprava chodníku na ulici Herbenova.
Během letního prázdninového měsíce srpna
proběhla na ulici Herbenova rekonstrukce
vodovodního řadu. A jak je to již ve Velkých
Pavlovicích obvyklé, následná oprava chodníku na sebe nenechala dlouho čekat. Zahájena
byla začátkem měsíce září a její realizace byla
plně v rukou stavební skupiny pracovníků
Služeb města Velké Pavlovice. Jako vždy byl
nový chodník seskládán z oblíbených a osvědčených kostek zámkové dlažby.

Silný noční déšť
zastavil vlaky
(9. 9. 2019)
V pondělí dopoledne dne 9. září 2019 musely vlaky na trati mezi Hodonínem a Zaječím
u Velkých Pavlovic nahradit autobusy. Nedaleko železniční zastávky u Velkých Pavlovic
totiž ze sousedních vinohradů a malé části
svahu splavil silný noční déšť hlínu přímo
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Pokud jste měli příležitost a zavítali jste
ve dnech konání oslav Velkopavlovického vinobraní do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích, naskytla se vám
zvláštní a především okouzlující podívaná.
Polovina září je totiž již tradičním termínem
pro konání mše svaté "Poděkování za úrodu".

Děti se radují! Jak by ne, od 12. září 2019 si
užívají nového herního prvku, který byl k jejich velkému nadšení nainstalován na hřiště
za kostelem. A je to herní prvek celkem dosti
netradiční. Jedná se o robustní nerezový bagr,
vybavený sedátkem a pohyblivými madly,
prostřednictvím kterých se lehce ovládá lžíce
bagru. Tou si děti nabírají a následně vysýpají
všudypřítomné říční kamínky. Že je tato hra
baví dokazuje neustálá fronta, smích a nedočkavé pošťuchování, kdo se této kratochvíle
zmocní jako první!

Kostelní věž září novotou,
po nezbytné očistě
(13. 9. 2019)
Během měsíce září vyčistili brněnští horolezci
věž velkopavlovického kostela Nanebevzetí
Panny Marie od holubích výkalů, což je velmi
důležitá věc, neboť měď má životnost mezi
4 roky (pokud se nechá vystavená agresivnímu holubímu trusu) až 200 lety (pokud není

Každoroční Poděkování úrodě
v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
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Kostel bývá pro tuto příležitost vyzdoben
nekonečnou řadou čerstvých plodů právě
dozrávajícího ovoce, zeleniny a květin z polí,
vinohradů nebo zahrad zdejších zemědělců
a vinohradníků. Tato mše svatá je důstojnou
tečkou za vegetačním obdobím letošního
roku. Pokud jste neměli čas se do kostela vypravit, můžete se pokochat alespoň prostřednictvím přiložené fotografie.

Porucha kanalizace
na ulici Tovární
měla dopad i na řidiče
(18.9.2019)

pravami. Každá z nich byla dlouhá cca 34 m,
široká 6 m a vysoká 7,3 m. Vyřešit logistiku
takového nákladu je velmi náročné. Kromě
omezení dopravy je často potřeba odstranit
světla veřejného osvětlení nebo elektrické
vedení. Další nadměrný náklad projel naším městem jen dva dny na to v pátek 20. 9.
zhruba ve stejném čase.

Kynologický klub
bude mít vlastní přípojku
elektrické energie

Dne 18. září 2019 došlo k poruše na kanalizační síti v ulici Tovární, a to v těsném sousedství
nového bytového domu číslo 10. Důsledkem
poruchy a přítomnosti techniky došlo v této
lokalitě také ke změně dopravního značení.
Opravu kanalizace provedla místní firma
Štambacher ve spolupráci s městem.

Velkými Pavlovicemi
projel nadměrný náklad,
a to hned dvakrát
(18. 9. 2019)
Ve středu dne 18. září 2019 kolem pravého
poledne projel přes Velké Pavlovice konvoj
s nadměrným nákladem, tvořený dvěma sou-

Velkými Pavlovicemi projel nadměrný
náklad – kruhový objezd
u Hotelu Lotrinský.

V pondělí 23. září 2019 byla zahájena oprava
110 metrů dlouhého úseku vozovky na ulici
Střední, od křižovatky ulic Vinařská a Střední, tedy zhruba polovina horní části ulice.
Práce nakonec byly dokončeny kvůli nepřízni
počasí až v první polovině října.

Zrcadlo pro zvýšení
bezpečnosti ve městě
(30. 9. 2019)

(20. 9. 2019)

Kynologický klub – nová přípojka
elektrické energie.

Porucha na kanalizačním vedení
– Tovární ulice.

2019

Na konci roku 2015 bylo požádáno o přípojku k distribuční soustavě NN společnosti
E-ON v lesoparku. Následně bylo zjištěno,
že kabel vedoucí k zastávce ČD vlastně není
společnosti E-ON a tak není možné se ani
připojit. Hledali jsme tedy nějaké řešení a našli ho. Bude položen nový kabel, který bude
zároveň sloužit i pro připojení budoucích RD
v trati u Trkmanky. Bohužel nám, nebo spíše
projektantům, trasu kabelu trochu více komplikovaly vlastnické vztahy k pozemkům.
Ale podařilo se. Kabel NN je položen a místo na připojení bude přichystáno. Nejen pro
kynologický klub, ale i pro napájení čerpadel
v jezírku v lesoparku.

Nové dopravní zrcadlo při vjezdu
na ulici Příční.
Upozorňujeme všechny účastníky silničního
provozu, že bylo koncem měsíce září nainstalováno na křižovatku ulic V Sadech a Příční
(plus Brněnská) zrcadlo, které usnadní všem
řidičům rozhled a následný výjezd z ulice
V Sadech na velmi frekventovanou ulici Brněnská. Kde je přesně zrcadlo umístěno, je
zřejmé z přiložené fotografie.

Uličku mezi domy
vymlela voda
(3. 10. 2019)

Zahájení opravy vozovky
na ulici Střední
(24. 9. 2019)

Oprava vozovky v horní části
ulice Střední.

Budování odtokového žlabu
na ulici V Údolí. Pozor – nepleťte si
jej s chodníkem!!!
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Uličkou mezi domy v ulici V Údolí protékala
pravidelně dešťová voda. Někdy více, někdy
méně. Dříve možná vůbec. Nad zmíněnou
ulicí se však během několika let zcela změnily
odtokové poměry, a tak si dešťová voda, obzvláště při vydatných deštích, hledala cestu,
kudy odteče.
Po konzultaci s projektantem nebylo nalezeno
žádné schůdné řešení. Zbudovat kanalizaci
v této lokalitě je zatím nereálné, vsakování
do půdy bude účinné jen při mírných deštích.
Proto jsme se rozhodli, že bude ulička zpevněna tak, aby voda drť a hlínu nevymílala
a nesplavovala.
Upozorňujeme, že v této uličce není chodník
a je třeba při chůzi dbát zvýšené opatrnosti,
obzvláště pokud zde bude naplaven jemný písek, může povrch klouzat.

V ulici Střední se pustili
do práce dlaždiči
(8. 10. 2019)
Ve Velkých Pavlovicích máme tři ulice, kde
tvoří povrch komunikací žulové kostky. Hlavní, Příční a Střední. V horní části ulice Střední byly kamenné kostky v dezolátním stavu
a povrchu vozovky nepomohla ani těžká technika, která cestu využívala při stavbě průtahu
městem v ulici Brněnská. Navíc horní část
ulice nebyla zcela vydlážděna žulovou kostkou, ale jiným nevhodným kamenem, který
se rozdrolil.

Pokládka žulových dlažebních kostek
v horní části ulice Střední.
Oprava komunikace byla plánována od roku
2018 a ani na chvíli se neuvažovalo, že by se
místo kamenných kostek položil živičný povrch. Cíl byl zachovat vzhled ulice takový, jaký
byl v minulosti.
Nejvýhodnější cenovou nabídku na rekonstrukci vozovky podala společnost STRABAG. Z celkové částky 1,5 mil. Kč by mělo být
uhrazeno z dotace Ministerstva pro místní
rozvoj asi 900 tis. Kč.

Oprava plotu
na hřišti u kostela
(8. 10. 2019)
Pracovníci služeb města se pustili začátkem
měsíce října do opravy plotu mezi sportovním
a dětským hřištěm za kostelem. Původní pletivo oddělující hřiště na míčové hry od části

Do dělící stěny na hřišti za kostelem bylo
naistalováno nové pletivo.
s herními prvky pro nejmenší děti podlehlo
zubu času a již téměř neplnilo svůj účel.

Podzimní úklid:
listí, listí, listí...
(11. 10. 2019)
S podzimem nastalo Službám města Velké
Pavlovice období úklidu listí, tedy sezónní
práce typické pro podzimní měsíce. Pracovníci služeb v rámci této činnosti shrabávají,
nakládají na vlečky a odklízejí spadané listí
anebo odvážejí hromádky připravené našimi
občany.
Spoustu práce věnují občané i zaměstnanci
služeb města ulici Hlavní. Lipová alej, která je
chloubou našeho města, je celoročně náročná
na úklid, ale hlavně na podzim je zdrojem také
mnoha vleček spadaného listí.
Karolína Bártová & Věra Procingerová

Děkujeme, že jste poctiví
To by se u nás nestalo, napadne někoho, když
si přečte článek v novinách o tom, že někdo
vrátil nějakou nalezenou věc. Můžeme Vás
uklidnit, že to s naší společností není tak zlé,
jak si někteří myslí.
Příkladem může být pán, který našel během
Velkopavlovického vinobraní na svém vozidle
dámskou kabelku i s plnou peněženkou a lahví
dobrého vína. Kabelku vzal, přinesl pořadatelům akce a ti už se postarali o to, aby se vrátila

zpět k majitelce. Kaňku na příběhu snad tvoří
jen to, že žena, které se kabelka „ztratila“ nahlásila na policii, že jí byla odcizena. Ale jak to
bylo doopravdy se můžeme jen domnívat.
Poděkování si zaslouží i druhý pán, vlastně
ještě chlapec, který přinesl pořadatelům prstýnek z bílého kovu a kamínkem. Bohužel už
to bylo v době, kdy byla odpojena aparatura
a vlastně už nebylo ani na place moc lidí.
Vlastnosti prstýnku byly ověřeny v klenotnic-

tví ve Velkých Bílovicích a poté byla o nálezu
informována veřejnost. Prstýnek z bílého zlata s malým zirkonem, velikosti 52, za pořizovací cenu cca 2.200 Kč až 2.500 Kč už má také
majitelka u sebe.
Poctivým nálezcům tímto ještě jednou velmi děkujeme!
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Oddávání – jedna z nejkrásnějších věcí aneb Pár dobrých rad
Chtěl jsem se už několikrát podělit o vzpomínky z oddávání, ale vždy jsem z toho vycouval.
Přece jenom jsou to zážitky ze soukromých
akcí a úsměvné historky pro mě nemusí být
úsměvné pro samotné aktéry. Ale třeba někomu pomohou.
Oddávání? To bylo asi to poslední, na co jsem
myslel, že budu někdy dělat. Když se mi dostal do rukou od paní matrikářky svatební
projev, tak jsem do něj hleděl jak Ledecká
v cíli na časomíru. Učit se já něco zpaměti ne-
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připadá v úvahu, protože za celý život jsem se
naučil asi tři básničky, z toho dvě ve třetí třídě
základní školy.
Navíc bylo ještě před „mojí“ první svatbou
zveřejněno na internetu video s projevem jednoho nového oddávajícího a ten to moc nedal.
Vlastně to nedal vůbec a možná i zkazil „nej
den“ novomanželům.
Nechtěl jsem dopustit něco podobného a tak
jsem se snažil nic nepodcenit. Bylo mi navrhnuto, že si uděláme takovou generálku.

Prvního ženicha si zahrál pan účetní a nevěstu paní pokladní. Paní matrikářkou byla
paní matrikářka. Jo jo, prostě číst si něco
sám doma v klidu v ložnici před zrcadlem
v nátělníku a teplákách je něco jiného, jak
číst před veřejností.
První svatba na ekocentru. Dobrý. Potom
druhá, třetí, pátá, desátá. Oddával jsem rád,
dá se říci, že bez větších komplikací. Do té
doby, než se stalo něco, s čím jsem nepočítal.
Vedro, možná 35°C a na sluníčku. Samozřej-
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mě na sobě oblek. Širůček potu tekoucí po zádech nikdo nevidí. Ale ztékající pot z čela už
ano. A navíc jsem měl problém, neviděl jsem
nic. Jen rozmazaná písmena. Utřít se kapesníčkem? Nebo rukou? Nakonec jsem projev
dočetl až do pasáže, kdy se předávají prstýnky. Potom už přišel na řadu kapesník. Od té
doby mám v náprsní kapsičce saka textilní
kapesník, v kalhotách v každé přední kapse
jeden papírový.
Ono to pocení je přirozená, ale v takové chvíli
nepříjemná reakce. A nevyhýbá se na přímém
sluníčku nikomu, ani nevěstám či ženichům.
Jestli jste budoucí nevěsta, tak teď zbystřete.
Muž se může utřít, žena to má horší, obzvláště
když má na obličeji více líčidel, než je zdrávo
a jejich setření by mohlo ohrozit její půvab.
Oddával jsem nevěstu, které svítilo při obřadu
sluníčko pěkně do obličeje, a připadalo mi to,
že se přede mnou rozpouští. Fakt, nekecám.
Nebudu zde někomu vnucovat názor, jestli
je nevěsta krásnější přirozená nebo namalovaná, ale pravidlo, že „…všeho moc škodí…“
snad platí i zde.
Svatební obřady jsou na různých místech.
Třeba i ve vinohradě, v zahradách u hotelů,
ve vinařstvích, u rozhleden nebo i na rozhledně. Nemůžu napsat, že mám v oblibě
to či ono prostředí. Všechna místa mají své
kouzlo a musí „sednout“ hlavně nevěstě a ženichovi. Ale… mám nejkrásnější vzpomínky
na dvě svatby.
Jedna byla úplně obyčejná. Sud před vinným
sklepem v Kraví hoře se tvářil jako stolek k
podpisu svatebního protokolu a desítka hostů
byla taková nějaká divná. Ale tak pěkně divná. Za chviličku se dozvídám proč. Hosté se
o svatbě dozvídají až na místě. To hovoří za

