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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme tu březen. Dostáváme se do období, kdy se ve městě začne
s realizací plánovaných prací.
Největší akcí letošního roku, je dokončení
inženýrských sítí v průmyslové zóně. Pozemky v této zóně jsou již prodány. V lednu byl
vysoutěžen dodavatel stavby, kterým se stala
firma Porr a.s., Praha. Celková výše nákladů
je 15.571.500 Kč s DPH. Město si na tuto akci
vezme úvěr ve výši 12.000.000 Kč. Stavba by
měla být hotova do 31. května 2021.
V měsících září až prosinec bude provedena
výsadba biokoridorů, které jsou součástí projektu „Založení krajinných prvků v k.ú. Velké
Pavlovice II“. Dodavatel prací není zatím vysoutěžen, celková výše výdajů je 8.200.000 Kč
s DPH, přičemž dotace činí 7.318.000 Kč.

V lednu byla na stavební úřad podána žádost o demolici kina. Celkové náklady na
jeho zbourání jsou kolem tří milionů korun. Město podá žádost na Ministerstvo
pro místní rozvoj. Pokud město uspěje, dostane polovinu nákladů na bourání zpět. V dubnu bude v projektové kanceláři zadána studie
na využití vzniklého prostoru. Předpokladem
je vybudování víceúčelové budovy (učebny
základní umělecké školy, městská knihovna,
turistické informační centrum atd.).
Dodavatel prací na prodloužení komunikace ulice Bří Mrštíků není zatím vysoutěžen. Předpokládaná celková výše výdajů je
1.400.000 Kč s DPH, vyhotovení je plánováno
na září až listopad.

Zahradní (úsek od křižovatky ulic Za Dvorem a Zahradní po křižovatku s ulicí Příční).
Dále bude provedena rekonstrukce vodovodu na Padělkách a před městským úřadem až
k prodejně manželů Crhákových.
A další „menší“ akce budou prováděny průběžně po celý rok.
Závěrem si Vás dovolím pozvat na 9. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční
12. března 2020 v zasedací místnosti města,
začátek v 18:00 hodin. Projednávat se bude
mimo jiné řešení dopravní situace na ulicích
Starohorská a Zelnice nebo obsazení prázdných ordinací na zdravotním středisku.
Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

Opět ve spolupráci se společností Vodovody
a kanalizace a.s. bude provedena rekonstrukce vodovodů na ulici Za Dvorem a na ulici

Z radnice
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města
Rada města se za období od vydání minulého
zpravodaje sešla celkem pětkrát a mimo jiné
se zabývala následující problematikou:
• Průběžně projednala a vzala na vědomí 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/
• Rozhodnutí o vyřazení majetku a jeho likvidaci.
• Informaci o vernisáži k výstavě "Linie a plochy", která proběhla 6. 12. 2019.
• Uvolněný mandát člena ZMě za politickou
stranu SNK Pro rozvoj Velkých Pavlovic
(písemné odstoupení Luboše Zborovského)
a doplnění o náhradníka č. 1 pana Ing. Jaroslava Bendy Ph.D. dle seznamu náhradníků
z výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. a 6. 10. 2018.
• Výsledek auditu pojistných smluv města Velké Pavlovice a jeho příspěvkových organizací.
Dále budou probíhat další jednání s PO města, při kterých se rozhodne a předloží výsledek ke konečnému rozhodnutí RMě.
Rada města schválila /výběr/
• Občerstvení na akci pořádanou ve Velkých
Pavlovicích "Sdružení místních samospráv
Jihočeského kraje" (pro 15 starostů) do výše
8.000 Kč.

• Rozpočtové opatření č. 2 u příspěvkové organizace Mateřská škola, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, a to zapojení
průtokové dotace od Ministerstva školství
ve výši 549.757 Kč na straně příjmů a výdajů.
• Cenu vstupenky na Společenský ples Města Velké Pavlovice ve výši 150 Kč. V ceně je
místenka, sklenička s logem města a degustace vína.
• Výsledek výběrového řízení a uzavření
smlouvy k zakázce „Protipovodňová opatření
města Velké Pavlovice“. Byla vybrána firma
EMPEMONT s.r.o. za cenu 2.328.657,10 Kč.
Předpokládaný termín zahájení je duben
2020 a termín ukončení je srpen 2020.
• Přesun položek v rozpočtu u Základní školy
Velké Pavlovice, příspěvkové organizace. Jedná se o přesun částky 27.672,80 Kč z investic
do odpisů.
• Souhlas s územním rozhodnutím, stavebním povolením a realizací stavby zemědělské
stavby a příjezdové komunikace na parcelách parc. č. 784, 789, 785, 783, 777/3, 781,
780, 779 a 778, včetně napojení na nezpevněnou komunikaci na parc. č. 7902, vše
v k.ú. Velké Pavlovice.
• Drobné občerstvení a sestavení krátkého kulturního programu pro účastníky akce
„Na kole dětem 2020“. Tato akce proběhne
30. 5. 2020. Jedná se o 11. ročník, výtěžek jde
do fondu na podporu onkologicky nemoc-

ných dětí a jejich rekondiční pobyty. Pelotonu
se zúčastní známé osobnosti a sportovci, celkem peloton za 11 dní ujede 1224 km.
• Uzavření smlouvy o zemědělském pachtu mezi městem a *** pro pozemek v trati Zemník, parc. č. 6421 (část – 1000 m²),
dále v trati Soudný, parc. č. 5502, vše
v k. ú. Velké Pavlovice.
• Uzavření smlouvy mezi městem a ***
na pronájem skladu č. 105 na parc.
č. 894/1 o velikosti 9,53 m² na ul. Tovární,
v k. ú. Velké Pavlovice.
• Na základě zveřejněného Záměru č. 12/2019
o pronájmu, uzavření smlouvy mezi městem
a: *** – sklad ev. č. 217/1, *** – sklad ev. č.
217/2, *** – komora ev. č. 217/3, *** – komora ev. č. 217/4, *** – komora ev. č. 217/5, *** –
komora ev. č. 217/6, *** - komora ev. č. 217/7,
*** – komora ev. č. 217/8, *** – komora ev. č.
217/9, *** – komora ev. č. 217/10, *** – komora ev. č. 217/11, *** – komora ev. č. 217/12,
*** – komora ev. č. 217/13.
• Žádost o navrácení vratné kauce složené
v roce 2012, ve výši 50.000 Kč, firmou Eurodance s.r.o., Trávníky 839/17, Velké Pavlovice. O navrácení kauce žádají z důvodu ukončení činnosti tanečního klubu Millenium
k datu 31. 12. 2019.
• Finanční dar pro *** ve výši 2.000 Kč
za zprostředkování vystoupení CM „Palička“
v družebním městě Senica.
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• RMě souhlasí s územním rozhodnutím,
stavebním povolením a realizací stavby
na parc. č. 1064/3, 7736, 7739/2, 7751, 7752,
7753, 7774, 7960 a 7946 (všechny v k. ú.
Velké Pavlovice) pro stavbu „REKO SKAO
Velké Pavlovice“.
• Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem
hrobových míst s platností od 1. 1. 2020.
Nájemné za hrobové místo činí 8 Kč/m²/
rok a cena za služby spojené s nájmem místa
na pohřebišti činí 5 Kč/m²/rok. Celkem roční
nájem činí 13 Kč/m²/rok.
• Zrušení Komise školské z důvodu nezájmu
o činnost v této komisi a nemožnosti získat
předsedu dané komise.
• Finanční dary na pořádání plesů a to:
1. Chasa – 5.000 Kč
2. Spolek rodičů a přátel gymnázia – 5.000 Kč
3. Přátelé country – 3.000 Kč
• Finanční dar pí *** ve výši 2.000 Kč
za pořádání vánoční dílničky na MěÚ Velké
Pavlovice v neděli 22. 12. 2019 při Vánočním
jarmarku.
• Nový Ceník poplatků za zřízení věcného břemene s platností od 1. 1. 2020. Zřízení věcného břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví
Města Velké Pavlovice je zpoplatněno jednorázovou částkou.
Poplatky:
1. Liniová vedení na pozemku (inženýrské sítě) – do 30 mb 2.000 Kč bez DPH,
nad 30 mb 100 Kč bez DPH za 1 mb
dotčené plochy.
2. Rozvodná skříň na budově – 2.000 Kč/kus.
3. Sloup, pilíř, stožár nebo rozvodná skříň
na pozemku – 2.000 Kč/kus.
Celková náhrada za zřízení jednoho věcného
břemene činí min. 2.000 Kč bez DPH.
• Rozpočtové opatření č. 13/2019, provedené
RMě dne 31. 12. 2019, celkové příjmy jsou navýšeny o 10 tis. Kč, celkové výdaje jsou navýšeny o 10 tis. Kč a beze změny zůstalo celkové
financování.
• Střednědobý výhled rozpočtu na roky
2021–2022 vlastním příspěvkovým organizacím, a to MŠ, ZŠ, Gymnáziu a Ekocentru Trkmanka.
• Rozpočet na rok 2020 vlastním příspěvkovým organizacím: MŠ, ZŠ, Gymnáziu a Ekocentru Trkmanka.
• Smlouvu o dílo mezi městem Velké Pavlovice a Jiřím Vykoukalem, Josefovské chalupy
256, Moravská Nová Ves, IČ:16347064. Předmětem smlouvy je realizace díla „Oprava
omítek vstupní brány na hřbitov“ v termínu
13. 7. 2020 – 4. 9. 2020 (dle klimatických
podmínek). Cena díla je stanovena ve výši
303.800,- Kč bez DPH. V této částce je počítáno s rezervou 40 tis. Kč na konzervaci brány,
na pokládku cihel na stříšky a římsy a na tvar
profilací. Cena díla je bez lešení a malby.
• Smlouvu o uvedení pořadu „Slovácko sa
nesúdí“ na Velkopavlovické vinobraní dne
19. 9. 2020 v 19:00 hod. mezi Městem Velké
Pavlovice a Spolkem Kašpar, IČO: 549592
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za cenu honoráře ve výši 30.000 Kč bez DPH
plus náklady na dopravu, ubytování.
• Uzavření pachtovní smlouvy s *** na pozemek parc. č. 5486, k. ú. Velké Pavlovice v trati
Soudný o výměře 654 m².
• Uzavření pachtovní smlouvy s Vinařstvím
Vajbar, na pozemek parc. č. 5134, parc.
č. 5135, parc. č. 5136, parc. č. 5137, parc.
č. 5139, vše v k. ú. Velké Pavlovice v trati Bojanovska na základě zveřejněného Záměru
č. 15/2019 o zemědělském pachtu.
• Uzavření Pachtovní smlouvy s *** na pozemek parc. č. 5523 a parc. č. 5517, vše
v k. ú. Velké Pavlovice v trati Soudný
na základě zveřejněného Záměru č. 15/2019
o zemědělském pachtu.
• Vydání rozhodnutí povolení zřízení sjezdu
panu ***, kterým povoluje připojení sousední nemovistosti zřízením sjezdu a nájezdu k místní komunikaci – silnici na parc.
č. 7736 v k.ú. Velké Pavlovice, ul. Zahradní
za účelem napojení rodinného domu na pozemku parc. č. 7739/2, k. ú. Velké Pavlovice
na ul. Zahradní.
• Členský příspěvek pro Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.
(STMOÚ ČR) na rok 2020 ve výši 1.500 Kč.
• RMě jmenuje komisi pro Výběrové řízení
(el. otvírání obálek) na akci „I. etapa Průmyslová zóna - inženýrské sítě, komunikace“
ve složení starosta Jiří Otřel, místostarosta Petr Hasil, vedoucí služeb Jan Havránek
a jako náhradník vedoucí stavebního úřadu
Roman Pláteník.
• Zakoupení a poskytnutí daru v hodnotě
do 2.500 Kč do dražby, která je součástí reprezentačního plesu Města Senica.
• Podmínky pro zadání VŘ na úvěr na I. etapu
Průmyslové zóny - vybudování inženýrských
sítí a komunikace. V zadávacích podmínkách
se uvede výše úvěru – 6 mil. Kč, fixní úrok
na 8 let, čerpání již v roce 2020.
• Uzavření pachtovní smlouvy s p. *** na pozemek parc. č. 4989 a 4988, vše v k. ú. Velké
Pavlovice v trati Soudný o celkové výměře
2.572 m² na základě zveřejněného Záměru
č. 16/2019 o zemědělském pachtu.
• Smlouvu o výpůjčce č. 1/2020 mezi městem
VP a Vinnými sklepy Františka Lotrinského,
a.s. (socha) od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.
• Smlouvu o výpůjčce č. 2/2020 mezi městem
VP a ZUŠ VP (movitý majetek dle seznamu smlouvy) od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.
• Zvýšení nájemného na nebytových prostorách pošty na 30.840 Kč/rok (jedná se o navýšení o inflaci).
• Dohodu na poskytování náhradního plnění pro rok 2020, č. dohody: M/AP/2020/16
s firmou MONIT plus, s.r.o. ve výši
60.000 Kč bez DPH.
• Návrh na odpis pohledávek ve výši
1.196 Kč. Jedná se o zrušení předpisu – nájemného za nájem a služby s nájem spojené za hrobové místo za rok 2017.
• Smlouvu o zřízení služebnosti inženýr-

ské sítě mezi spol. Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s. a městem VP. Smlouva byla
schválena za úplatu 5.000 Kč.
• Rozpočtové opatření č. 1/2020, celkové příjmy jsou navýšeny o 50.500 Kč, celkové výdaje jsou navýšeny o 50.500 Kč a beze změny
zůstalo celkové financování.
• Akce pořádané městem VP a spolupořadatelství města na období roku 2020:
25. 1. 2020 – Společenský ples města
Velké Pavlovice – pořadatelé
21. 3. 2020 – Běh o velkopavlovickou
meruňku – pořadatelé
9. 5. 2020 – Výročí 20 let založení
jednotky SDH – spolupořadatelé
16.–18. 8. 2020 – Velkopavlovické hody
– spolupořadatelé
22. 8. 2020 – Velkopavlovické hodky
– spolupořadatelé
18.–19. 9. 2020 – Velkopavlovické
vinobraní – pořadatelé
17. 11. 2020 – Lampiónový průvod
– spolupořadatelé
22. 11. 2020 – Svěcení mladého vína
– spolupořadatelé
20. 12. 2020 – Vánoční jarmark u radnice
– pořadatelé
31. 12. 2020 – Rozloučení s rokem 2020
u radnice – pořadatelé
• Zároveň RMě schvaluje pořízení věcných
cen na Společenský ples v celkové hodnotě do 25.000 Kč. Dále schvaluje zakoupení občerstvení, včetně vína, na ochutnávku pro hosty plesu.
• Cenovou nabídkou na zpracování PD na slaboproudé rozvody v budově městského úřadu od společnosti R.M. Elektro, Křenová
60, Brno. Cenová nabídka je na 35.000 Kč
bez DPH, termín dodání 31. 3. 2020.
• Dar ve výši 1.000 Kč (2× poukaz
á 1.000 Kč do Sportisima) pro dva oceněné sportovce *** – zástupce fotbalového oddílu TJ Slavoj VP.
• Finanční příspěvek ve výši 7.000 Kč pro pořadatele na akci „16. ročník Mistrovství ČR
v řezu révy vinné, Memorial Jana Hajdy“
– odborná soutěž o zlaté nůžky, který proběhne 28. 2. 2020 ve Šlechtitelské stanici vinařské Velké Pavlovice. Mistrovství
pořádá Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s BS vinařské potřeby s.r.o.. Dále
RMě odsouhlasila použití loga města
Velké Pavlovice.
• Finanční dar p. *** na občerstvení pro děti,
které se zapojily do Tříkrálové sbírky
ve výši 1.500 Kč.
• Žádost spolku VOC vinice Velké Pavlovice,
z.s. na použití znaku města Velké Pavlovice
na propagaci akce Promenáda červených vín.
Znak města bude použit na materiálech souvisejících s výstavou.
Rada města doporučuje /výběr/
• Schválit ZMě Kupní smlouvu (včetně znaleckých posudků na ocenění prodávaných
pozemků) mezi městem Velké Pavlovice
a Povodím Moravy, s. p.
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• ZMě se zabývat nákupem pozemků od S.M.K
a Moravské Agry z důvodu narovnání vlastnických vztahů.
Rada města pověřuje
• Starostu města k jednání s PČR na základě
žádosti manželů ***, kdy nově nastěhovaní
občané si stěžují na hlučnost a problematičnost průjezdu ulicí Příční a žádají zvážit
možnost označit tuto ulici jako jednosměrku
ve směru od ul. Brněnská po ul. Střední.
• Komisi zemědělskou a životního prostředí
k projednání předložené žádosti Myslivců Velké Pavlovice na poskytnutí pozemku
k obhospodařování parc. č. 8243 a parc.
č. 8213 v k.ú. Velké Pavlovice v lokalitě „Vejhonská škarpa“. Jedná se o pozemek, který
obhospodařuje na základě pachtovní smlouvy firma Zemos a.s. Velké Němčice. Po
projednání na komisi se touto žádostí bude
opět RMě zabývat.
• Starostu k jednání s ředitelkou ZUŠ
o nové smlouvě na pronájem nebytových
prostor pro potřebu ZUŠ.
• Místostarostu k jednání s paní *** ohledně odstranění stromu – borovice vedle bytového domu na ul. Růžová.
Rada města neschvaluje
• Finanční příspěvek na akci pořádanou společností Tennis Academy Jan Váňa (TAJV).
• Žádost spolku Lungta - připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání,
které se konalo 12. 12. 2019, mimo jiné projednalo a schválilo:
• Pana Ing. Dušana Bedřicha jako předsedu Finančního výboru.
• Pravidlo, aby vždy po zvolení náhradníka
za uvolněný mandát zastupitele města, člena komise nebo výboru, předsedy komise
nebo výboru, byla odměna vyplácena vždy
od 1. dne následujícího měsíce po vzniku
mandátu (složení slibu) či obsazení funkce
člena komise nebo výboru, předsedy komise
či výboru nebo funkce člena RMě.
• Mimořádnou odměnu panu Jiřímu Otřelovi
za vyřízení, provedení a vyúčtování investiční akce s dotací „Byty pro seniory II“ a zúřadování akce „Založení krajinných prvků I“
ve výši 40 tis. Kč. Dále panu Petrovi Hasilovi
za zorganizování záchranné akce „Studna“
a zajišťování kulturních akcí za město v roce
2019, zejména dvoudenní akci Vinobraní
ve výši 30 tis. Kč.
• Střednědobý výhled na období 2021–2022.
• Předložené návrhy příspěvků na rok
2020, které jsou součástí rozpočtu města
na rok 2020.
• Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím na rok 2020:
– Mateřská škola Velké Pavlovice 2.346.340
Kč, Základní škola Velké Pavlovice 3.280.000
Kč, Gymnázium Velké Pavlovice 2.665.500
Kč, Ekocentrum Trkmanka 3.683.800 Kč.

– Příspěvek na rok 2020 pro MAS Hustopečsko ve výši 25.600 Kč, pro Mikroregion
Hustopečsko ve výši 42.800 Kč, Město Hustopeče ve výši 161.600 Kč na sociální služby,
Svazek obcí Modré Hory ve výši 65.200 Kč,
pro DSO Čistý jihovýchod 10.400 Kč.
• Rozpočet na rok 2020, celkové příjmy
81.686,5 tis. Kč, celkové výdaje 90.186,5
tis. Kč, celkové financování 8.500 tis. Kč. Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů
u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze
v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze.
• Plán investičních a neinvestičních akcí
pro rok 2020.
• Zmocnění Rady města Velké Pavlovice
k provádění rozpočtových opatření po celý
rok 2020 v těchto případech:
* pokud se rozpočtová opatření uskuteční
povinně z důvodu změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (např. přijetí dotace).
V tomto případě se mění paragraf a položka související s dotací, a to pouze o částku
povinné změny v příjmech i ve výdajích;
* k rozhodnutí o použití rozpočtové rezervy
do rozpočtované výše a navýšení závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu
do výše rozpočtované rezervy; tato pravomoc se nevztahuje na závazné ukazatele
„příspěvky na provoz“ zřízeným příspěvkovým organizacím;
* z důvodu časové tísně na konci účetního
a rozpočtového období tak, aby úprava rozpočtu proběhla v termínu uzávěrky a mohla
se promítnout do příslušných výkazů daného roku; v tomto případě se mohou rozpočtovým opatřením měnit jakékoliv paragrafy
a položky rozpočtu.
• ZMě pověřuje starostu Jiřího Otřela k jednání s bankovními domy o úvěru ve výši
6.000.000 Kč na I. etapu výstavby komunikace a inženýrských sítí na Průmyslové zóně.
• Prodej a smlouvu na prodej pozemku parc.
č. 7145/4, ostatní plocha – neplodná půda
o výměře 66 m² v k.ú. Velké Pavlovice panu
*** za cenu 250 Kč/m2 bez DPH.
• Prodej pozemků parc. č. 7779, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 633 m²
a parc. č. 7783 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3286 m² společnosti Moravská Agra, a.s. Velké Pavlovice, Brněnská,
č. ev. 191. Cena dle znaleckého posudku
u parc. č. 7779 byla stanovena na 10.280 Kč
bez DPH, cena pozemku parc. č. 7783 byla
stanovena na 53.360 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města dále schvaluje na uvedených
pozemcích odstranění poznámky „Pozemek určen pro realizaci spol. zař. dle zák.
č. 139/2002 Sb.“.
• Prodej pozemku parc. č. 629/5 o výměře
1 m² v k. ú. Velké Pavlovice, na kterém stojí
stavba č. p. 1177 (která není ve vlastnictví prodávajícího) za celkovou cenu 359 Kč
bez DPH, pozemku parc. č. 629/6 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 1 m² v k.ú. Velké
Pavlovice, na kterém stojí stavba č. p. 1177
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(která není ve vlastnictví prodávajícího)
za celkovou cenu 359 Kč bez DPH, pozemku parc. č. 629/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m² v k.ú. Velké Pavlovice,
na kterém stojí stavba č.p. 1177 (která
není ve vlastnictví prodávajícího) za celkovou cenu 359 Kč bez DPH, pozemku parc.
č. 629/8 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 288 m² v k.ú. Velké Pavlovice
za celkovou cenu 28.062 Kč bez DPH, pozemku parc. č. 629/9 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 151 m² v k.ú. Velké Pavlovice za celkovou cenu 14.713 Kč
bez DPH, pozemku parc. č. 3/28 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
29 m² v k.ú. Velké Pavlovice, za celkovou
cenu 2.826 Kč bez DPH, pozemku parc.
č. 3/26 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 29 m² v k.ú. Velké Pavlovice
za celkovou cenu 2.826 Kč bez DPH, pozemku parc. č. 3/29 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 152 m² v k.ú. Velké Pavlovice za celkovou cenu 14.810 Kč
bez DPH, pozemku parc. č. 3/31 ostatní plocha
– ostatní komunikace o výměře 95 m² v k.ú.
Velké Pavlovice za celkovou cenu 9.256 Kč
bez DPH, to vše společnosti S.M.K., a.s.,
Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko. Cena
za všechny pozemky je 73.570 Kč. Prodej
pozemků parc. č. 629/8 a parc. č. 629/9
je podmíněn vzájemnou dohodou mezi
městemVP a S.M.K., a.s. (IČ 49432036)
na zřízení věcného břemene – služebnosti užívacího práva chůze a umístění prodejních stánků v době konání tradičních
hodů a vinobraní na částech uvedených
pozemků, a to bezúplatně.
• Nákup pozemků: parc. č. 626/2 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 226 m², vedeného
jako ostatní plocha, ostatní komunikace
za cenu 22.020 Kč bez DPH, pozemek prodává společnost S.M.K., a.s., IČ 49432036
(pod komunikací v ul. Brněnská). Parc.
č. 666/36 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře
355 m² vedeného jako ostatní plocha, jiná
plocha před prodejnou květinářství p. Popelky za cenu 209.320 Kč bez DPH, pozemek prodává společnost Moravská Agra, a.s.
Velké Pavlovice, IČ 49453394 (parkoviště
před květinářstvím Františka Popelky – včetně tělesa parkoviště). Parc. č. 7640 v k.ú.
Velké Pavlovice o výměře 2296 m², vedeného dle Územního plánu jako pozemek
k zastavení za cenu 165.310 Kč bez DPH,
pozemek prodává společnost Moravská
Agra, a.s. Velké Pavlovice, IČ 49453394.
Parc. č. 7368 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 909 m² vedeného jako sad za cenu
16.980 Kč bez DPH, pozemek prodává společnost Moravská Agra, a.s. Velké Pavlovice, IČ: 49453394. 1/6 parc. č. 4628/18 v k.ú.
Velké Pavlovice (pozemek dle ÚP k zastavení rodinnými domky a drobnou výrobou) o celkové výměře pozemku 1330 m²
za cenu 24.520 Kč + 21.390 Kč bez DPH (celkem 45.910 Kč), 1/6 pozemku prodává společnost Moravská Agra, a.s. Velké Pavlovice,
IČ: 49453394.
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• Prodejní cenu pozemků v majetku města,
v intravilánu města, které jsou prodávány z důvodu dořešení vlastnických vztahů
pod stavbami či narovnání parcel v užívání u
nemovitostí (dvory, apod.) 400 Kč/m². Tímto není dotčeno právo města Velké Pavlovice – prodej pozemků za cenu dle znaleckého
posudku. Uvedená cena se vztahuje k prodeji
pozemků, kdy byla podána žádost o prodej
pozemku po schválení tohoto usnesení zastupitelstvem města.
• Kupní cenu pozemků v intravilánu města, které jsou pod komunikacemi, chodníky a jinými veřejnými prostranstvími
100 Kč/m². Tímto není dotčeno právo Města
Velké Pavlovice – koupě pozemků za cenu

dle znaleckého posudku.
• Prodej pozemků parc. č. 6913 – ostatní plocha
o výměře 8.732 m² a parc. č. 6954/2 – ostatní
plocha o výměře 29.593 m², oba v k.ú. Velké Pavlovice za celkovou cenu 3 687.250 Kč
bez DPH. ZMě schvaluje také Kupní smlouvu mezi městem a Povodím Moravy, s.p.,
Dřevařská 11, Brno.
Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání, které se konalo 19. 9. 2019, mimo jiné
projednalo a vydalo:
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

• Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.
• Podle § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku
z pobytu.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Ing. Jana Václavková,
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

Docházka zastupitelů na zasedání
Zastupitelstva města Velké Pavlovice v roce 2018 a v roce 2019
V roce 2018 se zastupitelé města sešli třikrát
a jednali celkem 4 hodiny a 25 minut. Všech
zasedání se zúčastnili Mgr. Renata Bláhová,
František Čermák, Josef Dostoupil, Ing. Roman Halm, Jan Havránek, Karel Hovězák, Jiří
Otřel, František Popelka, Mgr. Michal Rilák,
Ing. Marie Šmídová a Lubomír Zborovský.

prosince 2019 se tedy již neúčastnil. Z předchozích čtyř zasedání zastupitelstva města
v roce 2019 chyběl na dvou.

svého prvního zasedání zastupitelstva dne
12. prosince 2019.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Ing. Pavla Procházku nahradil po úmrtí nový
člen zastupitelstva Ing. Dušan Bedřich, který
se zúčastnil ve volebním období 2018–2022

Jednu absenci měl Petr Hasil a Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D.. Dvě absence Jana Crháková a Ing. Pavel Procházka (oba dlouhodobě nemocni).
V roce 2019 se zastupitelé sešli na zasedání zastupitelstva pětkrát a jednali celkem
12 hodin a 5 minut.
Přítomni všech zasedání byli František Čermák, Josef Dostoupil, Ing. Roman Halm,
Petr Hasil, Jan Havránek, Karel Hovězák,
Jiří Otřel, František Popelka, Mgr. Michal Rilák a Ing. Marie Šmídová.
Na dvou zasedáních chyběli Jana Crháková,
Ing. Pavel Procházka (oba dlouhodobá nemoc), Mgr. Renata Bláhová a Mgr. Ing. Martin
Prokeš, Ph.D..
Dne 12. prosince 2019 vystoupil při jednání zastupitelstva města Lubomír Zborovský
s tím, že odstupuje z funkce zastupitele města. Jednání zastupitelstva města dne 12.

Informace o poplatku za komunální odpad
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
– Obecně závazná vyhláška města Velké Pavlovice č. 2/2019 (dále jen „OZV č. 2/2019“)
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a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona
o evidenci obyvatel

Poplatek platí:

b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR, zákona o azylu
nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, zejména jde-li o cizince

1. fyzická osoba přihlášená v obci

• kterému byl povolen trvalý pobyt

Za přihlášení fyzické osoby se pro účely poplatků považuje:

• který na území ČR pobývá přechodně
po dobu delší než 3 měsíce

2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu
Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost a ohlásit správci poplatku, kterým
je městský úřad, vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy
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mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
Případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit i zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny pobytu nebo v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Sazba poplatku je 500 Kč/rok, poplatek je
splatný jednorázově nejpozději do 15. dubna příslušného kalendářního roku. V letošním roce bude zahájen výběr poplatků
16. března.
Čl. 6 OZV č. 2/2019 Osvobození a úlevy
(2) Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby, které se v místě trvalého
pobytu nezdržují z důvodu prokazatelného,
dlouhodobého, soustavného pobytu v zahraničí (po dobu minimálně 6 měsíců)
V případě nároku na osvobození z důvodu
pobytu v zahraničí je nutné splnit ohlašovací
povinnost a nárok na osvobození ohlásit. Poplatník je povinen prokázat skutečnosti zakládající jeho nárok na osvobození, např. doložením potvrzení (potvrzení o studiu, potvrzení
zaměstnavatele atd.). Při správě daní se jedná
a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Písemnosti vyhotovené v jiném než českém jazyce
musí být předloženy v originálním znění a sou-

časně v překladu do jazyka českého.
b) fyzické osoby, které jsou delší dobu než
tři měsíce umístěny v léčebně dlouhodobě
nemocných a zařízeních poskytující sociální služby
V případě nároku na osvobození je nutné splnit ohlašovací povinnost a nárok na osvobození ohlásit. Poplatník je povinen prokázat skutečnosti zakládající jeho nárok na osvobození,
např. doložením potvrzení tohoto zařízení.
c) děti, které jsou mladší 2 let nebo které dovršily 2 roky toho kalendářního roku včetně,
d) občané starší 75 let nebo kteří dovršili
75 roků toho kalendářního roku včetně,
Nárok na osvobození od poplatku u dětí mladších 2 let a u občanů starších 75 let není třeba
ohlašovat.
(3) Úleva ve výši 400 Kč se poskytuje fyzickým osobám, které jsou třetím a každým dalším dítětem žijícím ve společné domácnosti,
které je mladší nebo dovršilo 18 let toho kalendářního roku včetně a je poplatníkem.
(4) Úleva podle odst. 3 se neposkytuje v případě, že je toho kalendářního roku poskytnuto fyzické osobě ve společné domácnosti osvobození dle odst. 2 písm. c).
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Úleva ve výši 400 Kč se poskytne v domácnosti,
kde mají 3 a více děti ve věku do 18 let a všechny
jsou starší 2 let. V tomto případě je nutné splnit
ohlašovací povinnost a nárok na úlevu pro třetí
a další dítě oznámit.
Úleva ve výši 400 Kč se poskytne v domácnosti,
kde mají 4 a více děti ve věku do 18 let a jedno
z dětí je mladší 2 let. Čtvrté dítě mladší 2 let
bude osvobozeno dle bodu 2c) - nemusí se nárok
na osvobození ohlašovat. Třetí dítě bude mít
úlevu 400 Kč – musí se nárok na úlevu ohlásit,
zbývající dvě děti zaplatí každé 500 Kč.
(5) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu
dle čl. 6 odst. 2 a 3 je poplatník povinen ohlásit
ve lhůtě do 15. 4. kalendářního roku
(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
nebo úlevu zaniká.
Celý text OZV č. 2/2019 a formulář pro ohlášení nároku na osvobození nebo úlevu najdete
na webových stránkách města (městský úřad
– sazebník poplatků, místní poplatky) nebo
jsou k vyzvednutí na městském úřadě.
Lenka Nesvadbová

Úleva ve výši 400 Kč se neposkytne v domácnosti, kde mají 3 děti ve věku do 18 let a jedno z dětí
je mladší 2 let. Toto dítě je již od poplatku osvobozeno dle bodu 2c). Nárok na osvobození není
třeba ohlašovat.

Informace o poplatku z pobytu
S účinností od 1. ledna 2020 nabyla platnost
Obecně závazná vyhláška města Velké Pavlovice č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu, která zcela nahradila OZV o místním
poplatku z ubytovací kapacity.
Níže uvádíme některé informace k nové vyhlášce:
• Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019 (dále
jen „OZV č. 4/2019“) zavádí město Velké
Pavlovice místní poplatek z pobytu.
• Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
• Poplatek se týká všech, kteří poskytnout
pobyt za úplatu. Vztahuje se jak na úplatné ubytování v prostoru k tomu primárně
určeném – hotely, ubytovny, penziony atd.,
tak i na úplatné ubytování v prostoru k tomu
primárně neurčeném (byty, RD, karavany,
stan, sklep, zahrada atd.). Není podstatné,
na základě jakého právního vztahu je ubytování poskytnuto (může to být i nájemní
smlouva), zahrnuje i ubytovávání poskytované v rámci tzv. sdílené ekonomiky.
• Poplatníkem je osoba, která není v obci přihlášená (turista), plátcem je poskytovatel
úplatného pobytu (fyzická nebo právnická

osoba - ubytovatel). Plátce je povinen od poplatníka tento poplatek vybrat.
• Sazba poplatku je 15 Kč za každý započatý
den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
• Základem poplatku z pobytu je počet započatých dní bez započítání dne příjezdu.
V důsledku toho základ poplatku odpovídá
počtu noclehů, které jsou v rámci pobytu
úplatně poskytnuty. Plátce odvede vybraný
poplatek správci poplatku, kterým je městský úřad, za I. pololetí příslušného kalendářního roku nejpozději do 31. 7., za II. pololetí
příslušného kalendářního roku nejpozději
do 31. 1. následujícího kalendářního roku.
• Plátce je povinen splnit ohlašovací povinnost a podat správci poplatku nejpozději
do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající
v poskytování úplatného pobytu „Ohlášení
poskytování úplatného pobytu“. Ve stejné
lhůtě je povinen ohlásit ukončení činnosti
nebo změnu údajů uvedených v ohlášení.

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé
zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný
pobyt (pokud vlastní ubytovatel více zařízení k ubytování, vede knihu za každé zařízení
zvlášť). Údaje, které se do knihy zapisují,
jsou uvedeny v OZV č. 4/2019 v čl. 4 bod 2.