vše. Bylo jim řečeno, že se jede na rodinný víkendový pobyt na jižní Moravu a někam se pojedou i podívat, tak ať si vezmou na sebe něco
pěkného. Tu, pro mě nečekanou, přirozenou
krásu obřadu nedovedu popsat. Nádhera.
Když se někde rozpoutá debata, kolik „musí“
stát taková svatební hostina a obřad, já mám
jasno. To nejdražší, nemusí být nejlepší
a nejkrásnější.
Druhá vzpomínka je čerstvá. Poprvé mám
oddávat nahoře na rozhledně. Počet svatebních hostů snad osm, včetně fotografa.
Nečekal jsem žádné vybočení ze standardu.
Nyní už střídáme více projevů, a pokud se
nestane něco neobvyklého, obřad si užívám.
Někdy mi připadne, že možná více než někteří
svatební hosté.
Na rozhledně bylo jen pár lidí. A za nimi?
Nádherné panoramata okolí Velkých Pavlovic. Nevěřil bych, že je to úplně jiné než
oddávat na zemi. Konec obřadu, podpisy
a měli jsme pokračovat na další obřad. Jedna
z přítomných žen však začala zpívat písničku
a s paní matrikářkou jsme se dohodli, že si ji
poslechneme také. No co mám psát…., nádherný zpěv, milí novomanželé, příjemní hosté,
úžasná svatba.
Ne vždy probíhají svatby tak lehce. Humorně sdělené připomínce typu „ještě vydržte,
máme zpoždění, beztak jste zvyklí“ se moc
nesmějeme. Někoho nezajímá, že na nás čekají další a jejich vinou může být další obřad
opožděn. Ale jeden extrém za všechny. Z jednoho svatebního obřadu jsme odjeli i na chvíli
domů, protože si nevěsta nestihla upravit vlasy. Naštěstí to byl ten den obřad poslední.
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žitější jsou fotky, než to, jak bude obřad vypadat. Bohužel je asi taková doba a dělá se moc
pro fotku a ne pro momentální zážitek. Ale to
je každého věc, ať si zvolí, co chce.
Dnes není pravidlem, aby měla nevěsta bílé,
dlouhé šaty jako princezna a ženich oblek
jako ze žurnálu. Ale zkombinovat oblečení,
aby sedělo k prostředí, musí být pro svatebčany někdy oříšek. Viděl jsem i ženicha v kožených žabkách a tříčtvrťákách s kšandami,
ale vždy to tak nějak pasovalo k celé svatbě.
Viděl jsem i dámy v lodičkách s jehlovými
podpatky bořící se ve vinohradě – to už mi
však moc nepasovalo. I když chci být „in“, je
třeba si uvědomit, kam vlastně jdu – pokud to
tedy vím a není to zrovna mega moc velké překvapení pro všechny hosty. Což se stává také.
No a nakonec hudba. Výběr hudby u obřadu
dovede divy. Někdo má rád to a někdo zase
tohle. Asi neexistují žádné hranice. Hudba se
pouští reprodukovaná, hraje se i naživo, vážná, moderní i rocková.
Jednu sobotu před obřady jsem se díval v televizi na seriál Slovácko sa nesúdí. Dojeli jsme
na první svatbu do vinařství v Bořeticích a tam
hrála cimbálka před obřadem podobné písničky jak v televizi. Pořád jsem měl před očima
strýčka Pagáča z televize, jak přemalovávali
krávu na černo a prodávali ju zpátky chamtivému sedlákovi. Snad jsem se na nevěstu s ženichem neusmíval víc, než bylo zdrávo.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Fotografové? Jsou takoví, že si jich ani nevšimnete. Jsou i takoví, kteří si myslí, že důle-

Rozhovor s Jiřím Blažkem, správcem sběrného dvora
Pana Jiřího Blažka zná ve Velkých Pavlovicích snad každý. Pokud ne osobně, od vidění
určitě. Skoro deset let tráví na sběrném dvoře dvacet hodin týdně. Téma odpadů je pořád
v kurzu a navíc není od věci si některá fakta připomenout.
Rozhovor byl poskytnut ve středu na sběrném dvoře. Netrval dlouho, snad 40 minut.
Po celou dobu rozhovoru se v prostorách
u kontejnerů stále někdo pohyboval. Správce
se tu fakt nenudí.
Jak jsi se na sběrný dvůr vůbec dostal?
Chodil jsem sem ještě, když jsem pracoval
u Služeb města, po odchodu do důchodu
jsem se dohodl s městem na pokračující spolupráci.
Abys zde mohl dělat dohled nad provozem
sběrného dvora, potřebuješ na to nějaké školení?
Ano, jednodenní školení probíhá jednou

za rok ve společnosti Hantály.
Můžeš mi v krátkosti popsat vaši pracovní náplň?
Dohlížím na to, aby lidé věděli, co kam dát
a aby si lidi po sobě uklidili. Některým je totiž všechno úplně jedno. Navíc si myslí, že
jsem tady od toho, abych jim pomáhal dávat
odpad do kontejnerů a hlavně abych po nich
uklízel. Nejsem.
Sběrný dvůr slouží pro občany Velkých Pavlovic. Ne pro firmy ani pro cizí lidi. Musel
jsi už někoho poslat pryč, aniž bys od něj
odpad vzal?
Samozřejmě, zkoušeli to třeba přespolní.
V jedné vzdálenější obci měli zavřený sběrný
dvůr, tak zkusili jejich občané odpad vyvézt
sem. Ale byli to spíše jedinci. Sběrný dvůr
je pouze pro ty, co mají na Městském úřadě
ve Velkých Pavlovicích zaplacený poplatek
za svoz TKO.

A skrze druh odpadu jsi někoho pryč neposlal?
Existuje vůbec nějaký odpad, který se zde uložit nedá?
Zde se bere snad úplně všechno, stačí nakouknout do kontejnerů. Azbest, barvy, oleje, železo, staré spotřebiče a další.
Dobře, a teď Ti dám příklad. Potřebuji zbořit
malé stavení, třeba chlév. Můžu sem dovézt
všechno? Dřevo, plechy, suť…?
Pokud se jedná o větší množství, měla by se
zavolat svozová firma s kontejnerem. Mám
dané množství, které můžu přijmout. Je
ale pravda, že někteří vozí suť na několikrát,
aby si kontejner nemuseli platit. No nevím, co
je lepší.
Sběrný dvůr je otevřen tři dny v týdnu. V pondělí, ve středu a v sobotu. Který den je sběrný
dvůr nejvíce využíván?
V sobotu bezesporu. Potom středa. V pondělí
je odpočinek, je zde lidí nejméně.
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To jsem si i trochu myslel. Předpokládám ještě,
že v zimě je využíván méně než v létě. Je to tak?
Není, je to hodně podobné. Samozřejmě, když
mrzne, až praští, když je napadený sníh, tak
přijede lidí méně, stejně jako když v létě prší.
Při své práci, …je to vůbec práce? Jak to
vůbec bereš?
Ne není to práce, beru to jako zaměstnání. Do
práce už bych nikdy nešel. Jsem v důchodu.
A teď už k původní otázce. Při své „práci“ docházíš hodně do kontaktu s lidmi a co si budeme vykládat, všichni nejsou vždy usměvaví
ve veselé náladě. Není lepší být doma a užívat
si důchodu?

Zápach, nevadí Ti zápach z kontejnerů?
Stalo se někdy, že Ti do kontejneru hodil
někdo třeba mršinu?
Občas se stane, že jsou tu vyhozené nějaké
zbytky z porcování masa, potom to vytahají kočky a trochu to tu zapáchá. Ale každý pytel nemůžu kontrolovat, nedívám se
do nich. V sobotu bych to neuhlídal vůbec.
Kontejnery se směsným odpadem se navíc
skoro po každé sobotě vyváží, tak tu nic dlouho nevydrží.
Sběrný dvůr občas v některých obcích funguje
jako takové malé vetešnictví. Dáváš něco, co lze
dále upotřebit, bokem? Že by si to třeba někdo
druhý vzal?

Kolikrát jsem tak naštvaný, že ano. Ale beru to
tak, že si vydělám aspoň „na pivo“. Přilepším
si k důchodu.

Ne, ani nechci. Byl by tu nepořádek a navíc by
se sem stahovali pochybné existence. Mám
heslo - když to chceš vyhodit, tak to vyhoď.

Pracovníci města sváží po městě některý tříděný odpad. Vozí ho občané ve větším množství
i na sběrný dvůr?

Když přijdeš k bráně sběrného dvora, čeká Tě
tu odpad, který sem někdo navezl v době, kdy
tu nejsi?

Výjimečně, spíše je to tak, že když už jedou
lidi sem, tak vezmou vše, čeho se doma potřebují zbavit. Anebo sem odpad dovezou, když
zapomenou dát pytle před dům před plánovaným svozem.

Sem tam, bývalo to ze začátku horší. Lidé se
už naučili, kdy je otevřeno a zavřeno.

Víš kolik a jakého odpadu se ze sběrného
dvora odveze?
Nevím, veškeré podklady ze svozové firmy chodí na městský úřad, zpracovává to
paní Nesvadbová.

Provozní doba je pořád stejná a přesto někdo
neví, kdy je otevřeno, ale zase – je to asi jen
pár lidí.
Díky za rozhovor, ať se daří!
Tuto část příspěvku, kterou jste právě dočetli, jsem si nechal od Jirky Blažka odsouhlasit.
Mám sám taky raději, když vím, co se otiskne.
Ale novináři si i tak občas něco navíc připíšou.

A já to neudělám jinak. Sorry Jirko.
Možná si někteří kladete otázku, proč tam
vůbec je Blažek, proč tam třeba není někdo
ze Služeb města nebo proč se nedá šance
někomu s částečnou invaliditou na poloviční úvazek?
Věřte nebo ne, ale udržet si sběrný dvůr v takovém stavu, jaký je, není lehké. A není to
práce pro každou povahu. Jak Jirka zmiňuje,
některým se nechce po sobě uklízet, některým se nechce třídit odpad do jednotlivých
kontejnerů. Potom vznikají drobné slovní rozepře a samozřejmě se to donese i k nám. On
ten Jirka Blažek tam fakt není od toho, aby
po někom uklízel anebo vyhazoval z aut odpad
do kontejnerů. Má dohlížet na provoz dvoru,
a že to dělá správně, dokládá především pořádek v areálu dvora.
Jirka není „pes“ jen na lidi, ale občas dovede
„pohnout žlučí“ i vedoucímu Služeb města,
starostovi nebo mně. Když si začneme dělat
z „jeho“ dvora skladiště. Když tam uklidíme něco, co nám jinam nevleze. Když mu
neopravíme to, co jsme mu už před dvěma
měsíci slíbili.
Takže až po Vás bude Jirka na sběrném dvoře
něco chtít, tak to prosím udělejte. Je na sběrném dvoře pánem a že občas brble? To víme
moc dobře a nám to nevadí.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Z NAŠICH AKCÍ
Velkopavlovické vinobraní 2019, …takové bylo
Jak to tam u vás vypadá? Kolik chodí lidí?
A nakupují? To jsou tři nejčastější otázky trhovců, kteří by něco chtěli prodávat
ve svém stánku na Velkopavlovickém vinobraní. Vysvětluji jim, že vinobraní ve Velkých
Pavlovicích není možné srovnávat s vinobraním v Mikulově. Návštěvnost? Pátek 800 až
1.000 lidí, sobota 1.000 až 1.300 návštěvníků. A kolik že letos přijelo trhovců? Více než
roky minulé, areál byl rozumně zaplněný.
Jedním dechem je nutno dodat, že se těžko
budeme moci vyrovnat počtům před deseti
léty a více, kdy prodávali snad všichni všechno. Vidět dnes stánek s řemeslnou tématikou
je malý zázrak.
A co stánky s vínem a burčákem? Moc nebo
málo? Jak se to vezme. Návštěvník bude
chtít mít co možná největší výběr, naopak je
třeba brát ohled i na to, aby vinaři vydělali
nějakou korunu. Není možné otevřít deset
stánků a na celé akci prodělat. Nemělo by to
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jiný efekt, než ten, že příště by byly vinařské
stánky tři, …možná. Letos bylo otevřeno šest
stánků a prezentovalo se sedm vinařství. Plně
dostačující. Díky!
Program? Mohl bych o tom popsat půl zpravodaje. Sestavení programu beru kompletně na sebe. Samozřejmě si nechám poradit,
popř. poprosím o spolupráci další osoby.
V letošním roce sestavovala pásmo okolo
„Zarážení hory“ Zuzana Martínková, konkrétní scénku si vzal na starost Jiří Hanzálek
s jeho kolektivem.
Víte, ono účinkující a ty, co se jakkoliv podílí na průběhu vinobraní, lze ještě rozdělit.
Na ty placené a neplacené. Ti neplacení nemají za svou aktivitu nic. Vlastně ano, vstupenku na akci a dobrý pocit. Jejich pomoci si
cením obzvláště. A kdo to je? Když to přeženu, ti neplacení jsou všichni zainteresovaní
z Velkých Pavlovic anebo z velkopavlovických
vystupujících souborů. Díky!

Nebylo by normální, aby nebyla na program
VPV nějaká odezva. Nelze se zavděčit všem
a tak beru i kritiku. Naštěstí převažují pozitivní reakce. Že nebyl program zle sestavený, potvrzuje i počet platících návštěvníků. V pátek
850, v sobotu 1.500.
V letošním roce jsem zkusil experiment, který se podařil. V sobotu večer nehrála muzika
ani tak k poslechu, jako spíš k tanci. Klasická
„vesnická“ zábavová kapela Graf z Valtic udržela v areálu za sokolovnou nejvíce lidí za poslední léta. A to i přes chladné počasí.
Vrátili jsme se po nějaké době i k představení cíleného na nejmenší děti. Čiperkové
nezklamali. Nelituji ani jedné koruny investované do vystoupení těchto populárních postaviček...
Areál? Stojím si za tím, že velikost areálu odpovídá Velkým Pavlovicím. Není nutné se dle
mého názoru rozšiřovat. Někteří návštěvníci
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jedou do Velkých Pavlovic právě z důvodu
„domácího“ prostředí. Rozšíření areálu by
mělo vliv na dopravu a celkovou obslužnost
ve městě a nerad bych to dopracoval tak, že
v době, kdy se budou tyto slavnosti konat,
tak aby se velkopavlovičtí občané stěhovali
z města pryč.

Zajímavosti:
• I v tak malém areálu se jede na čtyři přípojná
místa elektrické energie. Sokolovna, Hotel
Lotrinský, rozvaděč u veřejných WC a speciální rozvaděč připojen do sítě NN jen na dobu
velkopavlovických hodů a vinobraní.
• Nepsané pravidlo je, že by měla být na stovku
lidí jedna toaleta. Splňujeme. V letošním roce

Páteční noční nářez – skupina Hrdza.