Zápisy do knihy musí být vedeny správně,
úplně, přehledně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Plátce je povinen
uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let. Za
nesplnění povinnosti vést evidenční knihu lze
uložit pokutu dle § 247a daňového řádu (pokuta do výše 500 000 Kč).
V čl. 8 OZV č. 4/2019 Osvobození a úlevy
jsou uvedeny osoby, které jsou od placení
poplatku osvobozeny. Nejčastěji se můžete
setkat s tím, že turista předloží průkaz ZTP/P
nebo se bude jednat o osoby mladší 18 let.
I tyto osoby musí být v evidenční knize zapsány, ale místo vybrané částky se do knihy
napíše „osvobozeno“ a důvod osvobození. Počet poskytnutých „osvobozených noclehů“ se
také uvádí do formuláře pro odvod poplatků.
Celý text OZV města Velké Pavlovice
č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu, formulář pro ohlášení poskytování úplatného
pobytu, pro ukončení, případně pro změnu
údajů uvedených v ohlášení a formulář pro
odvod poplatků jsou zveřejněny na webových
stránkách města (městský úřad – sazebník
poplatků, místní poplatky), případně jsou
k vyzvednutí na městském úřadě.
Lenka Nesvadbová
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Statistika obyvatelstva ve městě v roce 2019
Ze statistiky obyvatelstva ve městě v roce 2019 se dovídáme, že k 31. prosinci 2019 žilo ve Velkých Pavlovicích 3.087 obyvatel.
průměrný věk obyvatel: 42 let
věkové rozložení obyvatel: ženy 42 %, muži 40 %, děti 18 %
obyvatelé dle pohlaví: ženy 51 % 1.569 (ženy +15 1.307), muži 49 % 1.518 (+15 1.223)
věkové rozložení dětí: do 7 let 42 %, od 7 do 15 let 43 %, od 15 do 18 let 15 %
rodiny dle počtu dětí: 0 dětí 42 %, 1 dítě 11 %, 2 děti 35 %, 3 děti 10 %, 4 děti 2 %
počet narozených: 37 – 25 chlapců a 12 děvčat
počet zemřelých: 31 – 16 žen (průměrný věk 82 let) a 15 mužů (průměrný věk 68 let)

Informativní počet cizinců s platným povolením k pobytu k 31. 12. 2019
počet cizinců: 63
dle pohlaví: ženy 30 (+15 27), muži 33 (+15 32)
trvalý pobyt 29, přechodný pobyt 34
Přehled vytvořený z údajů vedených v evidenci obyvatel má pouze informativní charakter. Institucí, která je oprávněna poskytovat statistické
údaje ve smyslu § 18 odst. 1 písm. b) a c) zákona o statistické službě je Český statistický úřad.
Dagmar Švástová, matrikářka

Rozpočet města na rok 2020
Příjmy

Kč

Daňové příjmy

65 080 000,00

Nedaňové příjmy

7 340 900,00

Přijaté transfery

9 265 600,00

Příjmy celkem
Výdaje

paragraf

Kč

Zemědělství, lesní hosp.

1011–1099

60 000,00

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2123–2143

2 070 000,00

Doprava

2211–2292

8 466 000,00

Vodní hospodářství

2310–2399

4 944 700,00

Vzdělávání

3111–3133

8 936 500,00

Kultura, církev, sdělovací prostředky

3313–3399

5 282 000,00

Tělovýchova a zájmová činnost

3412–3429

2 400 000,00

Zdravotní středisko

3511

250 000,00

Bydlení, komunální služby, územní rozvoj

3612–3639

20 075 600,00

Ochrana životního prostředí

3721–3792

15 278 800,00

Služby pro obyvatelstvo

3900

200 000,00

Sociální věci

4329–4359

936 600,00

Ochrana obyvatelstva, bezpečnost,
požární ochrana

5212–5512

2 020 000,00

Všeobecná veřejná správa a služby

6112–6171

12 700 000,00

Mezinárodní spolupráce

6223

15 000,00

Finanční operace

6310–6399

4 740 000,00

Ostatní činnosti

6402–6409

1 811 300,00

Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování

6

81 686 500,00

Zapojte se!
28. března 2020
proběhne tradiční
JARNÍ ÚKLID
Pod záštitou města Velké Pavlovice proběhne v sobotu 28. března 2020 od 9:00
hodin tradiční „Jarní úklid“. Budeme jako
vždy uklízet černé skládky, odpadky u silnic
a další nepořádek, a to o celý týden dříve,
než se uskuteční celostátní obdobná akce
s názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko
2020“. Žádáme Vás – občany města, abyste se opět v rámci svých možnosti aktivně
zapojili do úklidu a dali tak na vědomí Váš
postoj k životnímu prostředí. Navíc nám pomůžete udělat Velké Pavlovice a jejich okolí
krásnější. Předem děkujeme!
Pro uložení odpadu budou umístěny velkoobjemové kontejnery u autobusového nádraží,
u bývalé cihelny a v běžném režimu bude otevřen i sběrný dvůr (8:00 – 12:00 hod.).
Rostlinný odpad budou svážet Služby města,
budeme však rádi, když využijete k odvozu odpadu do kontejnerů vlastní prostředky.
Kontaktní osoby:
Pan Jiří Blažek – Sběrný dvůr; tel.: 777 736 428
Pan Jan Havránek – Služby města Velké Pavlovice; tel.: 602 818 825 – mechanizace během
úklidu, výdej pytlů na odpad před úklidem
(přiměřené množství) od 23. do 27. března,
zajištění nahlášeného odvozu pytlů s odpadem, popř. rostlinného odpadu.

90 186 500,00

Děkuji všem, kdo se do úklidu zapojí a podpoří tak dobrou myšlenku, která je tradicí.

-8 500 000,00

Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

8 500 000,00
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Když se něco (ne)podaří
Jeden můj kamarád a trošku i rádce říkává:
„Obec nemůže jenom vybírat peníze a za
to stavět silnice, ale měla by dát občanům
i něco navíc.“
Co si pod pojmem „něco navíc“ představit?
Je toho hodně. Ale když to vezmu dokola kolem, tak mám na mysli nějakou zábavu. Hřiště pro děti, ale třeba i pro dospělé, koncert,
divadlo, taneční zábavu apod. I za cenu toho,
že se náklady na akci nevrátí a prodělá se.
Teď se mnou nebudou možná souhlasit ti občané, kteří si stojí za tím, že obec je vlastně
firma a měla by se tak i vést. To ale dle mého
názoru není pravda, protože bychom vás museli stáhnout z kůže.
Ve Velkých Pavlovicích se pořádá během
roku kulturních akcí více než dost. Pokud
takovou akci pořádá spolek anebo jen prostě pár lidí, kteří se domluví, snaží se ji naplánovat tak, aby neprodělali. Seženou si
peníze od sponzorů, možná jim přispěje
i město. A pořádají-li akci proto, že je to
baví, spokojí se s výdělkem minimálním.
Město má tu výhodu, že vydělat nemusí,
dokonce se spokojí i s prodělkem, ale zase
„odsud – posud“.
Třeba Velkopavlovické vinobraní je dlouhodobě prodělečné, ale s ohledem na rozpočet
celé akce nikterak moc. Navíc mají z této akce
užitek i lidé podnikající v cestovním ruchu
a jiných odvětvích.
Vánoční jarmark u radnice? Tak to je snad
jasné, zde není vydělat na čem a vlastně to ani
není žádoucí. Možná jste si všimli, že i místní
prodejci tak akci berou a nešroubují cenu jídla
a nápojů do výšek, kdy by se člověk musel rozmýšlet, jestli si dá svařák jeden nebo tři.
Běh o Velkopavlovickou meruňku…, sportovní akce, která také není samozřejmě výdělečná a něco městskou pokladnu stojí.
Ale trošku i z jiného soudku. Na konci loňského roku proběhla úžasná akce, kdy zazpívali žáci základní školy pod vedením svých
učitelek seniorům. Venku, u jejich obydlí
na ulici Bří Mrštíků. V jednoduchosti je krá-

sa…, a platilo to i v tomto případě. Organizátorům děkujeme.
V roce 2018 uspořádali a letos opět uspořádají
hasiči přejezd na kole přes dřevěnou lávku na
rybníku. Práce okolo dost, náklady minimální, účast skvělá, zábava ohromná. I to může
být cesta správným směrem – za málo peněz
hodně muziky.
Přesto není možné vyhnout se akcím, které
není možné rozjet bez většího obnosu peněz
a potom se trne, zda to všechno okolo bylo
k něčemu nebo se to zcela minulo účinkem.
Konkrétně rozeberu Společenský ples, k jehož pořádání se město vrátilo po X letech.
Od začátku jsem avizoval radním, že je možné ples pořádat jedině pod podmínkou, že
nebudeme tlačit na to, aby se vydělalo.
Měl jsem představu o tom, že bude ples reprezentativní s dobrou hudbou, s něčím navíc,
pro místní a za pár korun.
Rada města tento záměr posvětila. Pozvánka na ples se nikde v okolí Velkých Pavlovic
nezveřejňovala. Proč zvát někoho „ze pryč“
na dobrou dechovku, ochutnávku vína zdarma a krásnou tombolu za 150 Kč?

Ale asi už bylo pozdě.
Společenský ples navštívilo něco přes sto dvacet platících diváků (žádné volné vstupenky
rozdány nebyly), tak jsme si mohli alespoň
oddychnout, že muzikanti nehráli přesilovku.
Ale proč o tom píši. Není chyba lidí, že nepřišli – nebo vlastně je, protože ples to byl pěkný
a nevím o žádném návštěvníkovi, který by
odešel nespokojený.
Možná je spíše chyba v celém konceptu akce.
Někteří říkají, že je třeba vydržet a lidi se naučí zase chodit, ale jiní zase tvrdí, že je ples jen
pro nóbl smetánku. Samozřejmě jsou i tací,
kteří třeba nemusí Moravanku. Dokonce bylo
i slyšeno, že některé dámy si neměly co obléci,
aby nešly už v tom, v čem byly viděny, anebo
že pánové takové plesy vůbec nemusí.
Pro televizi, která umísťuje reportáže z jihu
Moravy na internet, jsem poskytl rozhovor
(RTV Jih – www.rtvj.cz), ve kterém jsem si
postesknul nad návštěvností plesu. Dostalo se mi různých reakcí, jak všechno vylepšit
a tak už teď přemýšlím, zda nebude lepší se
fakt otřepat a ještě do plesu jít. Třeba za cenu
dvou kapel.
Petr Hasil,
místostarosta Města Velké Pavlovice

Dva dny před plesem bylo jasné, že sokolovna
ve švech praskat nebude a tak jsem se ještě
narychlo dohodl na reklamě ve dvou radiích.

Protipovodňová opatření
města Velké Pavlovice
Město Velké Pavlovice získalo finanční prostředky na instalaci lokálního výstražného
a varovného systému, včetně digitalizace
povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí,
ochraně zdraví a majetku občanů.
Realizací projektu bude 87 obyvatel chráněno
protipovodňovými opatřeními a celé město digitálním povodňovým plánem.

víceméně o modernizaci (kompletní výměna) místního rozhlasu, který je však napojen
do Jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva provozovaný HZS ČR.
Celkové způsobilé výdaje: 2.589.210 Kč
Dotace EU: 1.812.447 Kč
Příspěvek města Velké Pavlovice:
776.763 Kč
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Co si vlastně pod pojmem „lokální výstražný a varovný systém“ představit? Jedná se

OKÉNKO: I Tvoje popelnice má ráda pořádek
Třídění odpadu v domácnostech doslova
„zdomácnělo“. Zjišťujeme, že většina z našich spoluobčanů jej považuje za naprostou
samozřejmost. Vyplynulo to i z reakcí občanů
„proč tento dotazník o třídění“ a komentářů
z vyplněných dotazníků.
Děkujeme všem, kteří jej vyplnili, přispěli
zajímavými informacemi, poznatky a doporučeními. Jak jsme slibovali, z těch, co se na
dotazník podepsali, jsme vylosovali 10 respondentů a odměnili je sadou tašek na třídění odpadu.

Respondenti se zamýšlí nad tříděním minimálně jednou za týden a třídí většinou plasty a papír, v menší míře veškerý odpad. Znají
využití tříděného odpadu, ale nejsou si jistí, že
znají vše. Většina respondentů je ochotna ujít
s tříděným odpadem více než 100 metrů. Zájem o nádoby na tříděný odpad do domácností je u respondentů spíše 50:50.
Správná odpověď na otázku, kolik vyprodukuje průměrný Evropan odpadu za týden,
byla 10 kg.

Vybrané příklady
– zpětná vazba z dotazníků:
• Více kontejnerů na více místech ve městě
• Prostor pro darování nepotřebných věcí
(nábytek, elektro,…) nebo bazar v rámci
sběrného dvora
• Více osvěty, zejména pro občany – seniory
• Podporovat používání vratných
a recyklovatelných obalů, nakupování
do vlastních nádob
• Seznámení občanů s odběrateli
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a zpracovateli odpadu
• Doporučení umístění větších
nebo více kontejnerů na místa,
kde jsou prodejny, penziony
• Osvěta o třídění na cyklostezkách
• Nedostatek sběrných nádob zejména na sklo
• Příspěvky na používání látkových plen
• Dle vzoru ze zahraničí používat sáčky
na bioodpad

• Omezit papírovou reklamu – letáky
• Kontrolovat obsah kontejnerů, motivovat
ke třídění sledováním objemu, s cílem přímé
úměry vyprodukovaného odpadu z jednotlivých domácností versus platba za svoz TKO
• Chybí nádoby na kuchyňský odpad
– olej, svoz hliníku a skla
• Posledním vybraným doporučením je pořídit
barevné tašky na třídění odpadu do domácností zdarma. V okolních městech je to již

samozřejmostí a určitě to zvýší zažit třídění
jak u dospělých, tak u dětí

Toto OKÉNKO sice vzniklo ve spojení s vyhodnocením dotazníku, ale rozhodli jsme se,
že bude součástí každého dalšího zpravodaje,
kde naši občané naleznou aktuální informace
a novinky z oblasti třídění odpadů.
Autor: Ekocentrum Trkmanka

Třídíte? Setkali jste se již se šedým kontejnerem?
Máme je nově i u nás ve Velkých Pavlovicích.
Co můžeme třídit
do šedého kontejneru?
• plechovky od nápojů (nápojové plechovky)
• kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víčka
• konzervy
• alobal
• hliníková víčka
• hliníkové obaly od potravin (pozor na obaly
spojené s dalším materiálem)
• kovové nádoby od aerosolů po kompletním
vyprázdnění (spreje od laků na vlasy, šlehaček, antiperspirantů a deodorantů apod.)
• dalšími recyklovatelnými kovy jsou prázdné
tuby od kosmetiky či kovové uzávěry
od nápojů

Větší množství je však lepší odnést do sběrného dvora nebo do sběrných surovin. Tyto
kontejnery jsou určeny prioritně pro drobnější
kovový odpad.
Jedlé oleje a tuky z domácností
Od 1. ledna 2020 musí obce umožnit třídit
použité tuky a oleje z domácností ve vyhrazených nádobách. V současnosti jsou proto připraveny nádoby na sběrném dvoře. Případná
další místa se řeší.
Dáváme odpadu druhou šanci a šetříme přírodu.
Bc. Zita Dvořáková, MSc,
ředitelka Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice

Na šedých kontejnerech na kovové odpady
najdete i tuto samolepku. Ta vám jasně
vysvětlí, co do kontejneru patří a co ne.

Vítězství v Baterkománii!
Děkujeme, díky vám vyrazí Gariček do lázní
Vážení spoluobčané,
upřímně vám všem děkujeme za spolupráci
při sběru baterií v rámci soutěže Baterkománie v Jihomoravském kraji. Také díky vaší podpoře jsme jich nasbírali tolik, že jsme soutěž
vyhráli! Jsme první! Finanční odměna 50 tisíc
korun tak poputuje na speciální léčbu malého
Garika Válka z Velkých Pavlovic!
Na Městském úřadě Hustopeče jsme nasbírali
2.569 kg. Celkem všech 19 účastníků soutěže
vytřídilo více než 12 tun baterií.
Vítězství, o které jsme se dlouho přetahovali s dalšími účastníky – Velkou nad Veličkou a Břeclaví – jsme okořenili výhrou
v soutěži o nejkreativnější kampaň v rámci Baterkománie.
Děkujeme vám za vaši podporu. Díky ní
může Garik vyrazit do lázní v Klimkovicích,
kde bude rehabilitovat způsobem, který mu
účinně pomáhá. Jsem moc rád, že jsem vám
na začátek adventu roku 2019 mohl přinést
tak potěšující zprávu.
S pozdravem Ondřej Němeček,
Městský úřad Hustopeče
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Malý Garik Válek z Velkých Pavlovic vyrazí do lázní v Klimkovicích
a to díky výhře v soutěži Baterkománie, kterou jste aktivně podpořili. Děkujeme vám!
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Tři králové vykoledovali více než 114 tisíc, děkujeme vám!
V podělí dne 13. ledna 2020 byly na Městském
úřadě ve Velkých Pavlovicích odpečetěny pokladničky koledníků Tříkrálové sbírky, která
se v rámci jubilejního 20. ročníku konala v našem městě v sobotu 11. ledna 2020.
V letošním roce opět padl rekord. Vybráno
bylo úctyhodných 114.207,- Kč (loni to bylo
100.031,- Kč). Finanční výtěžek bude využitý
k charitativním účelům.

Návod "jak na to" naleznete na webových
stránkách Tříkrálové sbírky pod adresou
www.trikralovasbirka.cz/jak-prispet/financni-dar/.
Všem, kteří jste malé koledníky vlídně přijali
a přispěli, za potřebné velmi děkujeme!
Karolína Bártová

Na konto TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY je možné
přispívat během celého roku.

…a pak vyrazili se zapečetěnými
pokladničkami do ulic města.

Nejdříve se koledníci jubilejního 20. ročníku sešli v kostele…

Novinka našeho TIC – Poznávací omalovánka
Region Břeclavsko, Mikulovsko, Hustopečsko
Turistické informační centrum Velké Pavlovice nabízí ke koupi krásnou novinku určenou především dětem. Jedná se o Poznávací
omalovánku Region Břeclavsko, Mikulovsko,
Hustopečsko. Omalovánka je skvělou kreativní upomínkou pro děti z výletu do Velkých Pavlovic, radost však určitě udělá i jako
dárek, třeba k narozeninám!

Kromě Velkých Pavlovic zde najdete také
omalovánku z Břeclavi, Valtic, Lednice, Hlohovce, Bulhar, Sedlece, Mikulova, Jevišovky,
Brodu nad Dyjí, Strachotína, Popic, Hustopečí, Uherčic, Němčiček, Šakvic, Brumovic,
Krumvíře, Velkých Hostěrádek, Týnce, Velkých Bílovic, Ladné, Moravského Žižkova,
Hrušek, Lanžhota, Kostic a Klentnice.

V omalovánce je jedna dvoustrana věnována
právě našemu městu, Velkým Pavlovicím.
Děti si zde mohou vymalovat třeba rozhlednu
Slunečná, radnici, rybník, vinohrad, stárku
a stárka v kroji, Opilé sklepy a mnohé další. Formát omalovánek je A4, jejich součástí
je i společenská hra pexeso. Cena za jeden
kus činí 90 Kč.

Neváhejte a přijďte si omalovánku zakoupit,
budeme se těšit!
Karolína Bártová,
referentka Turistického centra Velké Pavlovice
Poznávací omalovánky s pexesem.
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telegraficky
Oprava kanalizace u pošty
bezvýkopovou metodou
(5. 12. 2019)

Cesta k očištění kašny, která je součástí budovy velkopavlovické radnice, však nebyla
jednoduchá. Přišel na pomoc i obchodní zástupce společnosti specializující se na čistící
prostředky, a přesto si i ten na kašně vylámal zuby.
Zkoušeli jsme dokonce i agresivní kartáčování
nebo broušení, ale měli jsme vážné obavy, aby
tato metoda neudělala více škody jak užitku.

Firma TRASKO, a.s. opravuje
kanalizaci na ulici Hlavní pod kinem
bezvýkopovou metodou.
Začátkem prosince 2019 proběhla v našem
městě hned na dvou místech oprava kanalizace. V křižovatce ul. Nová, Herbenova
a Náměstí 9. května byly opraveny šachty
včetně částí kanalizace klasickou metodou,
tedy za pomocí bagrů.
V ul. Hlavní od základní školy směrem dolů
k budově kina provedli pracovníci společnosti
TRASKO, a.s. opravu kanalizace tzv. bezvýkopovou metodou. Zjednodušeně řečeno
– kanalizací se protáhne speciální rukáv, který se natlakuje v kanalizaci. Poté se do kanalizace umístí UV lampy a pomocí reakce rukáv
ztvrdne a vlastně vznikne nové potrubí. Poté
jsou vyvrtány přípojky apod.
Ne všude lze tato metoda použít. V minulosti
již byla použita v ul. Hlavní, kde vede kanalizace v blízkosti stromů anebo také na Náměstí
9. května směrem dolů k základní škole.

Vodní kámen to je prevít,
kašna se jej zbavila
pomocí skla
(10. 12. 2019)

Před rokem se nám podařilo zkontaktovat
firmu, která čistí nerezové nádrže nebo třeba zkorodované součásti strojů metodou
tryskání sody anebo jinými abrazivy. Právě
soda se stlačeným vzduchem a trochou vody
měla kašnu očistit. Ani tato metoda však
účinná nebyla.

okolí polních cest v katastru města a mulčování. Ne jinak je tomu i roce 2020. Zhruba v polovině měsíce ledna jste mohli potkat traktor
s mulčovačem třeba v trati Bedříšky nad koňským rančem.

Velké Pavlovice navštívila
JUDr. Alena Schillerová,
Ph.D., ministryně financí
České republiky
(20. 1. 2020)

S nánosem vodního kamene v kombinaci
s řasou a kdo ví čím dalším si poradily až malé
peletky skla, které povrch kašny v kombinaci
se stlačeným vzduchem očistily.

Hasiči vyjížděli k požáru
lokomotivy do Zaječí
(17. 12. 2019)

K nahlášenému požáru lokomotivy nákladní soupravy na nádraží ČD v Zaječí vyjížděli
v úterý dne 17. prosince 2019 navečer s dalšími jednotkami i velkopavlovičtí hasiči. Bylo
zjištěno, že se jedná o technickou závadu, která způsobila v kabině strojvůdce zadýmení.
Za zmínku stojí rychlost výjezdu první cisterny, která vyjížděla za tři minuty od vyhlášení
poplachu a také druhé cisterny, se kterou hasiči vyjížděli o minutu později.
V prosinci to byl již čtvrtý zásah velkopavlovických hasičů.

Služby města mulčovaly
okolo polních cest
(13. 1. 2020)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.,
ministryně financí ČR na návštěvě
ve firmě Vinium, a.s. Velké Pavlovice.
Pozvání od jednoho z největších výrobců vín
v České republice, velkopavlovické společnosti VINIUM, a. s., přijala místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr. Alena
Schillerová, Ph.D.. Paní Schillerová si prohlédla výrobní prostory společnosti VINIUM
a během přátelského setkání stihla i podiskutovat s ostatními výrobci vína, například
na téma EET.

Sál sokolovny prošel
před Společenským plesem
„kosmetickou“ úpravou
(20. 1. 2020)

Mulčování v trati Bedříšky.
Čištění kašny před radnicí města pomocí
peletek skla a stlačeného vzduchu.
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Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice se
každoročně v zimních měsících věnují úpravě

Sloupy v sokolovně byly v rámci
plesové sezóny opatřeny novým nátěrem.
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Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice se
vrhli v pracovním týdnu před Společenským
plesem pořádaným Městem Velké Pavlovice,
do menších či větších „kosmetických“ úprav
sálu sokolovny. Na řadu přišly především
drobné opravy omítek a lokální opravy maleb,
kompletně byly přetřeny i sloupy.

Sníh zaskočil řidiče?
(20. 1. 2020)

Opravená havárie vodovodu
na ulici Růžová.
… asi překážel.
Přijde vám tohle normální?

Kácení nebezpečných
stromů na ulici Hlavní
(27. 1. 2020)

veň firma VaK, a. s. žádá občany, aby si z důvodu úniku vody průběžně kontrolovali stav
svých nemovitostí, zejména sklepů a garáží.

Kniha MĚSTO VELKÉ
PAVLOVICE zcela zdarma
(6. 2. 2020)

Město Velké Pavlovice oznamuje, že je
na Městském úřadě ve Velkých Pavlovicích
a také v Městské knihovně a TIC zcela
ZDARMA k dispozici kniha MĚSTO VELKÉ
PAVLOVICE z roku 2002 (formát A4, zelená
obálka). Máte-li o knihu zájem, můžete si ji
přijít v rámci otevíracích hodin výše zmíněných institucí vyzvednout.

Takto zaparkované auto znemožnilo
pracovníkům služeb města řádně odklidit
sníh. Pokud takto parkujete, nestěžujte si,
že jste neměli odklizeno…
Vážení občané, řidiči i neřidiči motorových
vozidel a chodci po chodnících v našem městě. Občas se v zimně přihodí jeden u nás ne
příliš obvyklý klimatický jev – napadne sníh.
V tomto okamžiku vyjedou městské zametací vozy. Jeden takový menších a užších rozměrů brázdí běžně i chodníky a odstraňuje
tak rychle a efektivně nános spadlého sněhu.
Ovšem za jedné nezbytné podmínky, tou je
bezpřekážková průjezdnost chodníku po celé
jeho šíři. To se však vylučuje s jedním nešvarem – s parkováním motorového vozidla
na chodníku, stačí i s částečným. Řidič zametacího vozu pak musí někde z chodníku sjet
a někde dále za překážkou na něj opět najet,
takže není zameteno jednak před domem,
u kterého automobil parkuje a samozřejmě
ani kus před ním a za ním. Takže příště milí
řidiči – přemýšlet!

Rozum zůstává stát... ???
(21. 1. 2020)

„PORAŽ STROM“ zřejmě si neznámý vandal
spletl výzvu z rádia Evropy 2 „PORAŽ MAREŠE“. Krásný ořešák, který v létě mohl posloužit lidem jako stín při cestě na rozhlednu
Slunečná ve Velkých Pavlovicích někdo pokácel. Z jakého důvodu nám není známo.

Na ulici Hlavní padlo několik stromů,
byly nemocné a nebezpečné.

Výměna oken
a vchodových dveří
(6. 2. 2020)

Na ulici Hlavní proběhlo koncem letošního
ledna průběžně kácení stromů. Jednalo se
výhradně o stromy, které byly dle odborného
znaleckého dendrologického posudku velmi
rizikové a nebezpečné. Pokácené stromy budou nahrazeny novými.

Služby města uklízí
po včerejším větru
(5. 2. 2020)

V úterý dne 4. února 2020 se napříč celou
Českou republikou, naše město nevyjímaje,
proháněl silný nárazový vítr. V úterý zaměstnával především hasiče a hned den nato přidal
práci zaměstancům Služeb města. Ti vyjeli
do všech ulic a odklízeli ulámané a naváté
větvičky a jiný nepořádek z chodníků a krajnic. Nutno podotknout, že ani v následujících
dnech vítr nijak mimořádně nepolevoval a tak
měli Služby města o předem neplánovanou
zábavu postaráno na několik dnů.

Porucha vodovodního řadu
na ulici Růžová
(5. 2. 2020)

V ulici Růžová došlo začátkem února k poruše
na vodovodním řadu. Zaměstnanci Vodovodů
a kanalizací Břeclav, a. s. ve velmi krátkém
čase od nahlášení poruchu odstranili. Záro-

Nová plastová okna na chodbě městského
bytového domu na ulici Herbenova.
Stalo se téměř pravidlem, že se v zimním období vyměňují okna či dveře na bytech, které
jsou v majetku města Velké Pavlovice. V letošním roce se město dohodlo se společností
PRAMOS, a. s. Šitbořice na výměně oken
na chodbě bytového domu v ulici Herbenova a také ve sklepních prostorách. Zednické práce provedli pracovníci Služeb města.
Vstupní dveře byly vyměněny také u jednoho
z bytů v ulici Trávníky.

Hasiči vyjížděli k požáru
domu ve Starovičkách
(9. 2. 2020)

V neděli dne 9. února 2020 vyjížděli velkopavlovičtí hasiči k požáru střechy rodinného
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Mladí hasiči
uzlovali ve Starovicích
(10. 2. 2020)

Pokud by měl někdo zájem, může mezi nás
přijít každý pátek v 16:00 hodin do malé tělocvičny ZŠ.

Zásah velkopavlovických hasičů
při požáru rodinného domu
v sousedních Starovičkách.
domu ve Starovičkách. Vznik příčiny požáru
se stal předmětem vyšetřování. Při likvidaci
požáru bylo nutné použít dýchací přístroje.
Na hasičskou zbrojnici se vrátila vozidla až
po třech hodinách od výjezdu.

V sobotu dne 10. února 2020 naši mladí hasiči navštívili nedaleké Starovice, kde se
zúčastnili soutěže v uzlování. Starší bojovali za jednotlivce. V této kategorii se účastnilo 21 soutěžících, naši obsadili 7., 13.
a 17. místo. Mladší bojovali jako družstvo
a umístili se na krásném 2. místě.

Karolína Bártová & Věra Procigerová

Hasičský dorost vyuzloval ve Starovicích
stříbrnou medaili, blahopřejeme!

Z NAŠICH AKCÍ
Česko zpívalo koledy a my s ním
Ve středu 11. prosince 2019 jste si mohli
společně s Deníkem z vydavatelství Vltava
Labe Media a Hanáckoslováckým krúžkem
zazpívat koledy v rámci celorepublikové akce
"Česko zpívá koledy".
Několik desítek obyvatel Velkých Pavlovic
i přespolních si společně zazpívalo nejen
koledy a vánoční písně všeobecně známé,
ale také již ty zapomenuté, které se kdysi zpívaly u nás na Hanáckém Slovácku.
Podpořit tuto akci přišli i velkopavlovičtí
muži - zpěváci z Presúzního sboru a dětičky
z dětského folklórního souboru Floriánek
při Ekocentru Trkmanka. V třístupňovém
mrazu zpěváky zahříval krúžkařský svařák i čaj. Jeho nákupem přítomní přispěli chlapcům z Hanáckoslováckého krúžku
na vyšívané košile.
Děkujeme!
Koledy s celou naší zemí si s radostí a nadšením
zazpívali členové pořádajícího Hanáckloslováckého krúžku.
O akci Česko zpívá koledy:
V roce 2019 se akce konala již podeváté a zpívalo se na téměř tisícovce míst. Kouzlo akce
spočívá v tom, že ve stejný moment zpívají
lidé v celé zemi i za jejími hranicemi několik
stejných koled. Symbolickým „zpěváckým
telemostem“ tak tisíce hlasů najednou propojí tisícovka měst a obcí v České republice
i v zahraničí.

Sněhulák! O letošní nebývale mírné zimě
jste snad ani jiného nemohli uvidět.
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Svařáček pro zahřátí od Natky a Kuby
rozvázal jazyk i jindy zdrženlivějším
koledníkům.

Za Hanáckoslovácký krúžek
Zuzana Martínková
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Adventní benefice pro děti z dětského domova
V neděli 1. prosince 2019 pořádal Hanáckoslováchý krúžek ve spolupráci s Ekocentrum
Trkmanka benefiční koncert pro děti z Dětského domova ve Štítech.

Dětem z Dětského domova ve Štítech byla splněna jejich vánoční přání a od milých sponzorů dostali vinné mošty, spoustu hygienických
potřeb a pracích a čisticích prostředků.

Všem touto cestou děkujeme za účast i dárečky ale hlavně za podporu a přízeň, kterou dětem z Dětského domova ve Štítech
zachováváte.

Koncertu se zúčastnily místní soubory
– Dětský folklorní kroužek Floriánek, dětská
cimbálová muzika Palička, dětská cimbálová muzika Modruša z Moravského Žižkova
a samozřejmě pořadatelé – Hanáckoslovácký
krúžek a Hanáckoslovácký sbor.

I při nevelké účasti se pro děti vybrala pěkná částka 12.838 Kč, která bude použita,
dle uvážení vychovatelů, na vybavení dětského domova.

Za Hanáckoslováchý krúžek
a Ekocentrum Trkmanka
Zuzana Pecháčková

Na benefičním koncertě nechyběly ani děti
z dětského folklórního souboru Floriánek
při Ekocentru Trkmanka.

Po potěchu všech milovníků lidové hudby
zahrály a zazpívaly děti z místní dětské
cimbálové muziky Palička.

Se skvělým pásmem odměněným dlouhým potleskem vystoupil
i folklórní soubor Hanáckoslovácký krúžek.

Vánoční jarmark u radnice ladil do pohody
Tři dny v roce Vánoce! Ty už máme zdárně a (snad) ve zdraví za sebou. A před nimi?
Dlouhé čtyři neděle adventního času. U nás
ve Velkých Pavlovicích o Zlaté neděli vždy
zpestřené o již tradiční Vánoční jarmark
u radnice. Ne jinak tomu bylo i letos, v den
s pěkným datem plným dvojek, 22.12.2019.
Jarmark se odvíjel dle zažitého a léty osvědčeného scénáře. Brány se otevřely půl hodinky
po poledni, následoval nekonečný maraton
pěveckých vystoupení a koledování v podání
řady místních folklórních souborů, na pódiu se vystřídaly děti všeho věku od školky,
přes základní školu, gymnázium až po ZUŠku. Nechyběli mužáci, vánoční pozdrav
starosty města pana Jiřího Otřela, Ježíškova dílnička, výstava malovaných obrazů
v podkrovním sále radnice a samozřejmě ani
zlatý hřeb odpoledne, tedy pouštění přáníček na letos zelených a hnědých balóncích
Ježíškovi přímo do nebe.

Zlatý hřeb Vánočního jarmarku – pouštění balónků Ježíškovi přímo do nebe
i s těmi nejtajnějšími a nejbláznivějšími přáníčky k Vánocům.
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Náměstí před radnicí se zaplnilo stánky praskajícími ve švech pod tlakem množství nejrůznějšího, především rukodělného řemeslného
zboží s vánoční tématikou. Takže ten, kdo ještě nevyřešil nadílku pod stromeček, měl poslední příležitost vše napravit a zakoupit svým
nejbližším pěkný vkusný dárek. Rozhodně
bylo z čeho vybírat.
Libá vůně líně se linoucí daleko za hranice
náměstí dávala správě tušit jediné… A to, že
i roce 2019 bude na jarmarku několik stánků
místních vinařů, které budou nabízet vynikající prohřívající svařené víno, lahodný punč či
čaj a také místečka, jež budou lákat k ochutnávce sladkého, slaného, studeného i teplého
občerstvení.
Kdo by odolal přijít na velkopavlovický jarmark u radnice a chvíli zapomenout na vánoční shon a smysl postrádající běsnění,

Jarmark bez Ježíškovy dílničky?
Pro tvůrčí a kreativní děti nemyslitelné!