Obří hrozen umně svázaný z desítek
drobných střapců vyzrálých plodů
révy vinné – toť symbol
Velkopavlovického vinobraní.

jsme připlatili a nechali udělat v sobotu ráno
servis mobilních WC.
• Připlatili jsme si i za službu společnosti
OP Security, která zajišťuje dohled u vstupného. Po zkušenostech z roku 2018 jsem požádal o dohled až do konce programu, i když
už se vstupné nevybíralo. V pátek i v sobotu.
Pořádek musí být.
• Na Velkopavlovickém vinobraní vystupuje
přes 200 účinkujících, včetně krojovaných.
• Všem účinkujícím se snažím zajistit v sokolovně šatnu (Šmajchl nebo šatna u vstupu
do sokolovny). Alespoň na uzamčení obalů
od nástrojů. Členové skupiny Kožuch byli tak
nadšení, že mají snad poprvé za kariéru šatnu, že ji nakonec ani nevyužili. NS Břeclavan
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naopak už tradičně používal na převlékání
krojů (i během představení) pódium sokolovny se zataženou oponou.
• Doba programů v obou dnech je záměrně do 24.00 hodin. Nechceme po půlnoci
rušit hosty na hotelu ani ty bydlící v okolí sokolovny.
• Předpokládané příjmy včetně dotace z Vinařského fondu ve výši 100 tis. Kč jsou
470 tis. Kč.
• Předpokládané výdaje jsou 410 tis. Kč,
z toho pro účinkující cca 200 tis. Kč.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Nejen k výrobě vína jsou hrozny dobré.
Jen tak si na sladkých plodech smlsnout
také není od věci, že jo kluci?

Bez burčáku tekoucího proudem a vinných stánků
by se Velkopavlovické vinobraní rozhodně neobešlo.
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Scénka Zarážení hory, každoroční hřeb slavností.

Děti z velkopavlovického folklórního souboru Floriánek.
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Na vinobraní proběhla zcela mimořádná akce – křest nového CD
místního mužáckého pěveckého sboru Presúzní sbor a cimbálové
muziky Lašár s názvem Jedú chlapci z vinohradů.
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Slavnostní průvod krojovaných ulicemi města.

Dýňobraní jsme stihli
Veselé dýňobraní pod rozhlednou Slunečná se letos konalo již po desáté. O tom,
že se akce líbí, svědčilo 49 krásně ozdobených
a s velkým výtvarným nadáním vyřezaných
dýní, které zůstaly zdobit a rozsvítit rozhlednu Slunečnou.
Jako vždy musíme nejvíce poděkovat rodičům
i prarodičům, neboť děti na akci nejen přivedou, ale především odvedou největší díl výtvarných prací na dýních.

Ivetě Pláteníkové, za hezké fotky Oldřichu
Otáhalovi a za pomoc při organizaci kamarádkám z Klubu důchodců a Přátel country.
Možná právě tak má komunitní akce pro děti vypadat.
Mgr. Dana Růžičková,
Městská knihovna Velké Pavlovice

Tentokrát jsme se všichni velmi radovali,
když dešťové mraky nás to páteční odpoledne
postupně obešly, odpluly někam nad Pálavu
a Mikulov a ohlášený déšť na nás nepřišel.
Před víkendovým pršením jsme to tedy stihli
tak tak.
Určitě se líbili malí herci z Loutkového divadélka Radost v Břeclavi, které jejich velcí
kamarádi přivedli na začátku akce pod rozhlednu mezi děti. Ty si tak mohli sáhnout
na loutky, které jinak vidí jenom na divadelním jevišti. Větší děti si mohly zkusit loutky
i povodit. Největší úspěch měli tříhlavý drak,
čert, princezna a čarodějnice. Prostředky na každoroční malé překvapení pro děti
na této akci poskytuje město Velké Pavlovice.
Za dýně moc děkujeme rodinám Bálkově
a Otřelově, za pomoc s občerstvením paní

Děti si s gustem a radostí vyrobily
dýňové strašáky, které si, až padla
tma, společně rozsvítily.
Co kus, to přenádherný originál!

Už po desáté v řadě se konalo ve stínu
rozhledny Slunečná Veselé dýňobraní,
letos ozvláštněné návštěvou pohádkových
bytostí v podobě dřevěných marionet.
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Do tuctu dešťovými kapkami zkrápěné
Dvanáctý ročník akce pořádané Dobrovolným svazkem obcí Modré Hory „Putování
za burčákem po Modrých Horách“ tentokrát
sestával nejen ze čtrnácti zastavení, kde se
tradičně sbírala razítka do mapky a koštoval
burčák, ale bohužel nechyběl téměř vytrvalý
déšť. Klobouk až k zemi smekáme před odolnými odvážlivci, kteří se dle hesla „nejsme
z cukru“ zúčastnili a vytrvali až do samotného
konce... Sem tam na ně čekalo bláto, dešťové
kapky stékaly nejen za krk a šance chytnout
rýmu byla více než reálná. Přesto bylo vidět
usměvavé tváře a dobrou náladu.

poslední pak čekalo na pokořitele jak celé trasy, tak i nepřízně počasí ve vinařství Bočko.
V lokalitě Stráž byly pro návštěvníky otevřeny vinné sklepy, u repliky větrného mlýnu,
tzv. „Větřáku“ proběhlo losování nejen (ne)
vinné tomboly s následnou besedou u cimbálu
s muzikou Mládí z Čejče.

ní. Věříme, že příště se sluncem nad hlavou
a s teplotou hrubě přes dvacet!

Děkujeme ještě jednou všem skalním příznivcům za účast a těšíme se na další putová-

Za DSO Modré Hory
Eva Bauerová, DiS.

Velký dík patří také našim sponzorům:
Nadaci Partnerství Brno, Vinařství V & M
Zborovský, Vinařům Vrbice a Viniu a.s. Velké Pavlovice.

I přes nepřízeň počasí bylo v devět hodin,
za přítomnosti starosty města Velké Pavlovice
pana Jiřího Otřela a Přemysla Pálky, putování zahájeno.
Hlavní trasa vedla z rozhledny Slunečná do Baraque Wine Gallery, pokračovala
do vinného baru Vinium, dále do známého
vinařství V&M Zborovský a vinařství Reichman a Reichman. V Němčičkách vítal vinný
bar Hulata se svým podzemním labyrintem,
následovalo vinařství ZD Němčičky, kde každý mohl navštívit vinotéku. V nedalekých
Bořeticích pak Rodinné vinařství Jedlička
a vinařství Novák, v Kobylí vinařství Herzánovi, vinařství Vajbar a minout nešlo vyhlášené zastavení U Tetiček v obecním muzeu.
Na Vrbici, kde putování končilo, mohl každý
získat další razítko ve vinařství Buchtovín,

Nejen voda z okapu, ale hlavně burčák tekly o letošním Putováním do burčákem
po Modrých Horách proudem.

Vždy vynikající občerstvení U tetiček a letos i teplý a suchý azyl v kobylském muzeu přišly nadmíru vhod.
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Kultura
Vinohrad, život,
láska, mraky,
obloha, krása,
krajina
Jiná města zdobí hrad,
my máme zas vinohrad.
Vidíme ho všudem kolem,
ať jedem horem nebo dolem.
Všude je tu čerstvý vzduch,
sem tam malá hejna much.
Život je tu prostě krásný,
to je nám všem asi jasný.
V únoru se dělá jarní řez
musí se ostříhat každý keř.
Vinohrad se omladí,
v hroznech nám to nahradí.
Protože lidé pracují a nelení,
všechno se za chvíli zelení.
Láska k vinici je pohání,
všechny práce rychle dohání.
Najednou nad našimi zraky,
přišly velké černé mraky.
Prší stále víc a víc,
k tomu nemám už co říct.
Ráno slunce zase vyjde,
dobrá nálada s ním přijde.
Obloha je zase bez mráčků,
slyšíme jen bzukot čmeláčků.
Hrozny už dozrály, začíná sběr,
vinice chrání teď výstřely z děl.
Je to prostě velká krása,
radostí snad každý jásá.
Ten kdo tady dlouho žije,
pořád dobré vínko pije.
Mám rád tuto krajinu,
jako svoji rodinu.
Pan Zdeněk Kopřiva,
občan Velkých Pavlovic
13
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Jak lehce se čte, tak stejně lehce se poslouchá
Stejně bravurně jako vtáhne do děje svých
knih čtenáře, dokáže strhnout Alena Mornštajnová svým vyprávěním naživo. Nejen
o psaní knih, ale také o svém životě.
O tom se hned během prvních minut přesvědčili návštěvníci, kteří si ve čtvrtek dne
17. října 2019 v podvečerních hodinách nenechali ujít besedu s autorkou knih Slepá mapa,
Hotýlek, Hana a Tiché roky. Vtipné, bezprostřední a zároveň tematicky ucelené a časově
posloupné povídání rozkrývalo plnému sálu
posluchačů, jak se přes peripetie dostala
od překladatelské práce až k v vlastnímu
psaní a stala se z ní tak „pozdní debutantka“,
jak na sebe se smíchem prozradila sama spisovatelka, která svou prvotinu psala deset let
ve chvílích volna.
Kromě svého života nám dala paní Mornštajnová možnost nahlédnout do svého tvůrčího procesu psaní. Odkrývala, jak postupně
vznikala každá jednotlivá kniha od začátku
v její hlavě a potom i na papíře (tedy vlastně
na monitoru). Jak čerpá inspiraci na příběhy
z reálných historek a událostí, které vyslechla, zažila nebo jen náhodně prošly kolem ní.
A jak k práci spisovatele patří prostudování
množství historických a faktografických pramenů, jako třeba o tématu holocaustu či tyfové epidemii v rodném Valašském Meziříčí,
ve kterém se odehrává její neznámější román

Čtenáři a fanoušci paní Mornštajnové byli vyprávěním nadšeni.
Rádi si zakoupili a nechali si podepsat ještě novotou vonící knihu.
Hana, který se dočkal i divadelního zpracování Mahenova divadla v Brně.
A právě úryvek z této knihy si vybrala
paní Mornštajnová pro velkopavlovické publikum. A pro všechny byl úžasný zážitek
slyšet příběh dívky Miry o tom, jak za trest
nedostala „osudový“ věneček, z úst samotné
autorky. Ta sama přiznala, že po tomto těžkém tématu si musela vyčistit hlavu psaním
dětské knihy Strašidýlko Stráša. A že její čtenáři jdou opravdu napříč všemi generacemi,
potvrzoval pohled do publika, kde seděli posluchači od dětského věku, přes náctileté až
po seniorský věk.

Oblíbená spisovatelka
Alena Mornštajnová s knihovnicí
Lucií Gawlovou na besedě se čtenáři
na velkopavlovické radnici.

Dvě hodiny skvělého povídání v podkrovním
sále uteklo jako voda. Alena Mornštajnová
ukázala, že je nejenom výborná spisovatelka, což potvrzuje každou svou další vydanou
knihou, ale také i fantastickou vypravěčkou.
Protože to, že někdo umí skvěle psát, ještě

neznamená, že umí mluvit a pracovat s publikem. Jenže to rozhodně nebyl její případ.
Právě naopak.
Poděkování za skvělý večer patří kromě samotné spisovatelce také městu Velké Pavlovice, díky jejichž mnohostranné podpoře se
akce jako vždy uskutečnila. A dále také kamennému knihkupectví Vašíček z Břeclavi,
které nám laskavě poskytlo knihy, které si
mohli lidé zakoupit na akci se slevou, což také
hojně využili. A protože si návštěvníci donesli
k podpisu i knihy z domu a od kamarádů, byla
fronta na autogramy na konci besedy dlouhá
jak za bývalého režimu na banány. A já mám
doma propisku, na kterou mi teď nesmí nikdo sahat, protože s ní Alena Mornštajnová podepsala všechna ta věnování, včetně
toho pro mě.
Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Udělejte si čas na vernisáž výstavy „Lidé v pohybu“
Vernisáží v pátek 1. listopadu 2019 ve výstavním sále bude ve Velkých Pavlovicích slavnostně otevřena výstava uměleckých fotografií reprezentující letošní spolupráci amatérských
fotografů z Velkopavlovicka a členů Fotoklubu
při Záhorském osvětovém středisku v Senici.
Pro velkopavlovickou veřejnost bude výstava
zajímavější o skutečnost, že převážná většina vystavených fotografií vznikla při letním
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workshopu právě ve Velkých Pavlovicích
a bezprostředním okolí. Vzhledem k tomu,
že to bylo dne, kdy se u nás konala cykloturistická akce Krajem André, dostala výstava
název Lidé v pohybu, vypovídající o společném tématu vybraném pro letošní aktivitu fotografů.
Pro letošní rok byl odborným lektorem, který
s fotografy pracoval, profesionální fotograf

a pedagog z Fakulty masmediální komunikace Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě, Mgr. Peter Lančarič. Ten je také kurátorem připravované výstavy a na vernisáži
vystoupí s odborným komentářem.
Vernisáž doplní kulturní program cimbálové
muziky Palička, která účinkuje pod hlavičkou
ZUŠ Velké Pavlovice a která se jistě návštěvníkům z Moravy i Slovenska bude líbit.
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Také s ohledem na slovenské partnery mají organizátoři výstavy velký zájem, aby si občané
Velkých Pavlovic udělali čas a přišli na slavnostní vernisáž do výstavního sálu městského
úřadu 1. listopadu v 18:00 hodin.
Pokud to prvního listopadu nevyjde, můžete výstavu zhlédnout do 30. listopadu
v pracovních hodinách městského úřadu,
mimořádně potom ještě v sobotu 16. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin souběžně s konáním Svatomartinských otevřených sklepů
2019. Nejedná se o propagační slogan, když
upřímně zveme širokou veřejnost k návštěvě
výstavy, neboť představuje vynikající práce
našich i slovenských fotografů a ukazuje, jak
daleko se ve své více než desetileté společné
aktivitě dostali.
Mgr. Dana Růžičková
Malá ochutnávka z výstavy fotografií Lidé v pohybu.

Vernisáž výstavy LÍNIE A PLOCHY v Senici
Ve dnech 27. až 29. září 2019 se uskutečnila
v prostorách Myslivny ve Velkých Pavlovicích již šestá výtvarná dílna výtvarníků, žáků
ZUŠ Senica studia pro dospělé pod názvem
„Línie a plochy“.
Celkem 14 výtvarníků pod vedením slovenského pedagoga Štefana Ortha v příjemné
a tvůrčí atmosféře vytvořilo řadu krásných
obrazů z okolí myslivny, bořetické Kraví hory
a premiérově i z blízké obce Zaječí.
K přátelské a pohodové náladě během všech
tří dnů přispěla i návštěva hostů, obyvatel
z Velkých Pavlovic a okolí, kteří zavzpomínali spolu se slovenskými přáteli na družební začátky z minulých let a vyslovili přání
v těchto setkáních pokračovat.
V sobotu 12. října 2019 ve čtyři hodiny
po poledni se uskutečnila k této výtvarné
dílně vernisáž v prostorách výstavního sálu
ZUŠ Senica. Vernisáže se zúčastnila i delegace z Velkých Pavlovic, vedená starostou
města Jiřím Otřelem. Vernisáž zpestřili svým
kulturním vystoupením tanečníci velkopavlovické skupiny Country jízda a sklidili velké ovace.

Na Vernisáži výstavy Línie a plochy v Senici se s velkým úspěchem
o kulturní program postarala velkopavlovická Country jízda.