Pár koled si již pod příkrovem
podvečerní adventní oblohy plné
světélkujících hvězd zanotovali muži
z místního Presúzního sboru.
na nekonečné přípravy, úklidy svých domů
od půdy až po sklepy, pečení, smažení, vaření, zdobení, smejčení, běhání z jedné besídky a koncertu svých ratolestí na druhou,
na nervózní sjíždění stovek internetových
e-shopů s vidinou co nejvýhodnějšího nákupu
a nejnižší ceny, noční nákupy on-line a tisíce
kroků naběhaných od obchodu k obchodu
po komerčních přeplněných nákupních centrech v honbě za „best of“ dárkem…? Který
nakonec zůstane v záplavě těch ostatních téměř bez všimnutí ležet v nejzapadlejším koutku pod stromečkem… a my, strůjci rádoby
"Dokonalých Vánoc", zborcení, vystresovaní,
unavení, ospalí, s prázdnou peněženkou a vyběleným bankovním kontem vedle něj... s vtíravou a stále neodbytnější otázkou: "A kam se
poděla ta kouzelná atmosféra?" STOP!

Na pódiu se vystřídala řada
hudebníků a souborů, nechyběla
ani mládežnická dechovka pod vedením
MgA. Zbyňka Bílka.
Vánoce jsou o zastavení, setkávání, tiché oslavě, rozjímání a pohodě… Doufáme, že jste si
ty poslední v pohodě užili a pokud ne, zkuste
si právě položku pod názvem „Pohodové Vánoce“ zařadit do seznamu předsevzetí na rok
2020. A pokud žádné jiné, toto předsevzetí si
rozhodně a ve vlastním zájmu, splňte. Vězte
a věřte, stojí to za to!
Přestože už pomalu jaro klepe na dveře, ještě
dodatečně Vám přejeme v tom nejlepším slova
smyslu úplně normální a obyčejný rok 2020.
Vůbec nemusí být nejlepší a dokonalý, hlavně
ať je bez kotrmelců a ať si ho užijete!
Karolína Bártová

Vánoční koncert Duende
Již tradiční Vánoční koncert pořádaný Rotary
Clubem Valtice - Břeclav potěšil své stálé příznivce a našel i několik nových, kteří vyslechli
příjemnou hudbu a zpěv uskupení DUENDE
vedené Tomislavem Zvardonem.

Koncert, který se uskutečnil v prostorách
Ekocentra Velké Pavlovice v sobotu 7. prosince 2019, přinesl mimo hudební části také
finanční podporu pro vybudování Nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna.

Postup výstavby můžete vidět na webu
www.novybetlem.eu/realizace-projektu/.
Členové Rotary Clubu Valtice – Břeclav
za vydatné podpory svých partnerů shromáždili a na podporu výstavby Nového Domova
Betlém v Kloboukách u Brna předali částku
106.000 Kč.
Všem vám moc děkujeme, že nám pomáháte
konat Dobro!

Charitativní koncert uspořádal
Rotary Club Valtice, jehož členem je
i pana Ing. Jaroslav Benda, Ph.D.
z Velkých Pavlovic.

Charitativní koncert alternativního
hudebního uskupení Duende
pod taktovkou výtečného muzikanta
– improvizátora Toma Zvardona.

Těšíme se na vás na příštím koncertu
pro Nový domov Betlém v Kloboukách
u Brna dne 5. prosince 2020 ve 20:00 hod.
na tradičním místě v Ekocentru Trkmanka.
Za Rotary Club Valtice – Břeclav
Ing. Jaroslav Benda, Ph.D.

Hudbou pro Sárinku podruhé
V návaznosti na minulý ročník adventního
charitativního koncertu jsme se nemohli ani
rozhodnout jinak a v této „tradici“ pokračovat. Cílem bylo znovu pomoci rodině Radka
Dostoupila, rodáka z Velkých Pavlovic.
Když jsme se dozvěděli, jak se za rok Sárin-
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ka zlepšila, měli jsme z toho obrovskou radost a znovu přišla motivace, aby na základě
finanční pomoci mohli ještě více cvičit a se
Sárinkou pracovat. Oslovili jsme naše kamarády z minulého roku a uspořádali koncert
v našem velkopavlovickém kostele, v sobotu
14. prosince 2019.

Pozvání na koncert přijaly špičky ve svém
oboru: barytonista Vratislav Kříž, sólista Národního divadla v Praze, trumpetista
prof. Vladimír Rejlek, vedoucí katedry dechových nástrojů HAMU v Praze, sopranistka
Barbora Hanáková – absolventka konzervatoře JAMU v Brně a učitelka na ZUŠ ve Velkých
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Pavlovicích a Jan Míchal ml., student 2. ročníku konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze.

budete potřebovat třeba vy sami nebo někdo
z vašich blízkých…

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

Všem, co nějak pomohli, moc děkujeme.
Za spolupořádání akce velmi děkuji manželům Crhákovým a Krejčiříkovým.

Částku, kterou jsme rodičům ten večer „pomyslně“ předali, byla trochu vyšší oproti loňsku, činila pěkných 132.500 Kč.
Na závěr bych rád konstatoval, že takových akcí není nikdy dost a jsem rád, že se
najdou ochotní lidé na dobré věci spolupracovat a i v této uspěchané době pomoci
potřebným. Ono nikdy nevíte, kdy pomoc

Na druhém ročníku charitativního
koncertu Hudbou pro Sárinku
vystoupili sopranistka Barbora Hanáková
– absolventka konzervatoře JAMU v Brně
a učitelka na ZUŠ ve Velkých Pavlovicích
a sólista Národního divadla v Praze
barytonista Vratislav Kříž.

Zájem široké veřejnosti o pomoc nemocné
Sárince potvrdila do posledního místečka
zaplněná loď velkopavlovického kostela.
Děkujeme!
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Petr Mikulica

Donátoři koncertu:
Hospodářské potřeby Crhák, Vinařství Křejčiřík, Vinařství Mikulica, Manželé Plíhalovi,
Manželé Muchovi, Surfin Technology, s.r.o.,
Peter Marček, HALIDENT, s.r.o., Tiskárna
Etiflex, s.r.o., Rubáš Martin – Zahradnictví,
Vinařství Buchtovi, Vinařské potřeby Bureš,
AR PHARMACY s.r.o. – Lékárna Velké Pavlovice, Karel Menšík – Iveta Hiclová, MHDK,
s.r.o. – Martin Hicl, Milan Koubek – Restaurace Slavoj, Josef Levčík – Restaurace
Vinopa, Odtahy Kolín – Stanislav Rosický,
Stanislav Horáček s.r.o., Vinařství Kamil Prokeš, s.r.o., Vinařství V&M Zborovský, s.r.o.,
Vinařství PROQIN, s.r.o., Vinařství Radomil
Baloun, Radek Bláha – stavebnictví, Penzion
Hádlík, Hotel Lotrinský – Lubomír Stoklásek,
Modrohorské humno, s.r.o., BIKE PROJECT,
Pekařství Petr Křivka, Vinařství Marek Suský, Vinařství Helena, Květinářství František
Popelka, Pavel a Věra Krejčiříkovi - stolařství,
KOVO Fůkal, s.r.o., Miloš a Jitka Vadovičovi, Víno Zborovský, Mirek a Šárka Zborovští, Manželé Nádeníčkovi, Vinařství Pavel
a Marek Lacinovi, Marek Musil foto, Cimbálová muzika Lašár, Farnost Velké Pavlovice
– PaedDr. Marek Slatinský

Novoroční koncert tria Eliška, Jitka & Jan
V novém roce se koncerty rodí i na Velkopavlovicku. Jitka Břízová, Eliška Vomáčková
a Jan Míchal ml. dali dohromady program
pro klid na duši, ze kterého může povstat síla
a radost dalších dnů. A tak společně vystoupili
12. ledna 2020 v kostele Nanebevzetí Panny
Marie ve Velkých Pavlovicích. Svatostánek byl
zaplněn do posledního místa a dokonce desítka návštěvníků musela vzít za vděk i pouhému
místu k stání, protože nebyl dostatek židlí.
Houslistka Jitka Břízová.

Všichni tři interpreti koncertu jsou profesionály v oboru klasické hudby, ale jejich působení je multiinstrumentální a současně
i multižánrové. Vybrali si melodie převážně duchovního rázu, které jsou celosvětově
populární – Panis Angelicus, Adeste fideles,
skladby od J. S. Bacha i G. F. Handela, na
závěr si společně zaimprovizovali na téma
písně Amazing Grace a vyzvali publikum
ke společnému zpěvu kolegy My tři králové
jdeme k vám.
Eliška Vomáčková a Jan Míchal ml. se střídali
u klavíru a pěveckého partu, v podání Jana se
rozezněly kostelem i varhany. Houslistka Jitka
Břízová také uvedla vlastní skladbu pro sólové
housle a celý program prováděla slovem.
Návštěvníci odcházeli s radostí v očích a s potěšením v duši. Přejme si, ať takových koncertů zažijeme v tomto roce mnoho! Koncert
pořádala Hudební agentura Arte per tutti ve
spolupráci s farností Velké Pavlovice.

Klavíristka a zpěvačka Eliška Vomáčková.

Klavírista a zpěvák Jan Míchal ml.

Jitka Břízová
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Kultura
Krojovaný ples odstartoval plesovou sezónu roku 2020
Plesovou sezónu ve Velkých Pavlovicích vždy
zahajuje Krojovaný ples. Stejně tomu bylo
i letos, v roce 2020. V sobotu 11. ledna večer se
velkopavlovická sokolovna zaplnila krojovanými, příznivci folklóru a milovníky dechové
hudby a tance. Sněhobílé dívčí kroje v kontrastu s černými chlapeckými zaplnily taneční parket do posledního místečka. Dechová
hudba Zlaťanka hrála k tanci i poslechu až
do brzkých ranních hodin.

lovice Sadováček a předtančením Slovácké
besedy v podání velkopavlovické chasy.
Děti se Sadováčku zatančily na motivy Moravské besedy a skvělý výkon malých tanečníků si vysloužil bouřlivé ovace všech přítomných. Jejich vystoupení bylo skvělým úvodem
před Slováckou besedou v provedení velkopavlovické chasy.
Věra Procingerová

Ples byl již tradičně zahájen vystoupením dětského souboru při Mateřské škole Velké Pav-

Děti z folklórního souboru Sadováček
zatančily na Krojovaném plese
Moravskou besedu.

Velkopavlovická chasa se letos blýskla Slováckou besedou, hudební doprovod zajistila dechová hudba Zlaťanka.

Loutky se dětem vždycky líbí
Přes čtyři desítky rodičů i prarodičů přivedly děti v neděli odpoledne, 2. února 2020,
do výstavního sálu Radnice ve Velkých Pavlovicích. Loutkové divadélko Radost z Břeclavi
přivezlo pohádkové představení O perníkové chaloupce.
Děti byly spokojené nejenom se svou oblíbenou pohádkou, ale hodně radosti jim přinesli
herci také tím, že je po představení nechali
s loutkami pohrát a třeba se i vyfotit.
Profesionalita loutkoherců se projevila také
v přístupu k dětským divákům. Neboť se postarali o to, aby všichni dobře viděli a slyšeli,
jak větší, tak i nejmenší z více než šedesáti
dětí. To zase přispělo ke spokojenosti rodičů,
takže malí i velcí diváci odcházeli z představení s úsměvem a dobře naladění. Pravděpodobně rovnou do cukrárny.
Městská knihovna se s vedoucím souboru již
nyní dohodla, že loutkové divadlo Radost přijede s novou pohádkou do Velkých Pavlovic
zase v únoru příštího roku.
Mgr. Dana Růžičková
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Jakmile se začal odvíjet napínavý
příběh z ponurého lesa, ve kterém žije
zlá čarodějnice, děti ani nedutaly.

Zazvonil zvonec a pohádky je konec,
ale domů ještě nejdeme! Herci nám
dovolili se na loutky podívat a dokonce si
na ně i sáhnout.

Některé děti byly tak šikovné,
že se jim podařilo loutky rozhýbat
a tím páde jim vdechly život.
Měly z toho ohromnou radost.
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Společenský ples města Velké Pavlovice
V sobotu 25. ledna 2020 se po dlouhých letech
ve Velkých Pavlovicích konal Společenský
ples města Velké Pavlovice. Pro návštěvníky
byla připravena bohatá a hodnotná tombola
a k tanci a poslechu hrála dechová hudba věhlasná a velmi oblíbená dechová hudba Mora-

Losování výherních čísel bohaté tomboly.
Plesající byli svými „úlovky“ nadšeni.

vanka Jana Slabáka, která nenechala nikoho
dlouho sedět.
V Moravance mají velkopavlovičtí svého zástupce, skvělého muzikanta ovládající obdivuhodně trubku MgA. Zbyňka Bílka, učitele
na dechové nástroje a klavír na Základní
umělecké škole ve Velkých Pavlovicích. Ten si
před zraky všech plesajících střihnul bravurním způsobem sólo s písní Tenkrát na západě,
za které užil zasloužený potlesk a ovace.
Vítaným zpestřením večera bylo vystoupení
tanečníků z Tanečního studia Morava Václava Kosmáka z Mikulova. V průběhu plesu
bylo také možné ochutnat vína velkopavlovických vinařů. Na plese nechyběla velmi bohatá
a hodnotná tombola. Díky tomu nebylo snad
nikoho, kdo by odcházel domů s prázdnou.
Věra Procingerová

O kulturní program na Společenském
plese města Velké Pavlovice se postaral
taneční pár Tanečního studia Morava
Václava Kosmáka z Mikulova.

Zpěváček Hanáckého Slovácka 2020
V sobotu 8. února 2020 se ve Ždánicích uskutečnilo neveřejné kolo dětské pěvecké soutěže
Zpěváček Hanáckého Slovácka jako součást
celostátní postupové soutěže „Děti a píseň“.
Ze Základní umělecké školy Velké Pavlovice
vystoupili žáci Adélka Herůfková z Kobylí,
Mikulášek, Dominiček a Šimonek Prokešovi
z Velkých Pavlovic a spolu s nimi město Velké Pavlovice reprezentoval i Mareček Hanák.
Všichni čtyři kluci navštěvují také folklorní
soubor Hanýsek ze Šakvic, kde se na soutěž
pečlivě připravovali.
Podařené výkony našich zpěváčků porota
ohodnotila postupem do veřejné soutěžní přehlídky, která se uskuteční v kulturním domě
ve Ždánicích 22. března 2020.
Dětem děkujeme za reprezentaci ZUŠ a města
Velké Pavlovice a do dalšího kola budeme držet palce!
BcA. Barbora Hanáková

Naši malí zpěváčci zabodovali. V neveřejné kole dětské pěvecké
soutěže Zpěváček Hanáckého Slovácka 2020 si všichni vybojovali postup.

Četlo se dětem ve školce i ve škole
Protože pořád platí, že číst dětem je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.
A v dnešní uspěchané době to platí mimořádně, protože děti čtení milují, ať už jim čtete cokoliv. Víte proč?
Protože při čtení je nemůžete „ošidit“, nemůžete zároveň číst a mezitím uklízet, řešit
pracovní e-maily nebo stíhat jinou povinnost.
Číst jim vyžaduje veškerou vaši pozornost
a děti si celou pozornost zaslouží. A nemusí
jim číst jen rodiče, ale i prarodiče, sourozenci
nebo učitelky ve školce. Nebo já, knihovnice.

Proto jsem se v rámci projektu Celé Česko čte
dětem vydávala v listopadu minulého roku
s knihou a s příběhy rovnou za dětmi – do školy i školky.
V pondělí 11. listopadu jsem četla více než
padesáti školákům v družině pověst o Horymírovi. Protože na den svatého Martina to
prostě chtělo příběh o bílém koni. Abych jim
kompenzovala dlouhé sezení u čtení, nakonec
jsme s dětmi zkoušely, jak to měl ten Šemík
s tím skokem z Vyšehradu těžké. K vybudování hradby nám posloužily velké měkké kostky,

které jsem přeskakovala já i děti, které pak
vůbec nechtěly přestat. A za čtení mě obdarovaly kromě nadšení a radosti i tím, že pak namalovaly obrázky k tématu, které byla dlouho
vystavené na regálech v knihovně.
A četlo se i ve školce, se dvěma zimními příběhy jsem prošla všech pět tříd a četla dětem
zimní příběh, než se uložily k odpolednímu spánku.
Příběh o sněhové vločce si přišly poslechnout i děti z místní Montessori školky Klíček
k radosti, které však daly přednost návštěvě
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máme a k čemu slouží. Takže jsme se to rozhodli společně napravit.

V knihovně našly v prosinci děti úplně
jiný stromeček, než jaký mají doma.
Knihostromeček!
knihovny. A protože se nechystaly jít po čtení spát, měli jsme čas i na aktivity související
s textem knihy. Takže děti hledaly stejné vločky a zkoušely si, jaká fuška bylo dřív nosit lampion tak, aby vám díky svíčce uvnitř neuhořel.
Listopadovým čtením to jen začalo, protože
při čtení před spaním paní učitelky zjistily, že
spousta dětí neví, že v našem městě knihovnu

A proto, ve středu 4. prosince 2019, do knihovny zavítala třída Kuřátek s paní učitelkou
Zigovou a paní učitelkou Pilátovou. Děti se
dozvěděly, k čemu knihovna slouží a jak to
v ní vlastně funguje – že knihy jsou nikoho
a vlastně všech. I když některé si myslely, že
jsou úplně všechny paní knihovnice. Navíc
si mohly vyzkoušet, že umí knihovnice najít
knížku na jakékoliv téma, která je jen napadlo. Samozřejmě přišlo i na čtení, jinak to
v knihovně ani nejde.
V návštěvách knihovny dětí ze školky budeme
pokračovat, protože děti se k nám moc těší
a během zimního počasí je ideální přijít se
ohřát na pěkný příběh.
Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Třída kuřátek zavítala do knihovny
poslechnout si čtenou pohádku a podívat
se, jak to v knihovně vlastně funguje.

Myslivecký ples přebral štafetu od krojovaných
Druhým plesem letošní společenské sezóny
byl Myslivecký ples, který se konal v sobotu
18. ledna 2020, pouhý týden po plese krojovaných, od kterých tak přebrali pomyslnou
„plesací“ štafetu.
Ples zahájil Ing. Jaroslav Benda Ph.D. a poté
již předal mikrofon zpěvačce Barboře Hanákové, aby za doprovodu dechové hudby
Šohajka zazpívala píseň Tá naša myslivna
(text: Jaroslav Hejl, hudba: MgA. Zbyněk Bílek). Po takovém slavnostním zahájení se zábava velmi rychle rozproudila a taneční parket
zůstal plný prakticky do samého rána.
Dechová hudba, stylová výzdoba a bohatá
tombola se spoustou zvěřiny jsou pro Myslivecký ples typické. Ten je již léta pro mnohé

zárukou dobré zábavy a nejinak tomu bylo
i letos.
Věra Procingerová

S dechovou hudbou Šohajka
si zazpívala i Barbora Hanáková,
rodačka z Velkých Pavlovic.

Bohatá zvěřinová tombola je specialitou
Mysliveckého plesu.

Vernisáž výstavy obrazů Linie a plochy
V pátek 6. prosince 2019 v podvečer byla zahájena vernisáží nevšední výstava Základní
umělecké školy v Senici – posluchačů výtvarného oboru pro dospělé s názvem Linie
a plochy.

Obrazy vznikly během třídenního workshopu
ve dnech 27. až 29. září ve Velkých Pavlovicích
a okolí.
Krátkodobým domovem výtvarníků se stala
místní myslivna, která jim poskytla pro práci
velmi dobré zázemí.
Na výstavě měli návštěvníci možnost zhlédnout prostou krásu přírody kolem nás, kterou
již považujeme za běžnou, ale výtvarníci nám
opět připomněli její kouzlo a jedinečnost.
Určitě stálo za to najít si chvilku času a výstavu navštívit. Příležitost měli i účastníci
Vánočního jarmarku u radnice, výstava byla
totiž nedílnou součástí programu.

Vernisáž s mikulášským datem se stala
příjemnou společenskou záležitostí.
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Ing. Marie Šmídová

O kulturní program se na vernisáži
výstavy Linie a plochy postaralo
kvarteto tanečníků Country jízda.
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Příběh o kaprech zakončilo zasněžené vánoční městečko
To všechno se událo v pátek 20. prosince 2019
v Městské knihovně Velké Pavlovice, protože již tradičně poslední pátek před Štědrým
dnem patřil našim malým čtenářům a jejich předvánočnímu tvoření. A samozřejmě
ke knihovně patří čtení knih a k Vánocům patří téma vánoční.
A tak menší i větší děti si nadšeně poslechly
veselé povídání chlapce Dušana o tom, co
všechno veselého se může přihodit při takovém prodeji kaprů před Vánocemi.

z pera Miloše Kratochvíla přivedl do vánoční
atmosféry, začalo tvoření a vyrábění, při kterém se tentokrát zapotili hlavně rodiče. Ti
totiž skvěle pomáhali těm menším doslova vydolovat vykrojené tvary vloček, sněhuláků a či
stromečků z neposlušných raznic, aby si jejich
ratolesti mohly vyzdobit dle své fantazie polovinu ořechu, ze kterého se stala v dětských
rukou a podle vlastního nápadu originální vánoční ozdoba na stromek nebo jen tak na pověšení. A protože dětská fantazie je bezedná,
tak byl co kus, to naprostý originál.

A poté, co nás nejen předvánoční čas, ale i příběh z knihy Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my

Větší slečny se ve stejném čase a za poslechu
vánočních koled pustily do tvoření zasněžené-

Co bylo na programu předvánočního
setkání v knihovně na první položce?
No přeci čtení, tentokrát o nákupu kapra.

Děti si společně s knihovnicí Luckou
vyzkoušely několik ryze vánočních zvyků.
ho městečka, kdy z nabílených kartonových
krabic od mlék vytvořily domečky a které jim
pomohly rodičovské zkušené ruce vyřezat
jejich nevšední okna a dveře. Pak už je stačilo domečky postavené na bílém sádrokartonu doplnit větvičkami a vločkami a vzniklo
krásné malé zasněžené městečko, které nám
po celou zimu zkrášlovalo prostory knihovny.
Vánoční setkání v knihovně nebylo pouze o čtení knih, ale jako vždy i o vítaném
a oblíbeném tvoření.

Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Jak uběhl rok v Městské knihovně
Prvního ledna to byl rok, co jsem usedla
do knihovnické židle. A tak si dovolím trochu
malou rekapitulaci.
Zaprvé mě pobavilo, kolik lidí bylo překvapených, že za tím divným cizím příjmením se
schovávám právě já. „Lucko, to jsi ty?!“ byla
nejčastější věta, kterou jsem slyšela první měsíce v knihovně.
Věřili byste, že mi za ten rok prošlo rukama
(teda nejen mými, ale i kolegyň) přes sedmnáct a půl tisíce knih, které si půjčili čtenáři
domů? Je to obrovské číslo, na to, že máme
registrovaných čtenářů „jen“ 398. Prostě tady
máme čtenářky/e, kteří běžně přečtou i dvacet
knih za měsíc.
„No, na to já bych neměl/a čas!“ říkáte si možná teď v duchu. Ale ruku na srdce, napadlo vás
vzít si knihu na čtení, když čekáte u doktora,

na cestu do vlaku nebo prostě nekoukat denně na zprávy postupně na všech kanálech a na
následné televizní „šarády“. Zkuste to a budete překvapení, kolik času vyšetříte. A pokud
nemáte co číst – tak směle k nám do knihovny!
Protože když to vezmeme statisticky na počet
obyvatel, chodí do knihovny v průměru každý
sedmý, což není úplně pochvalné číslo.
Přestože počet čtenářů v posledním roce klesl
(ať už tím, že nám naši dlouholetí čtenáři nemládnou či tím, že studenti dávají přednost
stáhnout si obsah knihy z internetu místo aby
ji opravdu četli), stále více čtenářů se k nám
začíná hlásit z okolních obcí. Ať už z důvodů
naší dlouhé otvírací doby nebo pro obrovský
počet knižních novinek. Vždyť za rok 2019
knihovna nakoupila více než 750 knih, tedy
průměrně každý měsíc je to přes 60 knižních
novinek! A za tento luxus vděčíme jen a jen

vedení našeho města, v jehož rukou je i rozpočet knihovny.
Lidé, co do knihovny nechodí a ptají se mě
na mou práci, jsou dost překvapeni, kolik
knih (téměř 17 tisíc) a jaké množství nových
titulů tam máme. A také nad tím, co všechno tady umíme a děláme. Takže mě napadlo
to opět připomenout a informovat, že:
Půjčujeme nejen knihy, ale i Rovnost, Nový
život a širokou škálu časopisů – Květy, dTest,
Receptář, Tina, Udělej si sám, Maminka,
Krásný rok, National Geographic.
Umíme sehnat téměř jakoukoliv knihu – loni
jsme zařídili čtenářům 76 knih z jiných knihoven. Čtenáři mají jen dvě povinnosti - dodržet
lhůtu na vrácení a zaplatit poštovné za cestu
knihy zpět (s výjimkou MK Břeclav, kde se
nic neplatí).
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Umíme obalovat pro veřejnost knihy i učebnice nestandardních formátů. Máme notebooky pro veřejnost s přístupem na internet.
Umíme tisknout, kopírovat i laminovat až
do formátu A3.
Tak se zkuste někdy zastavit a půjčit si časopisy, které rádi prolistujete, ale málokdy
za ně hodláte utratit peníze. Nechtěli byste
si přečíst každý den nový časopis ke kávě za
50 korun ročně? Právě tolik stojí registrace
do knihovny na rok.
A pokud si nekupujete knihy, ať už proto, že
jsou drahé nebo že se nevyznáte v tom všem,
co nyní na trhu vychází nebo už prostě nemáte
kam knihy ukládat – tak právě pro Vás je ide-

ální čtenářská průkazka. Průměrný čtenář si
u nás v knihovně půjčí tak 5 knih za měsíc, což
vychází při ceně knih kolem 300 Kč za jednu
ušetření ročně 18 tisíc korun. A hlavně, když
Vás kniha nezaujme, může ji bez výčitek odložit a číst jinou, protože Vás nic nestála.
Jestli nám něco schází a trápí nás to, je to více
čtenářů především mezi dětmi školou povinnými. Chodí na vzdělávací besedy, které pro
všechny třídy ZŠ děláme, a vypadají, že si to
tady užijí. Milují i čtení v družině. Snažíme
se je i nalákat na akce do knihovny a někteří
i opakovaně přijdou, ale knihy mají nyní hold
těžkou konkurenci v moderních technologiích, která často rodiče dávají dětem do rukou
čím dál dříve. A tak se snažíme vychovat si

v knihovně malé budoucí čtenáře: Podporovat u nich lásku ke čtení a vytvořit jim pouto
ke knihovně, aby to bylo místo, kde jim je
příjemně. Proto už celý rok velmi dobře funguje klub v knihovně pro děti nazvaný RaČte
s dětmi (zkratka slov Rádi čteme s dětmi),
ve kterém se cca 1x za jeden až dva měsíce
schází rodiče s dětmi, které ještě neumí samy
číst. A chodí k nám opakovaně děti ze všech
tříd mateřské školky i Montessori školky
Klíček k radosti.
Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Jak jsme v knihovně lákaly mráz a sníh
Všechny děti milují zimu kvůli sněhu. Ta letošní však byla na sníh u nás doslova lakomá.
A tak jsme ji v Městské knihovně s dětmi chtěly přilákat všemi různými prostředky.
Ve středu dne 5. února 2020 se totiž konalo
letošní první setkání klubu RaČte s dětmi
do knihovny. Knihovnice sice připravila tematickou knihu plnou sněhu a zimy, ale sníh
bohužel nezařídila. Takže zatímco venku
řádil jenom silný vítr, děti jako pěny poslouchaly, jak v příběhu Františka Nepila dvojice
dětí společně s pejskem šla do lesa uříznout
si „soušku“ aby měly čím v chalupě zatopit.
Kniha Štuclinka a Zachumlánek tak malé posluchače přenesla do doby, kdy se ještě chodilo
s vlňákem na dřevo se sáňkami, aby bylo v sednici v kamnech zatopeno.
Druhá půlku byla věnována jako obvykle aktivitám a tvoření, které navazují na text, který jsme si četly. Děti hledaly dvojice stejných
vloček, pak hrály stínové pexeso a za pomocí
vodových barev a igelitového pytlíku tvořily
obrázek okna s mrazivými efekty. Bohužel
jsme podcenily množství vody a tak jsme
zůstaly bez mrazu nejen venku, ale i uvnitř
v knihovně.

Když je RaČte, tak je vždycky program nějak zpestřen, třeba vločkovým hlavolamem.

Pokud máte děti do osmi let, rádi Vás přivítáme v našem klubu RaČte s dětmi. Spodní hranice pro věk dětí není, důležité je, aby vydrželi
aspoň 5-10 minut poslouchat příběh a nerušily ostatní.
Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Únorové RaČte s dětmi bylo věnováno zimní knížce Štuclinka a Zachumlánek.
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
OČI, nejen brána do duše,
ale i DŮLEŽITÝ FAKTOR
při ČTENÍ A PSANÍ

Naše nervozita
– náš nechtěný
společník

O tom, že jsou oči důležité, asi nikdo z nás nepochybuje. Zrakem se přijímá až 70 % informací, při učení se řeči se podílejí asi z 30 %.
To vše potvrzuje, jak je potřeba o ně pečovat
a hlídat si je, a to již od dětství. Zrak a jeho
kvalita také ovlivňuje i chování (nesoustředěnost aj.).

prostupuje informovanost o těchto obtížích
u dětí i mezi pedagogy mateřských a základních škol. Obtíže v očních funkcích mohou
způsobovat (nejen u dětí) dvojité vidění, bolesti hlavy, pálení nebo slzení očí, rychlou
únavu při čtení. Pokud se u Vašeho dítěte
tyto obtíže objevují, je vhodné se objednat na ORTOPTICKÉ vyšetření (tedy ne
na klasické oční vyšetření, kde zjišťují převážně poruchy jako je krátkozrakost a dalekozrakost!!!). V těchto případech totiž tzv. nácvik opakovaným procvičováním čtení, nebo
uvolňování ruky pro psaní, nemají smysl.
Je potřeba cvičit hlavně oči.

Co vlastně nervozita a tréma je?

Co je důležité poznamenat? Očím výrazně neprospívá „hledění“ a zaostřování na malou
plochu, tedy př. hraní her na mobilním telefonu, tabletu. Může se objevovat syndrom
suchého oka. Při dlouhém koukání do mobilu, tabletu, PC oči nekonají to, co je potřeba
pro jejich tzv. „pohodu“, ztrácí se především
schopnost konvergence, ta se projevuje výrazněji při psaní, opisu. Pokud tedy chcete, aby
se Vaše dítě věnovalo technickým výdobytkům, je vhodnější větší plocha, jakou je třeba
větší počítačový monitor nebo plocha televize
(s regulací tráveného času). Ideální samozřejmě je, pokud oči dostávají jiné podněty,
ty z přirozeného venkovního světa. Vhodné
je také klasické hraní her př. navlékání korálků, lego, vypichování.

Nečekaná situace

V mateřských školách, zpravidla jednou ročně, probíhá screeningové vyšetření přístrojem Plusoptix A09, kterým lze vyšetřit zrak
dítěte již od věku 6 měsíců (lze zjistit krátkozrakost, dalekozrakost), dále je prováděna
přídatná diagnostika na tupozrakost a strabismus – šilhání. Vyšetření zde není hrazené
pojišťovnou a je tedy třeba, aby si je zaplatili
rodiče. Tato prevence se však vyplácí.
Proč? Máme děti, které často zakopávají,
narážejí do věcí, mrkají více očima nebo je
mhouří. To mohou být signály tupozrakosti.
Snížená schopnost vidění levým nebo pravým
okem postihuje celá 3 % dětské populace (jde
o to, že jedno oko tzv. přestane přenášet informace o tom, co vidí do mozku a v podstatě se
vyřadí z provozu). Většina rodičů vůbec netuší, že i dítě, které vidí mravenečka na zemi,
může trpět těžkou tupozrakostí. A věřte, že
v životě je pak opravdu velký rozdíl dívat se jen
jedním okem nebo oběma očima současně.
Pokud není tupozrakost včas odhalena a následně léčena (minimálně do dvanácti let věku
dítěte), pak už není šance na vyléčení. Důležité je, že pokud v rodině někdo s tupozrakostí
je, buďte na pozoru o to více. Často se dědí
tyto obtíže i tzv. „přes koleno“, obtíže se mohou objevit u dětí v průběhu celého předškolního věku.
Na co je potřeba myslet? Vyšetření zraku je
u pediatra orientační a mnoho dětí opravdu
ví, jak zastřít, že něco není v pořádku. Jednoduše kompenzují deficity i tupozrakost
dobrou pamětí nebo jinými „vychytávkami“.
Přesto buďme za preventivní prohlídky rádi,
jsou dalším místem zachycení obtíží očních
funkcí, ale když chcete jistotu, vyhledejte
odborného očního lékaře.
V posledních letech se ukazuje, že problémy
ve čtení a psaní ovlivňují z velké části právě
správné fungování očí (motilita, fixace, sakadické pohyby, konvergence, kontrastní
citlivost). Existují jednoduché zkoušky, jak
si alespoň orientačně ověřit, zda u dítěte není
některá z těchto funkcí narušena. Postupně

Více informací najdete třeba na www.ortoptika.com, v Jihomoravském kraji pak můžete
využít služeb Mgr. Jeřábkové (www.ortoptika.net – objednávky pouze PO, ST 7:30-8:00),
kde je i možnost odborného vyšetření Vašeho
dítěte i Vás (tzv. ortoptický status), zde najdete
i další užitečné informace. Prosím, nepodceňujte OČI a pomozte svým dětem, aby radostněji četly, psaly, někdy stačí jen pravidelně
dva, tři měsíce cvičit dle návodu odborníka
a dějí se zázraky. Je důležité si uvědomit, že
mnoho toho, co budou Vaše děti a Vy s nimi
řešit později, lze ovlivnit již v raném věku.
Mgr. Jana Pláteníková,
psycholog, speciální pedagog

Nervozita nebo tréma je stav napětí a neklidu,
který se projevuje v pohybech a v jednání. Téměř každý z nás zažil svíravý pocit kolem žaludku nebo třes rukou před nějakou důležitou
situací. Může se jednat o přechodný či trvalý
stav nervózního člověka.
Nervozita se projevuje jako úzkostný neklid,
např. ve formě trhavých pohybů očí, úst či rukou… nebo zvýšeným hlasem, přerušovanou
řečí či horečnatou činností. Velmi časté je také
chvění nebo třesení, pocení, ale může se projevovat i ve formě nespavosti.
Jak si můžeme pomoci v nečekané situaci,
která spustí naše stresory, a my začneme být
nervózní? Skutečnou první pomocí je dechová relaxace, která spočívá ve vědomém
navození klidného dýchání. Srdce nám buší
jako o závod, ruce se třesou, mozek se nedokáže na nic racionálního soustředit… Nejsme
v bezpečí našeho domova, takže si nemůžeme pustit žádnou relaxační hudbu apod.,
ale určitě si dokážeme na chvilku stoupnout stranou dění a zkusit plynule zhluboka
a klidně dýchat! Toto je bezpečný způsob,
jak se rychle zklidnit v nečekaných situacích,
které nám nejsou příjemné.
Dalšími způsoby, jak zmírnit naši nervozitu,
může být relaxační hudba nebo zajímavá relaxační videa, která jsou v poslední době také
k dispozici.
Čemu se vyhnout
Rozhodně se neuchylujte k alkoholu a lékům.
Zde si můžete velmi snadno vypěstovat závislost a ta vám v životě rozhodně nepomůže.
Pokud se vám nedaří pomoci si sami, je lepší
a rozumnější poradit se s psychologem, který bude určitě schopen odhalit příčinu a najít
způsob, jak si s nervozitou poradit.
Malá změna stylu
Osobně si myslím, že tento krok je těžší,
ale zato účinný. Zkuste malinko změnit své
myšlení a přístup k dané situaci. Místo toho,
abyste se např. báli toho, že se zesměšníte
před davem lidí, zkuste myslet na to, jak jim
to ukážete a jak jste dobří.
Za Studio H pro Vás článek napsala
Jaroslava Hudečková
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Podnikatelé pozor!
Od 1. května odstartuje závěrečná fáze EET
KDO?
Nově tržby evidují i poplatníci provozující
podnikatelskou činnost v ostatních oblastech
podnikání, například svobodná povolání, oblast dopravy, zemědělství, řemeslné a výrobní činnosti.
KDY?
Závěrečná fáze EET vstupuje v platnost
od 1. května 2020.
CO?
Evidují se všechny tržby v hotovosti šekem
či směnkou. Bezhotovostní transakce jsou
z EET vyjmuty.

vit účtenku. Některá řešení EET mají tiskárny
integrované k mobilnímu řešení, lze zakoupit
přenosnou tiskárnu.