Od začátku prosince mohou výstavu shlédnout obyvatelé Velkých Pavlovic ve výstavní
síni Městského úřadu Velké Pavlovice. Výstava potrvá do konce prosince.
Ing. Marie Šmídová

Když obraz z Velkých Pavlovic, tak určitě na téma víno.
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Dětská cimbálová muzika Palička na Králi vín
KRÁL VÍN České republiky je jedna z největších soutěží vín v České republice, která
již čtrnáct let hodnotí a představuje nejlepší
česká a moravská vína. V pátek 31. srpna byly
ve Znojmě vyhlášeny výsledky ročníku 2019.
173 českých a moravských vinařů přihlásilo
rekordních 1370 vzorků vín. Mezi oceněnými bylo i Vinařství Helena z Velkých Pavlovic. Cenné diplomy převzali vinaři ve znojemském divadle, kde v hlavním programu
vystupovala také dětská cimbálová muzika
Palička z Velkých Pavlovic.
Mladí hudebníci tam v krátkém pásmu zahráli oblíbené lidové písně, a po ukončení
slavnostního aktu pokračovali s hraním
pro vinaře v Louckém klášteře při degustaci
spojené s rautem.
Mgr. Renata Bláhová
Dětská cimbálová muzika Palička z Velkých Pavlovic
zahrála na znojemské soutěži Král vín České republiky.

Zvířátka a Petrovští bavili u rybářské bašty
Hustopečské kočovné divadlo navštívilo Velké
Pavlovice s představením Zvířátka a Petrovští. Komedie pro děti zpracovaná na námět
pohádky bratří Grimmů se sice ve Velkých
Pavlovicích podařila odehrát až na druhý pokus, ale možná o to více se na ni děti těšily.
Hustopečští kočovníci jsou kombinací putování s povozem a ochotnického divadla, kteří hrají především pro radost dětí,
ale i dospělých a také jich samotných. Pohádkové představení je výsledkem společného
snažení okrašlovacího spolku Všehoschop-

ných a divadelního souboru FOOR, s podporou města Hustopeče.
Krásně zpracované kulisy potěšily nejen oči
dětí, ale určitě i jejich dospělého doprovodu.
A proč vlastně ochotníci z Hustopečí Velké
Pavlovice navštívili? Samozřejmě, aby pobavili děti. Ale také pro dobrou věc.
Výtěžek vždy dobrovolného vstupného bude
předán postiženým dětem, většinou se jedná o děti připoutané na invalidní vozík,
např. po mozkové obrně apod. Letos se poda-

řilo nashromáždit více než 20.000 Kč, ty byly
potřebným rozděleny během druhého zářijového týdne.
Doufáme, že se všem divákům náš divadelní
kousek líbil, že se dobře pobavili a zároveň
všem děkujeme za finanční příspěvek pro nemocné děti!
Kamil Konečný – principál
Hustopečského kočovného divadla
& Petr Hasil

Zvířátka a Petrovští – divadelní představení na druhý pokus, tentokrát úspěšně! A s bonusem – finanční injekcí pro postižené děti.
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
Nebezpečí podvodů
aneb Šmejdi řádí dál a neštítí se naprosto ničeho
Policie České republiky by chtěla varovat
před podvodníky, kteří stále zkouší různé léčky k tomu, aby se obohatili. Samozřejmě, že
nejrizikovější skupinou jsou zejména senioři. Těchto případů bohužel evidujeme ročně
na Břeclavsku několik.
Někteří podvodníci oslovují seniory nejdříve
přes telefon. Vydávají se za vnuky nebo jiné
příbuzné. V telefonním rozhovoru se snaží
navázat pocit, že jsou v životní tísni, a proto nutně potřebují peníze. I když na takové
případy často poukazujeme, přesto se stále
najdou lidé, kteří své úspory předají cizímu člověku a teprve pak si situaci ověří. A to
je špatně!
Podvodníci se také vydávají za plynaře, elektrikáře nebo oslovují seniory s tím, že jim
chtějí nabídnout různé sociální výhody. Pokud se jim podaří u seniora získat důvěru,
mají vyhráno. Poté pouze vyčkávají na vhod-

ný okamžik a majitele okradou. Častokrát
se jedná o vysoké finanční hotovosti, někdy
i o celoživotní úspory. V takových případech je nutné stále myslet na to, že pozvat si
do svého obydlí cizího člověka, i když vypadá seriózně a důvěryhodně, se může opravdu prodražit a může mít fatální nedozírné následky.
Na policii přijímáme také podněty z různých
obcí, že u nich dochází k porušení vyhlášky o zákazu podomního prodeje. Doba, kdy
nepoctiví obchodníci nabízeli nádobí, deky
či jiný sortiment, je už dávno pryč. Nyní se
jedná o různé prodejce energií. Ti si nejdříve
sjednají osobní schůzku, nejběžněji telefonicky, a pak se ohánějí tím, že je lidé pozvali
dobrovolně. Zástupci různých společností
využívají mnohdy časové tísně, aby si lidé neměli šanci smlouvu dostatečně prostudovat.
V takových případech bychom chtěli upozornit, že všechny dokumenty by lidé měli pode-

pisovat s rozvahou a vždy až po důkladném
přečtení a nastudování, případně po poradě
s mladším rodinným příslušníkem. Pouze tak
lze minimalizovat rizika spojená s uzavřením smlouvy.
Pokud se někdo stane obětí nepoctivého jednání, ať v žádném případě neváhá a nahlásí
to co nejrychleji na Policii České republiky.
Může tak učinit osobně nebo prostřednictvím
tísňové linky 158.
por. Mgr. Kamila Haraštová,
komisař KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Brno

Nemáte očipovaného psa?
V roce 2020 za to můžete dostat pokutu
Chystáte se nechat očipovat psa? Děláte dobře. Pokud vás totiž po Novém roce zkontrolují
a čip nenajdou, bude vám hrozit nemalá pokuta. Jak to?
O povinnosti čipovat psy se zasadila novela veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. Ta
vstoupí v platnost 1. ledna 2020 a určuje, že
musí být všichni psi na území ČR označeni
mikročipem, jinak bude jejich očkování proti
vzteklině bráno jako neplatné.
Očkování proti vzteklině a čipování
Očkování proti vzteklině a mikročip má v rámci zákona spojitost. V roce 2020 bude možné
naočkovat psa na vzteklinu, i když nebude mít
mikročip, ale pokud kontrola, kterou může
provést Státní veterinární správa, zjistí, že pes
není čipovaný, na očkování proti vzteklině se
bude nahlížet jako na neplatné, přestože bylo
zvíře očkováno a vše má zaznamenané v očkovacím průkazu.
K čemu slouží mikročip u psa?

Hele, koukej mě očipovat, nebo na tebe vypláznu jazyk!

Velikost a tvar mikročipu můžeme přirovnat k zrnku rýže. Aplikuje se sterilně pomocí
speciální jehly pod kůži psa, přičemž je jeho
obal vyroben z biokompatibilních materiálů,
aby nedošlo k reakci organismu na cizí těleso.

17

5
2019

Velkopavlovický zpravodaj

Mnozí se mylně domnívají, že díky čipu můžete vysledovat lokaci psa, pokud se zaběhne.
To je ovšem mýtus.

nat veterinární léčbu a preventivní činnost.
Dále také musejí být registrování u Komory
veterinárních lékařů ČR.

registrace do 24 hodin vyjde na 455 Kč, odeslání identifikačního průkazu zvířete doporučeným dopisem pak na 65 Kč.

Mikročip slouží pouze jako nosič informací.
Lze však díky němu identifikovat psa a zjistit, komu patří, pokud je registrován. Takto
zaevidované zvíře má větší šanci vrátit se
ke svému majiteli, popř. lze zjistit, komu
zvíře patří v případě nálezu nebo odcizení
anebo identifikační údaje majitele, který jej
opustil. Snáze se také přijde na to, kdo je zodpovědný za škodu, kterou mohl pes případně způsobit.

Kolik stojí čipování psa?

Kdo (ne)musí dát zvíře čipovat?

Státní veterinární správa na svém webu uvádí,
že se pořizovací cena čipu pro psa pohybuje
v rozmezí 120 až 450 Kč v závislosti na typu.
K sumě si ale ještě musíte připočítat veterinární poplatek za aplikaci, ta se liší na základě
ceníků veterinářů.

Zákon se prozatím vztahuje pouze na psy.
Takto označeni však nemusí být ti, kteří
mají čitelné tetování, které bylo provedeno
před 3. červencem 2011. Štěňata bude nutné
načipovat nejpozději před prvním očkováním
vztekliny, tedy zpravidla do 6 měsíců věku.

Kde nechat čip registrovat?

Pokuta za nečipovaného psa

Čipování až doposud nebylo povinné vyjma
zvířat, která cestovala do zahraničí. Novela
zákona však vznikla především kvůli větší
ochraně zvířat a v rámci boje proti množírnám. Snáze tak půjde kontrolovat chovy,
předpisy a pravidla, která se mohou týkat
počtu držených zvířat, vakcinace anebo dodržování zoohygienických podmínek, a zajistit postih chovatelů za týrání. Dále také bude
možné lépe monitorovat prodej psů.
Kde nechat očipovat psa?
Aplikovat mikročip zvířeti mohou veterinární
lékaři za předpokladu, že jsou oprávněni ko-

Existuje několik typů registrů pro čipovaná
zvířata a jejich majitele. Nejpoužívanější je
u nás Národní registr majitelů zvířat. I když
musíte psa očipovat, novela neukládá žádnou
povinnost mikročip registrovat. Pokud psa
načipujete, ale nic nezadáte do registru, pokutu sice při případné kontrole platit nebudete,
ale čip z hlediska výše zmíněných výhod, jako
je např. identifikace psa nebo majitele, ztrácí
svůj význam.

Pokud bude při kontrole zjištěno, že pes není
řádně označen mikročipem, může vám být
jako majiteli udělena pokuta ve správním řízení až 20 000 Kč. Zákon se na něj totiž bude
dívat stejně, jako kdyby neměl platné očkování
proti vzteklině.
Zdroj: Státní veterinární správa
Autor: Lucie Mečířová, Finance.cz

V Národním registru majitelů zvířat je registrace pro mikročipy Datamars s českým národním kódem zdarma, čip se v evidenci
objeví do 7 pracovních dnů. Pro čipy ostatních typů je zde poplatek 198 Kč. Expresní

Darujte krevní plazmu, zachráníte životy!
Dárcovství krve je v dnešní době už poměrně
známé téma. Darovat je možné však i krevní
plazmu, která je pro záchranu lidských životů
neméně důležitá. Více než jeden milion dětí
a dospělých po celém světě potřebuje léky vyrobené právě z krevní plazmy.

Na otázky ohledně darování krevní plazmy
nám odpověděl vedoucí lékař společnosti
Cara plasma, s.r.o. MUDr. Jan Richter.
Co je to krevní plazma? Komu pomáhá?
Krevní plazma je tekutá složka krve, nedá se
nijak uměle vyrobit a slouží pro výrobu ne-

nahraditelných léků. Léky z krevní plazmy
se využívají například při velkých operacích,
po vážných nehodách, pomáhají při léčbě
rakoviny, hemofilie a u lidí s poruchami imunity. Každý váš odběr tudíž může někomu
zachránit život.

Odběr krevní plazmy – příjemné prostředí, dobrá nálada a skvělý pocit ze smysluplného lidského počinu.
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Bolí to?

Kdo a jak často může darovat krevní plazmu?

Kam můžu jít darovat?

To je častá otázka prvodárců krevní plazmy.
Nebolí a je to velmi podobné odběru krve.
Při každém odběru plazmy dárce prochází lékařskou zdravotní prohlídkou společně
s krevním obrazem. Také vás otestují a zjistí,
zdali netrpíte nějakým infekčním onemocněním (HIV, žloutenka, syfilis, atd.). Máte
tedy pravidelný přehled o svém zdravotním
stavu. Celý proces odběru plazmy je zcela
bezpečný a trvá přibližně 45 minut. Aby byl
čas strávený darováním plazmy příjemný,
můžete se bavit čtením, koukáním na filmy
nebo poslechem hudby.

Darovat může zdravý člověk ve věku 18 až
60 let s váhou mezi 50 až 130 kg. V intervalu
až 1× za 14 dní. Pokud chodíte darovat i krev,
je třeba pamatovat na rozestupy mezi odběry.
Mezi krví a plazmou jsou to minimálně 4 týdny a mezi plazmou a krví to jsou týdny dva.

Darovat můžete jít do Břeclavi, Jana Palacha 18 nebo do brněnské Olympie – vchod
od Olympia parku. Objednat se můžete
online na stránkách www.darujplazmu.cz.

Budu mít nějaké výhody?
Jako dárce plazmy máte nárok na spoustu
benefitů. Například si za každý odběr můžete odečíst 3.000 Kč od základu daně z příjmu
do výše až 15% tohoto základu, zároveň máte
nárok na den placeného volna anebo Vám
nabídneme náhradu nákladů ve výši 600 Kč
za každý odběr a další benefity.
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Tak co říkáte? Takový dobrý skutek může
udělat každý z nás, stačí jen chtít. A věřte, ten
pocit, že jste pomohli, ten je k nezaplacení!
Nebuďme lhostejní k tomu, co budeme potřebovat třeba někdy všichni. Přijďte darovat
a pomůžete. Děkujeme za to, že pomáháte.
Pomáhat je lidské!
Martin Svozil

"Kotlíkové dotace" i pro vás...
Máte zájem o výměnu vašeho stávajícího
kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo,
kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel? Využijte "Kotlíkových dotací".