PORUCHY

ZVÝHODNĚNÍ

KDO PORADÍ?

Podnikající fyzické osoby si mohou uplatnit
jednorázovou slevu na dani až do výše 5.000,Kč na pořízení pokladního zařízení.

Evidence tržeb pamatuje i na situaci výpadku
připojení či poruchy pokladního zařízení.
Více informací na www.etrzby.cz nebo na telefonu 225 092 392.
Zdroj: www.etrzby.cz

ZVLÁŠTNÍ REŽIM
Nově mohou podnikatelé žádat o povolení
evidovat tržby ve zvláštním režimu s využitím
papírových účtenek.

PROČ?
EET je plošné opatření, které má nastavit rovné a férové podmínky. Znamená také lepší výběr daní a prostor pro jejich snižování.
JAK?
Tržba je z pokladního zařízení zaslána do systému EET, kde je k ní vygenerován unikání
kód a je zaslán zpět do pokladního zařízení.
Tržby lze evidovat prostřednictvím standardního pokladního zařízení aplikace v počítači
či chytrém telefonu.
ÚČTENKA
Ke každé hotovostní transakci je třeba vysta-

Z farnosti
Zamyšlení nad svobodou života a právem žít
Při výročí 100 let republiky jsem ještě neměl
na co vzpomínat, ale na výročí pádu totalitního režimu už jsem vzpomínal, co jsem
dělal před 30 lety. Vím, že jsem tehdy chodil
do knihovny a četl. Jestli to byla povinná školní četba si přesně nevybavím, ale vzpomenu
si třeba na „Dobrodružství Huckleberryho
Finna“, jak mladý Finn putuje s uprchlým
černochem, v 19. století!
Přitom jako křesťané dlouho známe biblické
výzvy apoštola Pavla „přijmi uprchlého otroka jako svého bratra“ a „už není Žid anebo
Řek, už není otrok anebo člověk svobodný,
už není muž anebo žena, ale ve všech je Kristus“. Jenže trvalo desítky generací, než se
podařilo změnit náhled na tisíciletí zakořeněné otrokářství.
Dnes už naštěstí nikdo nepochybuje, že je proti lidským právům zotročit druhého a člověk
nemůže vlastnit druhého člověka. Smyslem
literatury (anebo filmu, dějepisu, či jakéhoko-
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liv umění a vědy) není vykreslit nám minulost
před očima, ale vnést poučení do naší současnosti. A nad tím přemýšlím… Jak se budou
lidé zpětně dívat na nás - a hodnotit náš život,
který pokládáme za samozřejmý – s větším
odstupem. Co řeknou o nás, jak jsme mohli přehlížet to i ono, když se jim to bude jevit
do nebe volající.
Dne 18. dubna se v Praze uskuteční Pochod
pro život. Letos to bude 20. ročník. Dvacet let se koná pochod, který má poukázat
na důležitost ochrany života člověka od početí do přirozené smrti. (A zase na něj pojedeme s dětmi.) Poprvé zákon dovolil potrat
v roce 1920 v Rusku (kvůli drastickému úbytku obyvatelstva byl v roce 1936 zakázán, ale
roku 1955 byl zase povolen). A i když byla
vždy snaha ovlivnit lidskou mentalitu pěknými obraty (v tomto případě se vžilo spojení
„umělé přerušení těhotenství“) a vydáváním
za přání většiny, přesto patří k největšímu zlu
moderní společnosti.

Teprve osmnáctiletý student s Aspergerovým
syndromem k tomu napsal: „Já jsem nikdy
nevěřil v Boha a k náboženství žádný vztah nemám. Ale jde mi o životy dětí a je nepřijatelné,
aby někdo svévolně rozhodl o dětském životě
a smrti. Je šokující, že přestože se hraje na
práva lidí, dokonce na práva sériových vrahů,
tak práva pro ty nejslabší neexistují. Všichni ti
schvalovatelé potratů si neuvědomují, že i oni se
mohli stát obětí… Přitom jsme na nejvyšší ekonomické úrovni v dějinách a o narozené dítě by
se vždy někdo postaral.“
Jako se lidskost projevovala v minulosti tím,
že v těžké chvíli se pravý člověk zachoval čestně a nedržel se při zdi, tak to musí platit i v naší
současnosti. Jenom vykročením mimo stojaté
vody po nás může něco zůstat. Jak to hlásá
název jiné knihy: „Po proudu plavou jenom
chcíplé ryby!“
Kněz PaedDr. Marek Slatinský
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Spolky a koníčky
Rozhovor nejen o víně
Zvažoval jsem, s kým bych si rád povyprávěl,
a poté zprostředkoval přes zpravodaj rozhovor i veřejnosti. Když napadl první sníh, procházel jsem se mezi vinicemi Šlechtitelské
stanice vinařské Velké Pavlovice, a.s. a v hlavě se mi honilo pár otázek, na které jsem neznal odpovědi. Ale znám jednoho pána, který
o Šlechtitelce ví hodně, provozního ředitele
pana Ing. Vratislava Nakvasila Ph.D..

od našich včel, různé druhy syrobů a dokonce
i meruňkovou marmeládu z meruněk odrůdy
Velkopavlovická a nechybí ani meruňkovice.
Kromě jakostních a přívlastkových vín z našich vinic máme v nabídce také moravské sekty, vyrobené z našich hroznů a hroznů z velkopavlovické oblasti. A samozřejmě nabízíme
také služby v našem penzionu André spojené
s vínem v srdci vinohradů Velkých Pavlovic.

Rozumím tomu dobře,
že vedete Šlechtitelku?

A co vína archivní, také je nabízíte?

Majitel Vladimír Poliak je zároveň i ředitelem a já jsem pověřen vedením společnosti
v jeho nepřítomnosti. K řízení společnosti
nám pak pomáhá poradní skupina všech vedoucích pracovníků jednotlivých úseků, tedy
je to vždy i o týmové práci. Strategická rozhodnutí jsou samozřejmě na majitelích, tedy
manželech Poliakových. Jak sami říkají, oni
přinesli finance, myšlenky a mnohé zkušenosti a my ostatní jsme jejich projektu mohli
vdechovat život.
V názvu firmy máte slovo „šlechtitelská“.
Šlechtíte vůbec ještě vinnou révu?
U nás už v podstatě šlechtění jako takové
není, tedy nekřížíme, ale máme tzv. udržovací
šlechtění, které má zde ve Velkých Pavlovicích
téměř osmdesátiletou tradici. Z celkových téměř 50 ha vinic máme pod státním dohledem
cca 6 ha šlechtitelských ploch, ze kterých můžeme sklízet očka a nabízet je zájemcům, kteří si pak u školkařů nechají vyrobit sazenice.
V nejvyšší šlechtitelské kvalitě nabízíme očka
odrůdy Pálava, André a dalších. Od příštího
roku, pokud bude vše v pořádku, budeme mít
v nabídce ještě Sylvánské zelené.

Šlechtitelská stanice vinařská ve Velkých
Pavlovicích má archivní vína přibližně
od roku 1951. Větší část těchto „pokladů“
máme i v naší nabídce. Samozřejmě jsou zde
také unikáty v počtu jen několika lahví, ty jsou
součástí tzv. rodinné rezervy majitelů. Třeba naše červená vína získávají svým stářím
opravdu nádherné chuťové tóny a je zážitek si
takovou láhev třeba dvacet či třicet let starou
otevřít a zavzpomínat.
Kde máte, jak Vy říkáte,
„poklady“ uloženy?
Máme u nás asi 14-15 tisíc lahví s archivním
vínem a tak je jasné, že musí být uloženy
na více místech. Převážná část je ve sklepních
prostorách Vinařského penzionu André. Vybraná vína určitých i nových ročníků určená
k archivaci pro další generace budou dle plánů
uložena i ve sklepích budovaného rodinného
sídla majitelů firmy.
Vinaři sbírají různá ocenění. Kterých si nejvíce vážíte, co je pro Vás to TOP ocenění?
Jsme samozřejmě rádi za každou medaili,
která je našemu vínu udělena, v prestižních

soutěžích zvláště. Mezi jedno z nejcennějších
a současně i komplexních ocenění patří ovšem
určitě to z roku 2019, kdy jsme vyhráli Vinařství roku 2018 v kategorii „Velké vinařství“. To
je ocenění za práci všem spolupracovníkům,
kteří našemu vinařství pomáhají růst. Neopomenu ani zmínit ocenění všech lidí, kteří
nás navštěvují. Těch mnohých lidí, zákazníků a návštěvníků, kteří nám řeknou, že se
ve Velkých Pavlovicích na Šlechtitelce cítí
dobře, jsou spokojeni a rádi se k nám vrací.
K tomu, že se u Vás lidi cítí dobře, přispívá
určitě i upravené okolí penzionu a nádherné
zahrady kolem.
Na údržbě se podílí více tzv. zahradníků,
ale s prací nám pomáhají všichni ostatní,
když je třeba. Údržba zahrady, která má výměru dnes téměř dva a půl hektaru, není
však jednoduchá, ale těší nás, když se zde lidé
cítí dobře. V naší firmě se snažíme, že když
je potřeba, pomůžeme si z jednoho úseku
na druhém a naopak.
Zahrada je volně přístupná, nedělají vám
vrásky vandalové?
Naštěstí zatím ne, občas máme v odlehlejších
místech nějaká drobná poškození nebo třeba
na dětském hřišti, ale není to nic hrozného.
Většina lidí si zahrad užívá, nachází zde relativní klid a odpočinek. K udržení pořádku
slouží částečně i monitoring zahrad.
Babiččin statek a zvířátka v něm. Předpokládám, že se o ně stará někdo
ve volné chvíli.
Samozřejmě, kdo má doma zvířectvo, ví, co

Znám vaše vinice jenom z okolí rozhledny Slunečná, máte je ještě v některých
jiných tratích? Anebo třeba i v katastru
jiných obcí?
Vycházíme hodně z historie a snažíme se pokračovat v práci lidí před námi, proto máme
vinice výlučně jen v katastru Velkých Pavlovic. Hospodaříme ve třech viničních tratích
v Išperkách, nejvíce v Nad Zahradách a také
na Trkmankách (ty pak částečně přechází do
katastrálního území Bořetice). Nikde jinde už
vinice nemáme.
Ve vinotéce, která je součástí penzionu André, se nenabízí jen víno,
ale i další produkty.
Máme celkem široký i nealko program. Vyrábíme vinařské limonády nebo třeba i vinné mošty v bio kvalitě. Prodáváme taky med

Výrobní hala ŠSV, a.s. ve Velkých Pavlovicích.
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taková „zvěř“ potřebuje. O statek se nám
pečlivě a každý den stará pan Mirek z Velkých
Pavlovic. Zastane opravdu veškerou práci.
Takže na jídelníčku v restauraci máte určitě
jehněčí z vlastního chovu.
Ne, to nemáme. Legislativa to zatím u nás
neumožňuje. Ale i tak mají všechna zvířata zajištěnou pravidelnou veterinární péči smluvně se zvěrolékařem z Velkých Pavlovic. Chov
i statek máme zavedený v celostátním systému evidence a tak má každé zvíře své unikátní číslo, tedy značku, bez toho to bohužel
dnes už nejde. Stejné je to i se včelami, ty musí
každý včelař mít též registrovány.
Asi před rokem se začalo budovat kousek
od kaple sv. Urbana. K čemu bude sloužit?
Není snad tajemstvím, že se jedná o rodinné sídlo majitelů ŠSV. Místo pro setkávání
a život celé rodiny, která tak bude uprostřed
vinohradů i celého dění Šlechtitelky. A jak už
jsem zmínil, je tam i plán na prostory třeba
pro archivní vína. Samozřejmě každodenně
řešíme při tomto počasí znečištěné komunikace u stavby, ale bohužel s tím nic moc udělat
nejde. Stavební firma má v podmínkách, že
se musí o komunikaci pečlivě starat, ovšem
není v jejích silách při dešti nebo sněhu čistit
komunikaci každou hodinu. Sami se snažíme v rámci možností o pořádek a kolikrát se
stane, že i naši lidé jak na hale, tak zejména

na penzionu uklízí bláto vytahané traktory vinařů na cestě před penzionem.
Kdy má být stavba hotová?
Když půjde vše dobře, tak do roka, ale je to
velká stavba a termín se může prodloužit.
Ale samozřejmě se bude navážet stavební materiál čím dál tím méně. Tak jako u penzionu
je v plánu úprava okolí a také cest.
Vraťme se ještě zpět k vínu. Mám tradiční
otázku. Jaká budou vína ročníku 2019?
V nabídce máme zatím nová vína jako Veltlínské zelené, Sauvignon a chystají se samozřejmě i další. Vína jsou krásně aromatická
a podle reakcí lidí i našich sklepmistrů budou vína moc pěkná. Velké Pavlovice mohou
být právem hrdá na svá červená vína, která

se zde tvoří již více než 800 let, ale potřebují
svůj čas. Proto si i u nás milovníci vín na červená ročníku 2019 počkají min. 2–3 roky, tedy
až v roce 2021–2022. Tedy „Na zdraví a díky“
všem, kteří spolu s námi společně tvoříte přítomnost, v které se odráží bohatá historie
toho krásného kraje Velkopavlovicka, poctivá práce vinařů, vinohradníků, pěstitelů
meruněk a ostatních lidí protknutá také respektem k unikátní okolní přírodě.
Za rozhovor panu
Ing. Vratislavu Nakvasilovi Ph.D.
poděkoval místostarosta města
Velké Pavlovice Petr Hasil

AKCE ŠLECHTITELKA 2020
14. 2. – 16. 2. 2020			
6. 3. – 8. 3. 2020			
10. 4. – 13. 4. 2020			
1. 6. 2020				
11. 6. 2020			
4. 7. 2020				
15. 8. 2020			

Valentýnské menu
Steaky a burgery
Velikonoční menu
Dětský den
Toskánské odpoledne
Otevřené sklepy – Víno v oranžovém
Grilování s cimbálkou

29. 8. 2020			
5. 9. 2020				
11. 11. – 15. 11. 2020		
4. 12. – 6. 12. 2020			

Grilování s cimbálkou
Putování po modrých sklepech
Svatomartinské speciality
Zvěřinové speciality

Ohlédnutí Přátel country za rokem 2019
Náš soubor se v loňském roce stal součástí
TJ Sokol Velké Pavlovice a navštěvovalo jej
19 tanečníků a tanečnic. Tento rok byl také desátým rokem naší činnosti.
V lednu Občanské sdružení Nedánov v Boleradicích slavilo 20. výročí svého založení

a na oslavu zvolilo to nejlepší – uspořádalo
country bál. Naše skupina měla tu čest předvést své umění ve dvou vstupech.
V březnu nás pozvala kapela Rančeři
na country večer, který pořádala obec Jiříkovice u příležitosti otevření nové sportovní haly

a zároveň nás požádali o vystoupení – abychom místním předvedli něco z country tanců. Společně s námi se předvedla taneční skupina La Quadrilla z Brna a Vašek Čiháček se
svojí western show.
Poslední sobota v březnu patřila našemu
již 5. Country bálu. I když jsme měli pořadatelské a hostitelské povinnosti, předvedli
jsme premiéru našeho vystoupení „Oranžový expres“. K tanci a poslechu nám hrála
kapela Popojedem.
V dubnu jsme se podíleli na úklidu okolí města, a to od zastávky k rozhledně Slunečná.
Po práci jsme si poseděli u táboráku. Koncem
tohoto měsíce jsme vystupovali na Železničářském bále v Břeclavi, kam naše nejnovější vystoupení s železničářskou tématikou
padlo jako ulité.
V květnu jsme naším uměním potěšili důchodce v sousedních Němčičkách. Předvedli
jsme dvě vystoupení - už starší „Babu“ a náš
nový „Oranžový expres“.
Koncem května se několik našich členů zúčastnilo semináře klasických country tanců
ve Stříbském mlýnu u Ivančic.