Dotační program na výměnu
kotlů v rodinných domech
O dotaci na výměnu kotle může požádat fyzická osoba na území Jihomoravského kraje.
Poskytovatelem je Jihomoravský kraj.
Předmětem podpory je výměna stávajícího
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě. Jedná se o kotel,
který již nesplňuje požadované normy
a je napojen na funkční otopnou soustavu

a funkční komínové těleso. Výměna je možná, pokud tento kotel plní (plnil) nebo mohl
plnit funkci hlavního zdroje vytápění i v případě, když v domě existuje ještě jiný zdroj vytápění (na zemní plyn, elektrokotel aj.).
Novým zdrojem vytápění může být:
• tepelné čerpadlo
• kotel na biomasu s automatickým
přikládáním (štěpka, pelety)
• kotel na biomasu (ruční dodávka paliva
– tj. např. dřevo)
• plynový kondenzační kotel

Celková dotace může činit až 120.000 Kč
a souběžně max. 80% (u plynového konden-

začního kotle je to 75% a 95.000 Kč).
Způsobilými výdaji jsou kromě kotle i stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací
kotle a úpravou otopné soustavy, projektová
dokumentace na realizaci otopné soustavy.
O dotaci lze požádat i v případě, že jste již
kotel vyměnili po roce 2015, ale doložíte
všechny přílohy k žádosti. O dotaci lze žádat
od 24. 10. 2019 do 30. 9. 2020 nebo do vyčerpání alokace (134 mil. Kč).
Bližší informace Vám poskytne
Mgr. Miroslava Poštolková
tel.: 774 149 350;
e-mail: specialista@hustopecsko.net

Z farnosti
Jsem jarní nebo podzimní člověk?
Právě tuto otázku položil papež František
poutníkům v Římě k zamyšlení, jestli hledí
do budoucna a očekávají květy a plody, anebo
zašlo slunce v jejich tváři.
Smutnou podzimní náladu mívá někdo
po celý rok, ale můžeme přejít nedostatek
tepla, světla a barev a uchovat si krásu léta
v srdci i během podzimní sezóny. Uschlé listy a výhonky, které signalizují úbytek životní
síly v přírodě, nás sice přivádějí k myšlenkám
na vlastní stáří a konec života, ale křesťanská
naděje nás učí hledět dále.
V Církvi se mi líbí pozitivní přístup, který výrazně působí ve společnosti navenek i ovlivňuje vnitřní postoje jednotlivce. (Po Ježíšových Velikonocích apoštolové rozšíří – i přes
pronásledování – jeho evangelium po římské
říši a během následujících tří století – přes sto

tisíc mučedníků - křesťanů stále přibývá…
Ohromné svědectví o duchovní síle v nepříznivých okolnostech dodal třeba Maxmilián
Kolbe, který v koncentračním táboře nabídl
vyměnit svůj život za spoluvězně určeného
k vyhladovění, protože měl rodinu atd.)
To je paradoxní přínos, když křesťanství pomáhá prožít nejlépe cokoliv. Oproti tomu vyloučení křesťanského myšlení brání radovat
se v nejlepších chvílích: všimli jste si, že naše
děti mají nejméně nemocí v dějinách, přibylo blahobytu a ubylo bídy, došlo k rychlému
technologickému pokroku a nejdelší dobu
v historii máme mír?
Přesto zajištění Evropané se v podzimní depresi bojí jednou vyčerpání zásob ropy (pak
se ukáže, že nejsou vytvořeny jednorázově),
podruhé oteplování planety a tání ledovců

(ač vatikánské archivy obsahují záznamy
grónských klášterů o pěstování pšenice
a přestože sníh roztál, přístavy v Holandsku
a Benátkách prosperovaly), jindy mayského
kalendáře o katastrofě v roce 2012 (i když
zase konec světa nenastal) nebo ozónové díry,
plastů v oceánu, jaderné války, black-outu…
Prostě: když není epidemie, válka nebo hladomor, musím se na ně dívat v televizi nebo
se jimi nechat strašit!
Hmotné zajištění tedy není nositelem štěstí.
Základem pro radostné pocity je vnitřní přesvědčení. Co jiného vyjadřuje věřící člověk,
když jde v sychravém podzimu se svíčkou na
studený hřbitov se pomodlit, než klidnou jistotu: oni si zaslouží vzpomínku… jednou se
shledáme… vše je v Božích rukou!
Kněz PaedDr. Marek Slatinský
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Spolky a koníčky
XXX. Letní expedice woodcrafterského kmene Vlci
je již minulostí
Je to tak, Vlci z Velkých Pavlovic strávili
od 26. července do 11. srpna roku 2019 šestnáct nádherných dnů na svém kmenovém
tábořišti, v údolí Višňového potoka nedaleko
obce Okrouhlá na Boskovicku. A letos to byla
již XXX. Letní expedice, z toho pětadvacátá
na tomto tábořišti. Celého táboření se letos
zúčastnilo 25 táborníků, z toho bylo 18 dětí.
O prostředním víkendu se pak otvíraly hroby,
jak říkáme setkání s bývalými členy a přáteli
našeho kmene, a hnedle nás tu bylo 45.
A co všechno se na našem táboře dělo?
Ústředním motem byla celotáborová hra
Osadníci od velké řeky. Denně také probíhaly
na louce sportovní aktivity. Kromě fotbálku,
vybíjené, házené byly k vidění i naše tradiční hry jako je ručníkball, talířovka, střelba
z luku, horský golf a došlo i na hru shini. Shini se hraje s tenisákem a ručně vyrobenými
hokejkami zvanými šíniovky a má jediné pravidlo – nedělej druhým to, co nechceš, aby
oni dělali tobě. A tak se vždy v odpoledních
hodinách konaly líté boje v turnajích čtyř
družin, do kterých děti byly rozděleny.

Ale nejen hrami bylo dětské osazenstvo
od rána až do večera, někdy i v noci, to v případě nočních bojovek, zaměstnáno. Probíhala
i lesní škola Čotokwa, kde se děti učily poznávat stromy, rostliny a zvířata v okolí tábora,
rozdělávat oheň, a to i za deště nebo jiných
ztížených podmínek. Zacházet bezpečně
s nožem, sekyrou a pilou. Součástí lesní školy byly i rukodělné práce: korálkování, šití
různých pouzder z kůže, výroba šerpy poct,
která je součástí oblečení při všech slavnostních obřadech kmene. Děti se také podílely
na chodu tábora drobnými pracemi, jako bylo
nošení a řezání dříví do táborové kuchyně
a na hlavní táborové ohniště, umývání nádobí a samozřejmě i pomocné práce při stavění
a likvidaci tábora. Také si po několik nocí zkusily, co obnáší hlídání tábora, po celé táboření
pak musely udržovat pořádek ve svých týpí,
kde byly ubytovány, protože denně probíhalo
v různém čase hodnocení úklidu.
Přestože děti měly během dne hodně volnosti, musely dodržovat i nějaký režim. Ráno
v 8 hodin byl budíček, který byl vybubnová-

Děti se setkaly v rámci už třicáté letní expedice woodcrafterského kmene Vlci se sokolníkem.
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ván koženým obřadním bubnem, následovala ranní píseň, rozcvička, hygiena a snídaně.
A pak začal dopolední blok činností, který byl
na chvíli přerušen svačinkou, a znovu do víru
her a poznání. Po obědě pak byl hodinový polední klid a poté začal druhý odpolední blok
činností, který na chvíli opět přerušila svačinka. A pak již šel program do finiše třetím
blokem činností. Po večeři pak bylo většinou
u táborového ohně vyhodnocení dne, pak se
za doprovodu kytary zpívalo, někdy byla noční bojovka a kolem 22 hodiny se zazpívala večerní píseň a hajdy na kutě.
A co vlastně dělali dospělí? Vzorně se starali
o žaludky účastníků expedice, kromě vaření na kamnech a v kotlících se také peklo
v peci, a to hlavně pizza. Další pak vedli hry
a veškerou činnost dětí a v neposlední řadě
se starali o doplňování zásob jídla a pitné
vody. Kromě práce se ale také bavili při hrách
a dalších aktivitách společně s dětmi. Kdo co
dělal, není důležité vyjmenovávat, protože
každý z nás dospělých fungoval tam, kde bylo
zrovna potřeba.

5
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Co říci na závěr? Tábor byl skvělý, děti na něm
taky. A tak jedinou negativní věcí bylo, že ani
v jednom plánovaném termínu díky průtrži
mračen nedošlo na slavnostní výroční sněm.
Ale to brzy napravíme a sněm, coby vrcholný
orgán našeho kmene, proběhne u nás ve Velkých Pavlovicích. Všem účastníkům pak tábor
vlil novou energii do další činnosti, takže otevřením nového školního roku budou zase probíhat schůzky v naší klubovně na Trkmance.
A doufáme, že po vylíčení táborových zážitků

od účastníků expedice se rozrosteme o další
děti z řad jejich kamarádů a spolužáků.
Poznámka na závěr:
Woodcrafterský kmen Vlci vznikl u Velkých Pavlovic 28. 8. 1970. Do roku 1989 jeho
jednotlivé rody tábořily zcela samostatně a setkávaly se výhradně při společných setkáních
a obřadech v duchu woodcraftu. Od roku 1990
pak zejména pro mladé členy kmene podnikáme Letní expedice Vlků (tedy „expedice“
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za poznáním, dobrodružstvím a přátelstvím).
Proto je program každého dne rozdělen
na část, kde se něco učíme z lesní moudrosti
nebo historie. Dále na část sportovní, kde táborníci utužují své tělo. A část rukodělnou,
kde dochází k rozvoji dovedností táborníků
– členů kmene Vlci.
Vladimír Vystrčil Medvěd

Oblíbené grilování, premiérově u rybníka
Klub důchodců z Velkých Pavlovic se opět
v hojném počtu sešel, tentokrát ve středu
4. září 2019 na louce u rybníka před rybářskou baštou, aby zde rozpálil gril a ukuchtil
něco dobrého, křupavého a voňavého na zub.
Pomyslně tím zahájil novou poprázdninovou
sezónu anebo možná uzavřel letní radovánky,
kterým se oddával v teploučku, se sluncem
nad hlavou, pod širým nebem. Ať tak či onak,
všichni naši dříve narození si společné chvíle patřičně užili. Pojedli vynikající grilované
specialitky mistrů kuchařů, povyprávěli si,
zazpívali a zatančili, nasmáli se a v dobré náladě spolu pobyli.
Rádi by touto cestou, prostřednictvím Velkopavlovického zpravodaje, poděkovali všem,
kteří jim toto setkání umožnili - místním hasičům, rybářům a také pracovníkům města.
Karolína Bártová & Oldřich Otáhal

Není nad to se sejít! Své o tom ví všichni členové Klubu důchodců.
Dostaveníček si užívají pravidelně, v září tomu tak bylo na louce u rybníka.

Podzimní chmury našim seniorům nehrozí
Ve druhé polovině měsíce září, za sice chladného, ale slunečného počasí se členové Klubu
důchodců vydali za hranice našeho města.
Tentokrát stál cíl jejich objevitelské cesty doslova na vodě. Cílem celodenního výletu se
stala Brněnská přehrada.
Jejich plavba začala v přístavišti Brno – Bystrc a pokračovala na druhý konec přehrady do Veverské Bítýšky, kde si odpočinuli
na pevné zemi a poobědvali. Na zpáteční cestě ještě zastavili na prohlídku hradu Veveří,
který je jedním z nejrozsáhlejších hradních
areálů v České republice.
Věra Procingerová

Naši senioři se vydali na plavbu lodí po brněnském „prýglu“ až pod hrad Veveří.
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Ohlédnutí za minulostí
Tradice Svatomartinské husy
Pojďme se tentokrát společně vydat do historie a zjistit, jak vlastně vznikla tradice
„Svatomartinské husy”, která se opět stává
velmi oblíbenou podzimní záležitostí…
Samotná tradice svatomartinských tradic začala podle dochovaných historických záznamů již během 4. století, kde je možné nalézt
životopis Martina z Tours, který se stal prvním světcem a který byl svatořečený za svůj
příkladný život, nikoliv jako mučedník. Ztělesňoval příkladný život a příkladný přechod
od pohanství ke křesťanství.
Martin z Tours se narodil na počátku 4. století a za svůj život toho hodně stihl. Byl voják, poustevník a nakonec také biskup. Žil
ve Francii, kde zakládal první kláštery a byl
horlivým misionářem. Ve známost mimo
církev vešel především díky své lidskosti. Vypráví se legenda, ve které se jednoho zimního
večera Martin vracel do vojenského tábora
a u bran města Amiens potkal žebráka. Martin ale u sebe neměl nic, čím by jej mohl obdarovat, a proto vzal svůj důstojnický plášť,
který mečem rozpůlil, a mrznoucího žebráka
jím přikryl. Později se Martinovi zjevil anděl
v tom samém plášti a sdělil mu, že tímto započala jeho cesta ke křtu. Martin se opravdu
nechal pokřtít, začal žít jako poustevník a později se stal biskupem.
Den sv. Martina, tak jako např. den sv. Mikuláše, byl dnem veselic, lovů a zabijaček.
Tradice martinské husy nebo martinského
vepře, který byl na mnoha místech konzumován v den světcova svátku, souvisela hlavně
s ukončením zemědělského roku, ale hlavně
také s odvodem úroků vrchnosti a s adventním šestitýdenním půstem. A tak jako na Velikonoce, tak i na sv. Martina se světil chléb
a peklo se obřadní pečivo.
Kořeny tradice martinské husy je možné dohledat v Německu, kde za vlády císaře Karla
Velikého byl den sv. Martina podzimním termínem k odvádění úroků a též „bílé vykrmené
husy“ a robotních dávek vrchnosti.
Na Moravě je doložena v roce 1552 koupě dvora Radotice (okres Třebíč), který byl
na sv. Martina povinen telčské vrchnosti odvádět kopy grošů a „bílou husu s červenýma
očima“, což znamenalo „dobře vykrmenou
husu“. Odvádění hus se někdy odehrávalo
za mimořádných ceremonií. Například jihomoravská obec Dyjákovice (Znojemský
kraj) musela odevzdávat každoročně husu
na zámek do Moravského Krumlova na vyzdobeném voze, taženým čtyřmi bělouši. Sed-
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láci z obce Poličná museli dávat o sv. Martina
„po půl huse“ odúmrti. To znamenalo, že
veškerý majetek každého, kdo zemřel bez
mužských dědiců, připadl panovníkovi.
Odúmrť, neboli právo mrtvé ruky, byla velmi nepříjemnou záležitostí, protože tak
rodina mohla přijít o majetek budovaný
pracně po několik generací. V praxi existovaly různé snahy, jak odúmrť obejít. Poddaní ze „Zimní ulice“ ve vsi Rančířově (okres
Jihlava), museli odevzdávat ve svatomartinský den „jednu bílou husu s červenýma očima“ do kláštera v Gerasu (Dolní Rakousy).
K pojídání husy se tradují dvě legendy ze života sv. Martina. Jedna praví, že sv. Martin,
po smrti biskupa z Tours ve Francii, měl být
jmenován novým biskupem na přání věřících.
Ale on ze své vrozené skromnosti před takovou poctou se před delegací schoval v jedné
z pousteven – do husince. To se ale nelíbilo
husám, a tak svým kejháním Martinovu skrýš
prozradily a on se nakonec přeci jenom stal
biskupem. To, že ho husy prozradily, měl být
pádný důvod, aby skončily na pekáči. Druhá
legenda pro změnu vypráví, že husy svým
hlučným kejháním rušily Martinovo kázání,
a tak si svůj trest odpykávají na svatomartinské tabuli.
Český kulturní historik, folklorista a etnograf Čeněk Zíbrt vydal v roce 1889 příspěvek
ke kulturním českým dějinám „Staročeské
výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní“, kde uvádí pověst Josefa
Svátka „O knížeti Oldřichovi,“ zakladateli
českého martinského posvícení.
Vídeňské noviny, 10. října 1939 otisky článek
„Proč bylo zavedeno posvícení martinské,
podle pověsti Josefa Svátka“:

„Kdysi vyjel si český kníže Oldřich lovit do lesů
křivoklátských, kde se však odloučil od své družiny a zmátl si cestu v hustém lese. Troubení
jeho přivolalo uhlíře z nedaleké osady, kde právě
slavili posvícení. Uhlíř vyvedl knížete, jehož neznal, z lesa, a pozval ho do své chatrče na husu.
Kníže, který se vydával za knížecího komorníka
Janka, přijal pozvání uhlířovo a poživ husy posvícenské a pobaviv se v chatrči, pozval ho, aby
ho v Praze na hradě navštívil. Uhlíř to slíbil
za tou výminkou, že mu tam pan Janek dá též
upéci husu. Potom vyvedl knížete z lesů. Kníže
sešel se brzy se svou družinou a vesele jí vyprávěl, co se mu přihodilo. V den sv. Martina dostavil se uhlíř skutečně na hrad Pražský a poptával
se po panu Jankovi. Dvořané, jsouce již na jeho
příchod připraveni, uvedli ho ke knížeti, s nímž
užaslý uhlíř potom stoloval a na huse si pochutnal. Na památku tohoto vysvobození svého
z lesa a srdečné pohostinství českých uhlířů
ustanovil kníže Oldřich, aby každého roku slavil se den sv. Martina pečenou husou a z toho
ustanovení mělo počátek posvícení martinské.“
A na závěr si dovolím ještě jednu citaci, a to
úryvek z novin „Čech, politický týdeník katolický, 15. 11. 1915, str. 4“:
„Husy pro císařský dvůr. Na sv. Martina dostavila se do Vídně deputace židovské náboženské
obce z Prešpurku, aby po starém zvyku, datujícím se již z doby Marie Terezie, odvedla u dvora
martinské husy. Šest nádherných exemplářů
zdobených stužkami uherských národních barev, odevzdáno dvornímu důstojníku pro komoru císaře a následníka trůnu arcivévodu Karla.“
Jaroslava Hudečková,
Psychoterapeutická poradna Studio H
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Školní okénko
Podzimní čas v mateřské škole
Mateřská škola nikdy nezahálí, ani v období
zdánlivě líně se rozjíždějícího začátku školního roku. Hned druhý zářijový den jsme
měli vzácnou návštěvu – regionální televizi
RTV Jih, která u nás natáčela nejen prostory – především ty nově zrekonstruované,
ale i děti hrající si v hernách či na zahradě.
Video můžete shlédnout na stránkách města Velké Pavlovice (www.velke-pavlovice.cz
– Videoreportáže – RTV Jih).
První sobotu měsíce září, tedy 7. 9. 2019,
přivítaly naše děti na městském úřadě nově
narozené děti v rámci pravidelného obřadu
„Vítání občánků“. Další víkend, konkrétně v sobotu 14. 9. 2019, vystoupil folklórní
taneční soubor naší školičky na místních
slavnostech vína a burčáku „Velkopavlovickém vinobraní“ se svým programem. Věřte,
že začít nový školní rok nácvikem veřejného
vystoupení je obzvláště náročné. A musím
říci, že obě byla úspěšná. Proto zde patří veliké
poděkování dětem i paním učitelkám.
Děti z folklórního souboru při MŠ vystoupily se svým veselým pásmem
na Velkopavlovickém vinobraní. Na snímku s učitelkami Klárou Konečnou
a Kateřinou Pilátovou.

Svižně jsme zahájili školní rok i na poli kultury, vždyť jen v měsíci září jsme měli dvě divadelní představení. Jedno s hudební pohádkou
„O Červené Karkulce“ a to druhé, hrané učitelkami školy, s pohádkou „O panence, která
tence plakala“.
Obě „předškolácké“ třídy již byly na výletě
vlakem. Je pravdou, že ta první výprava nevyšla z důvodu špatných povětrnostních podmínek, nejel vlak, ale náhradní termín již vyšel
na jedničku s hvězdičkou!
Zahájeny byly také již dvě nadstandardní aktivity školy, a to gymnastika pro nejmenší
a kurz plavání.
Nezapomněli jsme ani na rodiče, se kterými
jsme se již také sešli, abychom je informovali o našich dalších plánech pro děti. V každé
třídě se ještě rodiče a paní učitelky domluvili
na prezentaci tříd na Facebookových stránkách tříd a dalších specifikách každé třídy.
V měsíci září jsme zahájili další zajímavé aktivity – výuku angličtiny v MŠ, depistáž v MŠ,
výlet předškoláků na dopravní hřiště, divadlo
v MŠ a planetárium.
Na vše se vždy moc těšíme a vše si náležitě
a naplno užíváme!
Bc. Olga Kolářová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

Nejstarší děti ze školky, tedy předškoláci, se učí v rámci výletu kterak správně
a bezpečně cestovat vlakem.
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První školní den, prvňáčci usedli do lavic
V pondělí 2. září 2019 nastoupilo do Základní
školy ve Velkých Pavlovicích 29 prvňáčků.

Fůkalová, si děti poprvé sedly do školních lavic, kde na ně čekaly nové učebnice a dárky.

Po slavnostním zahájení, kdy je přivítal pan
ředitel Michal Rilák, pan starosta Jiří Otřel
a za Občanský spolek Domino paní Dagmar

Všem přejeme spokojený školní rok plný nových zážitků.

Mgr. Dagmar Šmídová
a Mgr. Božena Zborovská,
třídní učitelky I. tříd ZŠ Velké Pavlovice

Prvňáčky první školní den přivítali starosta města Jiří Otřel, ředitel školy Mgr. Michal Rilák, zástupkyně ředitele Mgr. Halka Buryová,
Dagmar Fůkalová – předsedkyně z.s. Domino a třídní učitelky Mgr. Dagmar Šmídová a Mgr. Božena Zborovská.

První chvilky ve školních lavicích, plné dychtivosti, zvědavosti a nadšení.
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Budoucnost letošních deváťáků
V úterý 17. září 2019 se žáci 9. ročníků zúčastnili Veletrhu firem v Hustopečích, který
se konal v dopoledních hodinách v areálu
Agrotecu. Hlavním cílem akce bylo informovat žáky o tom, jaké profesní možnosti se jim
nabízí v nejbližším okolí. Mimo jiné ale zjistili,
kde se mohou po dokončení povinné školní
docházky ucházet o brigádu, jaké vzdělání je

pro výkon které profese zapotřebí, i to, s jakými středními či vysokými školami konkrétní
místní firmy spolupracují a jak samotná spolupráce probíhá.
Kromě prezentací jednotlivých společností, mezi nimiž byly např. okna Pramos a.s.,
MOSS logistics s. r. o., Vinařství U Kap-

Deváťáci na Veletrhu firem v Hustopečích, který se uskutečnil v areálu firmy Agrotec, a.s.

ličky nebo Hantály a. s., sídlící ve Velkých
Pavlovicích, si mohli návštěvníci vyzkoušet
svou manuální zručnost, správně roztřídit
odpad a ochutnat některé z výrobků firem,
např. kávu nebo netradiční pomazánky.
Mgr. Iva Kilianová & Mgr. Jiří Slavík

Na veletrhu měli žáci možnost vyzkoušet
si různé dovednosti v praxi.

Dopravní výchova aneb Co jsem už zapomněl z pravidel
V pátek dne 20. září 2019 si žáci 4. a 5. ročníků ověřili a prohloubili své znalosti pravidel
silničního provozu v rámci již tradiční výuky
dopravní výchovy.
Nejprve si s nimi pan instruktor z autoškoly
Lednice ve třídě zopakoval teoretické znalos-

ti pravidel, kterými se cyklisté a chodci musí
řídit, a následně si děti vše vyzkoušely v praxi
na provizorním dopravním hřišti před Městským úřadem Velké Pavlovice. Někteří žáci se
prokázali již jako zdatní cyklisté, avšak téměř
každý ze zúčastněných nasbíral při náročné
jízdě alespoň jeden trestný bod.

Věříme, že si děti pravidla silničního provozu postupně osvojí a vyrostou z nich nadšení
a ohleduplní cyklisté.
Mgr. Martina Dobrucká

Dopravní den žáků ze základní školy provázela vynikající nálada podtržená nádherným slunečným počasím babího léta.
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Adaptační den VI.A ve VIDA! centru
Nový kolektiv 25 šesťáků ve středu vyrazil
vlakem do Brna, aby si užili společný den ve
VIDA! centru. Kromě toho, že si mohli vyzkoušet vystavené exponáty, se zúčastnili
i zvukové science show Mr. Ucho. Kdyby-

chom nespěchali na vlak, který nás odvezl
zpátky domů, určitě bychom tam ještě vydrželi déle, protože ne každý stihl projít všechny atrakce.
I když to byl jenom jednodenní výlet, snad se

zadařilo vytvořit příjemnou atmosféru, která
nás bude provázet ve třídě celý školní rok.
Mgr. Veronika Prokešová,
třídní učitelka třídy VI.A

Novopečení šesťáci tmelili kolektiv ve VIDA! centru v Brně.

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020 je pestrá
Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice nabízí v letošním školním roce 2019/2020
pestrou nabídku kroužků. Kromě osvědčených stálic – florbalu, badmintonu, atletiky,
vaření, kytary, stolního tenisu, malého kutila
se nám podařilo zpestřit nabídku o kroužky nové.
Jedná se o fotografický kroužek, ruský jazyk,
šachy a další kroužek vaření. Co se týká posledně jmenované činnosti – vaření, mohlo
by se říci, že kdo nevaří, není žákem základní školy. Před dvěma lety byl v nabídce jeden
kroužek, v loňském roce už se otevřely na začátku školního roku dva, které byly posléze
pro velký zájem doplněny o třetí. V letošním
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roce jsme děti již rozdělili do čtyř (!) samostatných kroužků.
Náplní fotografického kroužku nebude jen
pořízení fotografie za pomoci digitálního fotoaparátu nebo mobilu, ale i její úprava počítačem. Kroužek povede p. uč. Lucie Nováková.
Kroužek ruského jazyka byl zařazen na žádost některých žáků z devátých ročníků,
kteří projevili zájem o tento slovanský jazyk.
Vedení se ujme p. uč. Lenka Bukovská.
Posledním zařazeným kroužkem jsou šachy.
Tento kroužek již byl v nabídce před třemi
lety, ale bohužel se ho nepodařilo udržet.

Nyní se ho ujme p. Kuchyňka, který je zdatným šachistou a podobný kroužek již vede
několik let v Hustopečích. Jak se nám svěřil,
v Pavlovicích chce vybudovat základnu mladých šachistů a podílet se na jejich vzdělání
v tomto oboru. Přejeme mu tedy hodně zdaru
a trpělivosti.
Celkem Středisko volného času pro letošní
školní rok nabídne žákům dvacet samostatných kroužků.
Ing. Lenka Bukovská,
vedoucí SVČ Velké Pavlovice
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Co budeme v letošním roce sbírat?
Jak se již na naší škole stalo v minulých letech
tradicí, i letos pokračujeme ve sběru starého papíru. V září 2019 proběhlo první kolo
ve sběru této druhotné suroviny. Další kola se
uskuteční v listopadu, lednu, březnu a v květnu. Následně budou vyhodnoceny nejlepší
jednotlivci i třídní kolektivy na obou stupních
naší školy.

např. bioflavonoidy. Tyto látky jsou velmi
důležité pro správnou funkci a kvalitu cév.
Jsou také nezbytné pro optimální využití vitaminu C v organismu. Pomáhají chránit tělo
před vnějšími vlivy, posilují imunitní systém
a tím pozitivně ovlivňují řadu zdravotních
problémů. Pokud máte rádi pomeranče, kůru
z nich nevyhazujte, může být prospěšná!

Další činností je sběr pomerančové kůry.
Možná nevíte, že v pomerančové slupce
je nashromážděno mnoho léčivých látek,

Velmi záslužnou akcí je sběr víček pro Patričku, která darujeme zdravotně handicapované
Patričce. Její rodiče víčka prodají do sběrny a

peníze použijí na prostředky potřebné k úhradě náročné léčby a lázeňského pobytu. Jedná
se o charitativní činnost, proto zde nejsou třídy ani děti odměňovány.
Získané finanční prostředky z těchto aktivit
soustřeďuje DOMINO – občanský spolek
rodičů a přátel školy při ZŠ Velké Pavlovice
a vrací je zpět žákům v podobě financování
různých aktivit dle stanoveného rozpočtu.
Ing. Lenka Bukovská

Dělání, dělání, to nám smutky zahání, upeč třeba chleba…
Takto si zpívají druháčci z velkopavlovické
základní školy po návštěvě Ekocentra Trkmanka, kde se naučili péct chleba. Zjistili, že
chleba, který ráno snídají, nepřistane na talíři
jen tak. Nestačí, že ho někdo koupí v obchodě
a přinese domů. To, jak vzniká chleba, vlastně není nic jednoduchého, ale se zkušenými lektorkami to zvládnou i naši druháci.

Trkmanka. Paní lektorka Katka nás učila
o lesním ekosystému. Učili jsme se o přírodě
a o živočiších. Potom byla svačinka a po ní
jsme měli soutěž s paní učitelkou Janou. Vyrobili jsme si krásné sovičky z šišky. Nejhezčí
na sovičkách bylo, že měl každý jinou. Pak
jsme po sobě uklidili. Rozloučili jsme se s lek-

torkami Janou a Katkou. Najednou jsme se
objevili ve škole, kde jsme se učili o houbách.
Byl to krásný výlet, ale hrozná nuda ve škole.
Miriam Hádlíková 4. A

Mgr. Vilemína Osičková

Byli jsme v ekocentru
Dne 24. září 2019 si čtvrťáci vyrazili do Ekocentra Trkmanka. Vešli jsme do dveří a všechno bylo příjemné. Paní lektorky nás mile přivítaly. Jako vždy šla 4. B dělat tu zábavnější věc,
a to hádání a vyrábění. 4. A se zatím učila, jak
to v přírodě chodí a jak se v ní musíme chovat.
Po svačince jsme se však prohodili a konečně přišel náš čas pro zábavu. Vyrobili jsme
si krásné sovičky, hádali jsme zvuky zvířat
a skládali stromy.
Miroslav Vašek 4 .A

Ekocentrum Trkmanka
Třídy 4. A a 4. B byly 24. září v Ekocentru

Děti navštěvující druhou třídu se učily v ekocentru péct chleba.

Prázdniny skončily – gymnázium opět ožilo
Přípravě nového školního roku 2019/2020
na gymnáziu věnovali všichni vyučující
a provozní pracovníci náležitou pozornost.
Období letních školních prázdnin již bylo tradičně ve znamení oprav, výmalby a generálního úklidu celé budovy školy.
Kompletní nové vybavení kmenové třídy
přivítalo studenty kvinty. Rekonstrukce se
dočkalo sociální zařízení a koupelna chlapců v II. NP, byla provedena výměna osvětlení
v kvartě a posilovně, výměna podlahy v kvintě a před dokončením je oprava atletické
dráhy sportovního areálu školy. Vyučující
připravovali své třídy, chystali učební a výchovně vzdělávací plány, věnovali pozornost
výzdobě tříd.

V pondělí 2. září 2019 jsme v aule školy
za účasti starosty města Velké Pavlovice
pana Jiřího Otřela přivítali studenty prvních
ročníků osmiletého a čtyřletého studijního
oboru. Pan starosta popřál novým studentům
hodně úspěchů ve studiu a zdůraznil důležitost středoškolského vzdělání absolventů školy pro rozvoj regionu a samotného města.
Studenti dalších ročníků byli přivítáni ředitelem školy a třídními učiteli v kmenových třídách. Pro tento školní rok jsou
třídnictvím pověřeni: prima – Mgr. Strouhalová, sekunda – Mgr. Míchalová, tercie
– Mgr. Braunová, kvarta – Mgr. Tomková, kvinta – Mgr. Lorenzová, sexta
– Mgr. Spěšná, septima – Mgr. Kadlec, ok-

táva – Mgr. Riláková, 1.A – Mgr. Sovadina,
2.A – PhDr. Rubáš, 3.A – Mgr. Vašíček,
4. A - Ing. Holásková.
V prvních říjnových dnech žáci prvního ročníku čtyřletého studia a kvinty plnili vstupní
testy Kalibro, které by nám a jim měly podat
zprávu o jejich vědomostech z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Testy podobného charakteru v rámci projektu
Vektor 4 se zaměřením na česky jazyk, matematiku a obecně studijní předpoklady čekají
nyní na maturitní ročníky.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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Adaptační den
a seznamovací kavárna
V pátek 6. září 2019 studenti primy opustili
po prvních dnech na gymnáziu školní lavice
a prožili se svými spolužáky, třídní učitelkou
Janou Strouhalovou a paní učitelkou Pavlou
Míchalovou adaptační den. Během dne se za-

Edison očima studentů
Šest zemí, šest stážistů vyhlížející nové poznatky o české kultuře. Již třetím rokem jsme
měli možnost pohostit zahraniční studenty
z různých koutů světa. Během jednoho týdne
studenti gymnázia zhlédli prezentace o Maroku, Rumunsku, Gruzii, Rusku, Turecku a Jordánsku, v rámci projektu Edison, pořádaný
organizací AIESEC.
Mimo to někteří z našich starších studentů
doprovázeli stážisty během jejich poznávání
velkopavlovického okolí. Společně zavítali

stavili na několika místech ve městě a plnili
úkoly, které jim měly napomoci seznámit se,
naučit je spolupracovat a respektovat se. Celou akci jsme zakončili na Ekocentru Trkmanka. Po pěti společných dnech v jedné třídě si
také zvolili zástupce do třídní samosprávy.

la i „seznamovací kavárna“, kterou tradičně
pořádají studenti kvinty pro nováčky z primy
a také 1. A. Zde nově nastupujícím studentům kvintáni nachystali společné soutěže
a úkoly, které mají přispět k vzájemnému
poznání obou nových tříd.

V pondělí primány čekala další akce ve škole.
K seznámení i se staršími spolužáky přispě-

Mgr. Jana Strouhalová

do Lednického zámeckého parku, šlechtitelské stanice, zdejšího městského úřadu a mnoha dalších míst.

zumění nám většinou stačilo nadšení a smysl
pro humor.

Mysleli jsme, že volejbal hrají studenti po celém světě (aspoň trochu obstojně), avšak náš
čtvrteční zápas nás přesvědčil o opaku. Body
nemělo ani cenu počítat, a tak Češi porazili
zbytek světa. No, kdo by to byl řekl.
Dalším cenným poznatkem pro nás bylo zjištění, že k vycestování do ciziny není plynulá
angličtina nutnou podmínkou, a tak i průměrná znalost jazyka nebyla překážkou. K doro-

Naši hosté byli potěšeni jak ze zdejších tradic,
tak ze zájmu z naší strany o jejich domovinu.
Věříme, že tento projekt byl vzájemně přínosným a doufáme, že se nám i v příštích letech
podaří znovu navázat nové mezinárodní vztahy a zase o něco obohatit znalosti našich studentů v (nejen) anglickém jazyce.
Tým septima
studenti – Š. Macánová, C. Sedláčková,
J. Zámečníková, L. Pejchl, O. Popovský

Účastníci projektu EDISON 2019 byli jako každoročně srdečně přijati panem starostou Jiřím Otřelem na radnici města.

Praha očima maturantů
Jen co se začalo chodit po dlouhých prázdninách do školy, my, maturanti jsme si bezstarostné léto ještě kapánek prodloužili. A to tím,
že jsme se vydali do našeho hlavního města,
stověžaté Prahy.
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Ke konci září, přesněji 25. 9. 2019, započala
naše výprava. Po dlouhé a vyčerpávající cestě vlakem jsme stanuli na hlavním nádraží
a rychlým krokem se přesunuli na naše luxusní ubytování, kde jsme zanechali batožiny.
Následovala návštěva Vyšehradu a zdejšího
hřbitova, který v nás zanechal mnoho smí-

šených pocitů. Dále jsme se, lehce unavení,
vydali na Václavské náměstí a z pod ocasu
sledovali chaotické dění pod námi. Menší
rozchod jsme využili k nákupu jak obědů,
tak suvenýrů.
Celé město se postupně začalo nořit do in-

5
Velkopavlovický zpravodaj

koustové modři, a to pro nás byl čas návštěvy
divadla. Činoherní představení s názvem Les,
v hlavní roli s Ivou Janžurovou, nás sice nenadchlo, ale zdejší bufet za tu návštěvu stál.
Po vyčerpávajícím divadle, trvajícím tři a půl
hodiny, jsme znaveni padli do pohodlných postelí a zanedlouho usnuli.
Druhý den se nesl ve znamení dobré nálady
a po vydatné snídani, jsme se přesunuli lanovkou na „pražskou aifelofku“, čili Petřín.
Našemu oku neuniklo ani zrcadlové bludiště,
a tak jsme jej taky navštívili. Posilněni horkou čokoládou jsme pokračovali v naší cestě
s cílem Pražský hrad. Dlouhatánská fronta
nás ale odradila v koupi lístků na prohlídku hradu,a tak jsme, lehce zklamaní, ode-

šli z pražského mraveniště. Ulicí Nerudova
a Na Příkopě jsme se přiblížili k tolik známému Karlovu mostu. Zde jsme si dali rozchod
na oběd a následoval volný program. Někdo
zamířil do známých kaváren či restaurací,
někteří navštívili muzea nebo slavné domy,
jiní směřovali na exkurzi do smíchovského pivovaru.
Ovšem s přibývající tmou jsme se opět vydali do dalšího divadla, tentokrát Národního.
Představení Sen čarovné noci sklidilo velmi
rozdílné názory. Poté jsme se vydali nazpět
do hotelu s pocitem skvěle užitého dne. Nemusím snad tajit, že spánek na mysl nešel
ještě pár hodin…

2019

ladou. Čtvrť Kampa neunikla naší návštěvě,
a tak jsme si prošli nábřeží Vltavy, shlédli
Werichovu vilu, vyfotili se u Lennonovy zdi
i u žižkovských mimin. Po náročném výletu
jsme skoro všichni usnuli ve vlaku a vzbudili se až v Brně. Následoval údiv a rozčilení
skrz zpožděný vlak, ale to jsme ovlivnit nemohli. Myslím, že za všechny zúčastněné
mohu tvrdit, že lepší výlet jsme si snad ani
nemohli přát!
Alžběta Průdková,
studentka třídy oktáva

Poslední den začal chmurným počasím i ná-

Výuka tělesné výchovy
pod dohledem atletů
Nevyhovující stav atletické dráhy sportovního
areálu gymnázia se dočkal v období letošních
hlavních školních prázdnin kompletní opravy,
spojeného s retopingem běžecké dráhy. Celkové náklady na tuto opravu přesáhly částku
900.000 Kč. Stavební a odborné práce prováděla firma JM Demicar ze Slavkova u Brna.
Dodavatelská firma práce ukončila před plánovaným termínem a díky tomu žáci obou
škol mohli sportovní areál již plně využívat
od druhého týdne měsíce září.
Při příležitosti znovuobnovení provozu dráhy k nám přijela Šárka Kašpárková, česká
sportovkyně, basketbalistka, bývalá atletka,
skokanka do výšky a trojskokanka. Tato atletka je bronzovou medailistkou z olympijských
her 1996 v Atlantě a mistryně světa z roku
1997. Drží české rekordy v trojskoku na dráze i v hale. V roce 1997 zvítězila na Mistrovství světa v lehké atletice v Aténách výkonem
15,20 metrů, což je český národní rekord.
O dva roky později v japonském Maebaši skočila v hale 14,87 metrů, čímž drží také český
halový rekord.

Čerstvě opravený atletický stadion za gymnáziem slavnostně otevřeli spolu s pedagogy
a studenty také vzácní hosté – sportovci reprezentující barvy České republiky
Šárka Kašpárková a Radek Juška.

Druhým hostem byl aktivní atlet Radek Juška, skokan do dálky a zároveň držitel českého
národního rekordu ve skoku dalekém, výkonem 831 cm, skočeném dne 27. srpna 2017
na Univerziádě v Tchaj-peji 2017. Na Halovém
mistrovství Evropy v atletice 2015 v Praze
vybojoval stříbrnou medaili osobním rekordem 810 cm.
Pro naše žáky napříč všemi ročníky si připravili naši hosté netradiční hodinu tělesné
výchovy zaměřenou tentokrát na atletickou
přípravu. Setkání to bylo pro všechny velmi
příjemné a pro žáky motivující.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
Oba atleti si rádi a s chutí dali se studenty několik hodin tělesné výchovy!
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Po roce opět na veletrhu
středních škol
Ve dnech 2. a 3. října 2019 se v Hodoníně konal již 23. ročník „Veletrhu vzdělávací nabídky středních škol“, který je určen zejmé-

na pro žáky základních škol a jejich rodiče.
Této tradiční akce se účastní zástupci mnoha středních škol, mezi nimiž nechybí i naše gymnázium.
Zájemci z řad žáků základních škol a jejich
rodiče se zajímali nejen o možnosti studia

na jednotlivých školách, ale měli i možnost
shlédnout módní přehlídku a účesovou tvorbu z příbuzných učebních oborů. První den
veletrhu naši školu zastupovaly Anna Drobiličová a Anna Machovská pod vedením
PhDr. Stanislava Rubáše.
Následující den se veletrhu účastnili studenti Lukáš Pejchl a Šárka Macánová. Mezi
návštěvníky z řad žáků devátých tříd základní školy jednoznačně převažovali zájemci
o čtyřletý studijní obor. Své dotazy směřovali na možnost spolupráce se zahraničními školami, výuku cizích jazyků, sportovní a mimoškolní aktivity, na možnosti
dojíždění, úspěšnost studentů v přijímacím
řízení na vysoké školy.
Naši studenti si v praxi během dvou dnů vyzkouší své komunikační schopnosti a svým
vystupováním vzorně reprezentovali naši
školu a město.
PhDr. Stanislav Rubáš,
výchovný poradce Gymnázia Velké Pavlovice

Velkopavlovické gymnázium opět na veletrhu středních škol v Hodoníně.
Na snímku studentky Anna Drobiličová a Anna Machovská
s panem učitelem PhDr. Stanislavem Rubášem.

Pohár starosty
putuje do Senice
V pátek 4. října 2019 se uskutečnil dvanáctý
ročník turnaje "O putovní pohár starosty města Velkých Pavlovic" v malé kopané
středních škol ve sportovní hale. Turnaje
se účastnila družstva gymnázií z Klobouk,
Hustopečí, Senice a domácí školy z Velkých Pavlovic.
Turnaj se hrál systémem „každý s každým“
v jedné skupině a studenti předváděli spolužákům řadu zajímavých fotbalových momentů. Zajímavá vzájemná utkání skončila
a výsledky po sečtení stanovila celkové pořadí. Nejvíce 25 branek vstřelilo a bez jediné
porážky si putovní pohár odvezlo družstvo
chlapců ze Senice. Putovní pohár vítěznému
týmu předal ředitel školy PaedDr. Vlastimil
Kropáč. Vítězům blahopřejeme a již dnes se
těšíme na shledanou s našimi soupeři za rok
ve Velkých Pavlovicích.
Celkové pořadí turnaje je:
1. místo – Gymnázium Senica – 9 bodů
2. místo – Gymnázium Velké Pavlovice
– 6 bodů
3. místo – Městské víceleté gymnázium
Klobouky – 3 body
4. místo – Gymnázium Hustopeče – 0 bodů
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

30

Tým z Velkých Pavlovic vybojoval na turnaji
O putovní pohár starosty města Velkých Pavlovic cenné stříbro.
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Cestujeme s Erasmem
opět do zahraničí,
tentokrát do Rumunska
Ve dnech 25. září až 5. října 2019 se skupina
v počtu 15 studentů naší školy zúčastnila projektu Erasmus s názvem "Halton loosingtime" v rumunském Balanu.
Spolu se studenty z Maďarska, Slovenska
a Rumunska se věnovali problematice řešení

problémů, logickému myšlení a teorii programování. Velmi náročný a bohatý program
plný tvůrčích aktivit byl doplněn výletem
do rumunských hor a blízkého okolí. Komunikačním jazykem po celou dobu výjezdu
žáků byla angličtina.

2019

si vedle tohoto hodnocení odnesli řadů nových
zážitků a poznali nové přátele ze zúčastněných států
Mgr. Bohumil Vašíček

Vedoucím skupiny našich žáků byl Mgr. Bohumil Vašíček, kterému pomáhal student pedagogické fakulty Michal Podrazil. Vystupování a jazykové kompetence našich studentů
bylo organizátory velmi dobře hodnoceno. Ti

SPORT
Emma Procházková je vítězkou finále Českého poháru
talentované mládeže ve střelbě ze vzduchovky
Ve dnech 31. srpna až 1. září 2019 se v Plzni
konalo finále Českého poháru talentované mládeže a Kontrolní závod reprezentace
ve střelbě ze vzduchové pušky a malorážky.

mladší sestra Emma šestnácté místo, v disciplíně malorážka 3x 20 ran polohový závod
(vleže, vkleče a vstoje) obsadily Anna sedmé
a Emma čtrnácté místo.

V disciplíně malorážka 60 ran na 50m vleže obsadila Anna Procházková desáté a její

Obě ale zazářily ve střelbě ze vzduchové
pušky (40 ran vstoje), kdy Emma zvítězila

ve svém osobním rekordu a nechala za sebou 33 dorostenek z celé ČR a Anna skončila
na úžasném pátém místě i potom, kdy v sedmnácté ráně zřejmě použila vadnou diabolku
a "přenechala" tak titul své mladší sestře.
Iva Procházková

Střelkyně - sestry Procházkovy na stupních vítězů. Mladší Emma se zlatým pohárem na prvním místě,
starší Anna tentokrát vystřílela pátou příčku.
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Levčík chtěl opět světové zlato.
V Austrálii potkal i kamarády
Perth – Po čtvrtfinálovém vyřazení na mistrovství světa v australském Perthu měl
jasno. Nejenže český národní tým neobhájí
zlato z Tuniska, ale zároveň se uzavírá jedna kapitola. „Bezprostředně po posledním
hvizdu jsem ucítil, že skončila jedna éra,“ vyznal se český reprezentant Patrik Levčík.
Před dvěma lety zažil na domácím mistrovství
Evropy v Brně ve finále s Ruskem prohru 1:2
po pokutových kopech. Od té doby reprezentační výběr bral jen zlata. „Tenkrát v Brně to
bolelo, ale zároveň jsme v semifinále prolomili
prokletí s Rumuny, takže jsem cítil menší smutek než teď,“ porovnával turnaje futsalista hodonínského Tanga.
Dva a čtvrt roku česká reprezentace na velké akci neprohrála. Ovládla mistrovství
světa v Tunisku 2017, evropský šampionát
na Ukrajině v loňském roce a letos Kontinentální pohár v Tunisku. Jenže v Austrálii zlatá
pouť skončila. „Myslím, že to byl náš nejlepší zápas a nic bych neměnil. Jestli nás někdo
měl porazit, tak právě Mexiko,“ vysekl Levčík
poklonu českému přemožiteli.
Čeští reprezentanti prohráli s Mexikem
už první poločas, když se pět minut před
přestávkou z přímého kopu parádně trefil

Moises Gonzalez De la Fuente. Po devíti minutách druhé půle srovnal spolehlivý blanenský kanonýr Ondřej Paděra, který zužitkoval
přihrávku právě Levčíka.
Ve 47. minutě ovšem přišla definitivní mexická rána. De la Fuente si u postranní čáry přehodil Jana Koudelku, následný souboj vyhrál
Miguel Vaca Nuñez a jeho hlavička zapadla
obloučkem ke vzdálenější tyči Bírovy branky. Na odpověď se už český výběr nezmohl.
„Myslím, že jsme hráli dobře, jen je smutné, že
poslední finalisté mistrovství světa se potkají už
ve čtvrtfinále,“ litoval Levčík, který s brněnským výběrem dvakrát vyhrál domácí Superligu malého fotbalu.
Mexiko se probojovalo do finále i na obou
předchozích šampionátech. Zatímco v USA
v roce 2015 podlehlo domácímu výběru 3:5,
před dvěma lety padlo s českým celkem 0:3.
V Austrálii se Mexičané napotřetí dočkali světového zlata, ve finále přejeli Brazílii 4:0. „Mexiko mi přišlo stejně nadupané jako v Tunisku.
Není náhoda, že bylo třikrát po sobě ve finále,
zaslouží si titul,“ vzkázal Levčík, jenž v Perthu
dvakrát skóroval.
V osmifinále narazil národní tým na USA
v čele s Jermainem Jonesem, bývalým fotba-

lovým reprezentantem Německa i USA, který nastupoval za Eintracht Frankfurt, Bayer
Leverkusen, Schalke 04 nebo Blackburn Rovers. Neproměnil penaltu. „Jones byl samozřejmě největší osobnost, ale nijak extra jsem
mu nevěnoval pozornost. Pro mě to je normální hráč jako každý jiný, kterého chci porazit,“
pravil Levčík. Český celek ztrácel v přestávce
dva góly, nakonec zvítězil 5:4.
Český tým hrál zápasy až ve večerních hodinách a fotbalisté hodně bojovali s kluzkým
povrchem. „Terén byl těžký, ale pro oba týmy
stejný. Předpokládám, že další ročníky se to
už bude řešit, protože povrch ubližuje našemu sportu,“ poznamenal hráč, který pochází
z Velkých Pavlovic na Břeclavsku.
Čeští reprezentanti i přes prohru nadále patří ke světové extratřídě a v Austrálii trenéři do mužstva začlenili trio reprezentantů
do 21 let. „Mladí zapadli skvěle a cítím, že tým
bude v budoucnu úspěšný,“ podotkl šestadvacetiletý hráč.
U protinožců se národního výběru ujala česká
komunita, která týmu uspořádala například
grilování na pláži. „Nevěděli jsme, jak to tady
bude vypadat, ale nakonec jsme si sedli po lidské
stránce a fanoušci všechno prožívali s námi, což
bylo super,“ ocenil Levčík.
V Austrálii strávil dva týdny a narazil i na staré
známé. „Bylo to úžasné, hlavně mi připadalo,
jako bych tu byl doma. Potkali jsme příjemné lidi
a dokonce jsem tam měl pár kamarádů. Hlavně
chci poděkovat Zdeňku Bezděkovi, se kterým
jsme se potkali po dlouhé době až v Austrálii.
Moc nám se vším pomohl a za to mu patří velké
díky,“ vzkázal český hráč.
Zvládl i let, který trval sedmnáct hodin
přes šest časových pásem. „Moc to neprožívám, takže v pohodě, jen únavné,“ hlesl.
Za futsalový Hodonín válel předminulou
sezonu, pak odešel do slovenské Trnavy.
Jenže klub skončil a Levčík opět patří Tangu. „Po návratu jsem si na letišti všiml nepřijatého hovoru od předsedy Jiřího Štěrby,
ale zatím mám v hlavě jiné věci. Možná dojdu na pár zápasů, jak bude pauza ve velkém
fotbale,“ doplnil.
Výsledky z Perthu – ČESKÉ ZÁPASY
Základní skupina G:
ČR – Singapur 17:0 (7:0),
ČR – Chile 7:0 (3:0),
ČR – Srbsko 4:2 (1:1)
Osmifinále:
ČR – USA 5:4 (1:3)
Čtvrtfinále:
Mexiko – ČR 2:1 (1:0)

Český reprezentant Patrik Levčík vstřelil na světovém šampionátu v Austrálii dva góly.
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Jaroslav Kára, Břeclavský deník
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Další skvělý výsledek Julie Šulové
– 2. místo v celkovém pořadí Světového poháru juniorek
O víkendu ve dnech 13. až 15. září 2019 se
Julie Šulová v polských Szamotulech zúčastnila finálového závodu Světového poháru
v rybolovné technice.
Ten se letos skládal ze šesti závodů (Tokyo,
České Budějovice, Vídeň, Nové Zámky, Tol-

min, Szamotuly), kdy se každému závodníkovi započítávaly čtyři nejlepší výsledky,
finále pak bylo bodováno dvojnásobně. Julie na předešlých závodech skončila desátá
a dvakrát druhá (Tokyo a Tolmin vynechala) a před finále jí patřilo 4. místo v průběžném pořadí.

Bronzová příčka v Szamotulech jí posunula na konečné druhé místo, což je pro teprve
šestnáctiletou Julii skvělý úspěch. Jen to podtrhlo veleúspěšnou sezónu, ve které se stala mistryní republiky a také skončila čtvrtá
na Mistrovství světa.
Finále SP – Szamotuly
1. Stankiewicz Kamila (Polsko)
.. 432,03 bodů
2. Staršicová Vanessa (Slovensko)
.. 391,835
3. Šulová Julie (ČR)
.. 390,56
4. Uzlis Zuzana (Polsko)
.. 388,965
5. Ungrová Natálie (ČR)
.. 365,79
Celkové pořadí SP 2019
1. Staršicová Vanessa (Slovensko) 92 bodů
2. Šulová Julie (ČR) 64 bodů
3. Kovalová Jana (ČR) 58 bodů
4. Grznárová Tereza (ČR) 51 bodů
5. Uzlis Zusanna (Polsko) 49 bodů
Ing. Jiří Šula, trenér

Julie Šulová na druhém stupínku vítězné "bedny".

Putování mezi vinohrady
opět končilo ve Velkých Pavlovicích
Parta dobrých lidí na jednostopých vozidlech... Honda PCX club Česká republika a Scooter gang city Moravia společně
v kempu Pálava na Nových Mlýnech oslavila
poslední víkend prázdnin a znovu pomáhala.
Stejně jako každý rok uspořádali účastníci
akce mezi sebou charitativní sbírku, jejíž výtěžek jeli pospolu rovnou předat. Tentokrát
jej odevzdali rodičům malé Aničky z Popic,
která se narodila s Downovým syndromem. Společný víkend ukončili vyjížďkou
do Velkých Pavlovic k rozhledně Slunečná.
Víkendová akce byla věnována Lukáši Vaculíkovi, který již není mezi námi. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se
jakkoliv podíleli na organizaci akce a kteří
nás podpořili.
Libor Klementa

Výtěžek charitativní sbírky od milovníků motorek pro letošní rok
dostala malá Anička z nedalekých Popic.
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Inzerce

Nabízíme kvalitní

SADROKARTONÁŘSKÉ
a MALÍŘSKÉ PRÁCE
Műller & Záruba
Mobil: 739 070 892
Mobil: 739 070 909
E-mail: muzastav@seznam.cz

Máte zájem o inzerci v příštím vydání Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 6/2019 – 27. listopadu 2019
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 6/2019 – 13. prosince 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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KALENDÁŘ AKCÍ – listopad, prosinec 2019 a leden 2020
SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ
Sobota 26. října 2019, 18:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
* www.velke-pavlovice.cz
HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE
SE STRAŠIDLY
Čtvrtek 31. října 2019, od 16:30 hodin
– strašidelné kostýmy vítány!
* Městská knihovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz/mestska-knihovna
Vernisáž výstavy fotografií
„Lidé v pohybu“
Pátek 1. listopadu 2019, 17:00 hodin,
vstup zdarma
* Výstavní sál Městského úřadu
Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
Den otevřených dveří
na gymnáziu
Středa 6. listopadu 2019, 8:00 až 17:00 hodin
* Gymnázium Velké Pavlovice
* www.gymnvp.cz
* www.velke-pavlovice.cz
RAČTE S DĚTMI V KNIHOVNĚ
Čtvrtek 7. listopadu 2019, v 16:00 hodin
* Městská knihovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz/mestska-knihovna
VÝSTŘELY V MIAMI
* Beseda a promítání filmu
Pátek 8. listopadu 2019, 18:00 hodin,
vstupné dobrovolné
* Ekocentrum Trkmanka
* www.ekocentrum-trkmanka.com
* www.velke-pavlovice.cz
DESKOVÉ HRY
PRO PODZIMNÍ DNY
Sobota 9. listopadu 2019, 14:00 až 18:00
hodin, vstup zdarma
* volné hraní deskových her pro malé i velké
– hry i pravidla zajištěny!
* zasedací místnost Městského úřadu
Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz/mestska-knihovna
KONCERT ZUŠ k 90. narozeninám
pana učitele Oldřicha Jeřábka
Neděle 10. listopadu 2019, 15:00 hodin,
vstup zdarma
* Ekocentrum Trkmanka
* www.zus-velkepavlovice.cz
* www.velke-pavlovice.cz
SVATOMARTINSKÉ
OTEVŘENÉ SKLEPY
Sobota 16. listopadu 2019, 11:00 hodin
* Vinné sklepy vinařů spolku Víno
z Velkých Pavlovic
* www.vinozvelkychpavlovic.cz
* www.velke-pavlovice.cz
PODZIMNÍ ŠLAPKA aneb UZAVŘENÍ
CYKLOTURISKÉ SEZÓNY 2019
ve Velkých Pavlovicích
Neděle 17. listopadu 2019, 13:00 hodin
* sraz účastník u zastávky ČD
v relaxačním parku u Trkmanky
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* vycházka okolo města s ukončením
v Rodinném vinařství Krejčiřík
* www.velke-pavlovice.cz
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Neděle 17. listopadu 2019, 17:00 hodin
* Sraz účastníků na Nám. 9. května
před radnicí
* www.velke-pavlovice.cz
KATEŘINSKÉ HODEČKY
Sobota 23. listopadu 2019, 16:00 hodin,
vystoupení dětských souborů,
vstupné dobrovolné
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.ekocentrum-trkmanka.com
* www.velke-pavlovice.cz
Svěcení mladého vína
ročníku 2019
Neděle 24. listopadu 2019, 15:00 hodin
* Vinné sklepy Františka Lotrinského
* www.velke-pavlovice.cz
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ
Sobota 30. listopadu 2019
* ZŠ Velké Pavlovice
* www.zs.velke-pavlovice.cz
* www.velke-pavlovice.cz
Adventní benefiční koncert
Neděle 1. prosince 2019
* Sokolovna
* www.ekocentrum-trkmanka.com
* www.velke-pavlovice.cz
RoCkové vánoce
Sobota 14. prosince 2019
* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz
VÁNOČNÍ JARMARK NA KRUHÁČI
Úterý 17. prosince 2019, 13:00 až 17:00 hodin
* Gymnázium Velké Pavlovice
* www.gymnvp.cz, www.velke-pavlovice.cz
Vánoční koncert
studentů gymnázia
Úterý 17. prosince 2019, 18:00 hodin, výtěžek
bude věnován pro dítě (děti) s handicapem
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Velké Pavlovice
* www.gymnvp.cz
* www.velke-pavlovice.cz
Vánoční TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ
Pátek 20. prosince 2019 od 16:00
* Městská knihovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz/mestska-knihovna
Vánoční jarmark u radnice
Neděle 22. prosince 2019
* vystoupí pěvecké sbory místních škol,
Žesťový soubor ZUŠ Velké Pavlovice,
Větry z jihu a další (podrobný program
v příštím vydání VPZ!)
* Náměstí 9. května, radnice města
* www.velke-pavlovice.cz
SILVESTR A NOVÝ ROK
PŘED RADNICÍ
Úterý 31. prosince 2019, 23:00 hodin
* Náměstí 9. května
* www.velke-pavlovice.cz

KROJOVANÝ PLES
Sobota 11. ledna 2020
* hraje DH Zlaťanka
* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz
MYSLIVECKÝ PLES
Sobota 18. ledna 2020
* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz
Kalendárium
– FARNOST Velké Pavlovice
Svatohubertská mše
Sobota 26. října 2019, 18:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mše ke slavnosti Všech svatých
s dětskou scholou
Pátek 1. listopadu 2019, 17:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
mše zakončená dušičkovou
pobožností na hřbitově
Sobota 2. listopadu 2019, 18:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Děkovná mše k 30. výročí
svatořečení Anežky České
Neděle 17. listopadu 2019, 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Tvoření adventních věnců
Sobota 30. listopadu 2019, 15:00 hodin
* Fara
ADVENTNÍ MŠE S žehnáníM
adventních věnců
Neděle 1. prosince 2019, 11.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
mše pro děti KE SVÁTKU
sv. Mikuláše
Pátek 6. prosince 2019, 17:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Rorátní mše pro školáky
a „ranní ptáčata“
Pondělí 9. prosince 2019, v 7.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
I. vánoční bohoslužba
Úterý 24. prosince 2019, 20:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
BOŽÍHODOVÁ mše
Středa 25. prosince 2019, 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
svatoštěpánská mše
Čtvrtek 26. prosince 2019, 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mše s obnovou
manželských slibů
Neděle 29. prosince 2019, 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

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.