Není nad to umět se radovat ze života, i když je třeba ponurý podzim…
Každý den může být zalitý sluncem, když si zatančíte!
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Začátkem července vzpomněli velkobílovičtí
Sokolové výročí upálení Mistra Jana Husa.
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Při této příležitosti uspořádali regionální slet,
který jsme obohatili také našimi country tanci. Po návratu domů jsme oslavili i my Husovo
výročí táborákem u chatičky.

pod vedením našeho oblíbeného Míry Procházky. Protože Bludov se nachází až u Šumperka, spojujeme si tuto akci i s malým výletem a nezbytnou pyžamovou párty.

Závěrem roku jsme společně oslavili i Silvestra a vstup do nového roku. Mimo tento výčet
našich aktivit jsme se zúčastnili spousty country večerů a bálů.

Začátkem srpna jsme organizovali Country
večer pod Slunečnou. Tuto akci jsme museli
na poslední chvíli odvolat pro nepřízeň počasí
(kdo by čekal, že bude v srpnu chladno, větrno
a deštivo).

Několik našich členů dalo přednost semináři
s Ivanem Bartůňkem v Luhačovicích, kde neopomněli využít výhod lázeňského města.

Závěrem bychom chtěli pozvat příznivce
country hudby a tanců na náš country bál,
na který se můžete těšit v sobotu 28. března.

V posledním měsíci loňského roku jsme vystupovali na Mikulášské přehlídce country tanců
ve Veselí nad Moravou. Přehlídky se zúčastňují taneční skupiny s tím nejlepším, co mohou předvést. Ani my zde nemůžeme chybět.
Naším „Oranžovým expresem“ jsme pobavili
ostatní účastníky a sklidili za vystoupení velkou pochvalu.

Více se o nás můžete dočíst na stránkách:
ht t p://pratelecountr y.blogspot.com /
nebo na facebooku: Přátelé country Velké
Pavlovice

V září nás pozvalo židlochovické TIC, abychom vystoupili u příležitosti slavnostního
otevření cyklostezky. Také tady jsme předvedli dvě choreografie – „Karolínu“ a „Babu“.
V říjnu se pravidelně zúčastňujeme víkendového semináře country tanců v Bludově

2020

Za Přátele country Jana Vondrová

Velkopavlovičtí Přátelé country v celé své kráse – při vystoupení v tanečních kostýmech.

Dům byl zadýmený,
přesto se pokusil muže žijícího v domě zachránit
V neděli 5. ledna 2020 ve 14:00 hodin na
sebe opět upozornila siréna umístěná na
základní škole. Hasiče povolávala k požáru
v domě na ulici Ořechová, kde už však jeden odvážlivec zachraňoval – pán, který si
s manželkou a dcerkou vyšel na odpolední
nedělní procházku.
Patrik Čač bydlící v našem městě neváhal
vstoupit (do zadýmeného obydlí), aby se

pokusil odvrátit tragédii. Našel již však jen
bezvládné lidské tělo, které se mu nedařilo vyprostit. I tak se však stihl rozhlédnout
po domě, zda tam není i někdo další.
Když se k domu blížili velkopavlovičtí hasiči, Patrik Čač stál společně s manželkou
a dcerkou u domu, aby situaci hasičům popsal. Ti vytáhli bezvládné tělo a požár zlikvidovali relativně brzy. Vlastně se dá říci,

že dýmící materiál pouze žhnul, plamenné
hoření zaregistrováno nebylo. Na místo byl
povolán policejní psovod se psem, který měl
pomoci s vyšetřováním, proč požár vznikl.
Předmětem vyšetřování je i to, zda muž žijící v domě zemřel před požárem anebo až
v jeho průběhu.
Představujete si dveře…, okna… a z nich šlehající plameny až po střechu, která už taky
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začíná hořet? Tak to během popisovaného zásahu určitě nevypadalo.
S jistotou však mohu říci, že pan Čač musel
„zabrat“, aby se do obydlí dostal a hlavně musel mít odvahu do zakouřeného a neznámého
prostředí vstoupit!
Patriku, děkujeme
a obětavost!

Vám

za

odvahu

Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Zásah velkopavlovických hasičů u výjezdu, jehož následky byly bohužel fatální.

O odrůdě Frankovka přednášel Ing. Jan Stávek
ČZS ZO – velkopavlovičtí zahrádkáři uspořádali v pondělí podvečer dne 13. ledna 2020
odbornou přednášku s Ing. Janem Stávkem
na téma "Červená vína – odrůda Frankovka".
Přednáška byla zaměřena na výrobu sladkých moštů a bílých, červených a růžových
vín z této odrůdy. Dále byla představena
technologie výroby fortifikovaných vín a produktu Verjus, což je ušlechtilá přísada místo
octu vyrobená ze zelených hroznů odrůdy Frankovky.
Součástí přednášky byla i degustace, kde si
účastníci měli jedinečnou možnost porovnat
jednotlivé odrůdy, různé ročníky a technologie zpracování. Po závěrečné diskuzi odměnil
zaplněný sál pana Stávka dlouhým potleskem.
Jan Havránek
Velkopavlovičtí zahrádkáři se od lektora Ing. Jana Stávka dověděli
spousty zajímavostí a novinek.

Školní okénko
Příprava na nový školní rok 2020/2021
v mateřince začíná již nyní
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Snažím se hledat a zajímat se o nové nápady
pro vzdělávání dětí předškolního věku. Proto
mě velice zaujal projekt „LOKOMOCE pohyb jako prevence“, jehož garantem je přednosta kardiocentra IKEM prof. MUDr. Jan
Pirk, DrSc.

Cílem projektu je vrátit do školek pohyb, aby
si i dnešní děti, které ho mají méně, než měli
jejich rodiče, v tomto přetechnizovaném světě
vytvořily a udržely vhodné pohybové návyky.
Především správné držení těla! Jde také o psychomotorický vývoj dítěte.

Když jsem se o tento projekt začala zajímat
blíže, dozvěděla jsem se, že až 90 % dětí předškolního věku má špatné držení těla, špatnou
koordinaci pohybů… Co s tím?

Každodenní cvičení pod vedením svých učitelek, které již od února zahájily své proškolování, na odborných workshopech pod vedením
MUDr. Jaroslavy Chlupové a Mgr. Martiny

Haklové, by mělo pomoci dětem zlepšit se
po lokomoční a koordinační stránce a upevňovat si správné pohybové návyky.
Věřím, že naše snaha přinést do naší školičky
zase něco nového získá odezvu nejen u dětí,
pro které to děláme, ale i u jejich rodičů.
Bc. Olga Kolářová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice
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POZOR SOUTĚŽ!!!
Srdce s láskou darované, tentokrát Austrálii
Požáry v Austrálii se rychle šíří. Obrovskou
živelnou přírodní katastrofu zaznamenaly
i děti z naší školky ve Velkých Pavlovicích.

Olinka: „A kam všechny utečou? Kam se schovají. Já bych si je vzala hned domů.“

BUDEME RÁDI, KDYŽ PODPOŘÍTE DĚTI
ZE SVÉHO MĚSTA SVÝM HLASEM!!!
Hlasovat je možné do 15. března 2020.

Klárka: „Já jsem viděla pandu, jak jim paní
ošetřuje popálené pacičky, už ani nemůžou utíkat.“

K rozhovoru o Austrálii se přidávají i ostatní
děti. Na srdíčku je tíží, že lidé a zvířátka trpí.
Diskutují o přírodní katastrofě a přemýšlí,
jak ony samy by zvířátkům a ohněm postižené přírodě, mohly pomoci. Namalovaly
a vystřihly srdíčka a posílají je přes oceán jako
létající srdíčkové balony, se vzkazy od dětí,
také se symbolikou pomoci. Nesou vodu, léky,
záchranářská auta, vrtulníky, peníze, léky...

Davídek: „Já jsem viděl smutného klokánka,
Ani neskákal.“

AUSTRÁLII patří naše SRDCE S LÁSKOU
DAROVANÉ...

Kuba: „Klárko, viděla jsi v televizi, jak utíkají zvířátka před ohněm? Taťka říkal, že hoří
příroda v Austrálii, větší, jak naše Pavlovice
a ještě větší, jak celá republika.“

VÍCE NA – www.srdceslaskou.cz
HLASUJTE NA – https://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2019?search=velk%C3%A9+pavlovice
Bc. Olga Kolářová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

Naše srdíčka patří zraněným zvířátkům v požárem pustošené Austrálii!
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POZOR SOUTĚŽ!!!
Lípa – symbol státnosti
Tato slova jsou vytesaná do kamene, který je
nám památkou, u lípy zasazené na naší školní zahradě.
Jejich silný význam dokládá i to, že lípu, v říjnu roku 2018, zasadily děti z naší mateřské

školy. Snažíme se naše děti vést k lásce k přírodě, k souznění s přírodní krásou ve všech jejich podobách. Nejinak tomu bylo i při výběru
stromu. Spolu s dětmi jsme přemýšleli nejen
nad samotnou symbolikou stromu, ale určitě

i o tom, jaký užitek nám zasazený strom může
následně poskytnout.
Lípa se nám zdála pro svůj vzrůst symbolikou
majestátnosti, pro tvar srdcovitých listů zase
symbolem lásky, radosti a štěstí a pro svou
košatou korunu zase místem klidného útočiště v období horkých letních dnů. Myslíme
si, že se nám podařilo skloubit hned několik
krásných myšlenek a NAŠE LÍPA bude sloužit určitě ještě dalším „generacím dětí“ naší
mateřské školy.
BUDEME RÁDI, KDYŽ PODPOŘÍTE DĚTI
ZE SVÉHO MĚSTA SVÝM HLASEM!!!
Hlasovat je možné do 15. března 2020.
VÍCE NA – www.srdceslaskou.cz
HLASUJTE NA – https://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2019?search=velk%C3%A9+pavlovice
Bc. Olga Kolářová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

Haló, haló dospěláci, pomozte naší lípě k vítězství! Děkujeme!

Soutěž Bible a my
V měsíci říjnu 2019 proběhlo na velkopavlovické základní škole školní kolo soutěže
Bible a my. V I. kategorii (I. stupeň) se s biblickými otázkami na téma „Ježíšovy zázraky
v Markově evangeliu“ nejúspěšněji potýkali a do okresního kola postoupili P. Julinek
a V. Holacká. Ve II. kategorii (6., 7. roč.) test
školního kola na téma „Ester“ nejlépe zvládli
E. Lukešová a D. Dobrucký. Ve III. kategorii
(8., 9. roč.) tématem „Apoštolové Petr, Jakub
a Jan v evangeliích a skutcích apoštolů“ nejsnadněji prošli M. Bílek a V. Macková. Za po-

Okresního kola soutěže Bible a my
se v sále velkopavlovického
Ekocentra Trkmanka zúčastnilo
jednasedmdesát soutěžících.
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moc velice děkuji panu faráři M. Slatinskému.
Ve středu 27. listopadu 2019 se v prostorách Ekocentra Trkmanka uskutečnilo
22. okresní kolo soutěže. Účastnili se jej nejúspěšnější řešitelé školního kola ze čtrnácti
škol okresu Břeclav (z toho tři střední školy).
Celkem jsme přivítali ve Velkých Pavlovicích
71 soutěžících.
Do finále mohlo na základě výsledku testu dojít v každé ze čtyř kategorií šest žáků, což se
ze ZŠ Velké Pavlovice podařilo Pavlu Julinkovi. Do finále vstoupil z prvního místa
a nakonec se umístil na místě druhém. Letos
do celostátního kola v Olomouci (20. 3. 2020)
postupují jen vítězové kol okresních. Pavlovi
tímto blahopřejeme ke skvělému výsledku
a všem našim zástupcům děkujeme za reprezentaci naší školy.

ky pro finalisty – sirup, pití, med), Pekařství
Pešák (vynikající pečivo), Vinařství PROQIN
(vína pro lektory), P. L. Salčákovi, A. Slavíkové (keramické pozornosti). I díky nim proběhlo okresní kolo v příjemné atmosféře a přátelském duchu. Věřím, že i za rok se při okresním
kole ve Velkých Pavlovicích setkáme.
Mgr. Jiří Slavík,
koordinátor okresního kola
a učitel Základní školy Velké Pavlovice

Pozvánka na HRÁTKY
Mateřská škola Velké Pavlovice srdečně
zve rodiče s dětmi, které budou do MŠ
nastupovat od září, na HRÁTKY.

Přednáškou a zajímavým povídáním zpestřil
chvíle čekání na opravení písemného testu
pan Ing. Vratislav Nakvasil, Ph. D. s poutavým vyprávěním o včelách.

Od 18. března do 13. května 2020 bude
každou středu od 15:15 do 16:15 hodin
probíhat adaptační odpoledne tak, aby se
dítě v září při nástupu do školičky cítilo
lépe a šlo do již známého prostředí.

Děkuji všem sponzorům – ZŠ Velké Pavlovice,
Městu Velké Pavlovice, Ekocentru Trkmanka,
Šlechtitelské stanici vinařské (dárkové balíč-

Bc. Olga Kolářová, ředitelka Mateřské
školy Velké Pavlovice
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Úspěchy velkopavlovických školáků
v humanitních olympiádách
Také v letošním školním roce se žáci místní
základní školy zúčastnili v průběhu ledna
okresních kol olympiád z českého jazyka
a dějepisu, do nichž postupovali vždy dva
nejlepší řešitelé školního kola. Soutěže
z češtiny se účastnila Ema Komosná (9. B)
a Valentýna Ruprechtová (9. B), jejíž slohová

práce byla v deseti nejlepších v dané kategorii
(8. a 9. ročník).

dě byl Petr Zapletal (9. B), který se nakonec
umístil na skvělém 7. místě.

Valentýna Ruprechtová školu reprezentovala
také v dějepisné soutěži, jejíž letošní motto
znělo: „Dlouhé století se loučí (1880–1920)“.
Našim druhým zástupcem na této olympiá-

Moc gratulujeme!
Mgr. Iva Kilianová,
učitelka Základní školy Velké Pavlovice

Okresní kolo matematické olympiády
na naší základní škole
V letošním školním roce 2019/2020 pořádala
Základní škola ve Velkých Pavlovicích 69. ročník okresního kola matematické olympiády.
V kategorii 9. ročníků soutěžili nejen žáci základních škol, ale i gymnázií - Břeclav, Hustopeče, Mikulov a Velké Pavlovice. Okresního kola se zúčastnilo celkem jedenáct škol,
z toho čtyři gymnázia. Úspěšných řešitelů
bylo devět. Za úspěšného řešitele se považuje
každý soutěžící, který dosáhne aspoň 12 bodů

ze 24 možných. Úspěšným řešitelem byl i náš
žák Petr Zapletal, který skončil na 8. místě.
V kategorii 5. ročníků soutěžilo sedm škol.
Úspěšní řešitelé byli čtyři. Za úspěšného
řešitele se považuje každý soutěžící, který
dosáhne alespoň 9 bodů z 18 možných. Náš
žák Matyáš Hádlík se stal úspěšným řešitelem a umístil na 2. místě. Další náš žák Adam
Jarmar skončil 5. místě.
Okresní kolo devátých a pátých ročníků se ko-

nalo 29. ledna 2020. Celkem se okresního kola
matematické olympiády zúčastnilo 32 žáků,
z toho v kategorii 5. ročníků jich bylo 13.
Našim žákům děkuji za pěknou reprezentaci
školy!
Mgr. Michal Rilák,
předseda okresní komise
Matematické olympiády
a ředitel Základní školy Velké Pavlovice

Jak to chodí od adventu do Tří králů?
„Veselme se, radujme se“ - tak se jmenoval výukový adventní program plný tradic a příběhů
ve skanzenu Strážnice. Právě tam se v pá-

tek 6. prosince 2019 vydali žáci druhých tříd
ZŠ V. Pavlovice se svými třídními učitelkami.
Děti přivítal Mikuláš s andělem a čerty.
Za veselou čertovskou písničku dostaly pravé
křížaly, které všem moc chutnaly, mnohým
dokonce víc než čokoláda. Hned u další chaloupky na všechny čekaly němé Lucky a kostelník, který pekl vánoční oplatky.

Potkali pastýře s ovečkami, koledníky i tři krále. Na závěr si mohli vyrobit svíčku z včelího
vosku a nazdobit perníčky.
Krásné adventní dopoledne se opravdu vydařilo.
Mgr. Eva Drienková & Mgr. Jitka Řádková,
učitelky Základní školy Velké Pavlovice

Děvčata a chlapci viděli draní peří, pečení čertíků z kynutého těsta, ruční výrobu dřevěných
ozdob i hraček. Pouštěli lodičky vyrobené
z ořechových skořápek, zpívali koledy, žasli
nad vánočním stromečkem zavěšeným u stropu a viděli, jak se lije olovo. Dozvěděli se, jaké
tradice dříve lidé dodržovali na Štědrý den.

Děti z druhé třídy dnes už ví, že tak trošku
strašidelná Lucka toho moc nenamluví
a navíc, noci upije.

Jaké cukroví se peče dnes a jaké se peklo
dříve? O tom si povyprávěly děti
ve strážnickém skanzenu.

Krásně jsme si vlastnoručně nazdobili
perníčky. A jak sladce chutnaly!
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Vánoční koledování aneb Děti seniorům senioři dětem
Sblížení generací – to byl hlavní cíl společného setkání dětí ze Základní školy Velké Pavlovice a seniorů v předvánočním čase. Místem
setkání se stalo nádvoří seniorských bytů
na ulici Bří Mrštíků, kde si spolu zazpívali
koledy a vánoční písničky. Okolím se rozléhal
zpěv, zvuky rolniček, flétniček i harmoniky.
Děti si pro seniory připravily drobné dárečky
a přáníčka. Senioři je na oplátku pozvali na čaj
a sladkosti. Spokojenost a dobrá nálada se odrážela ve tvářích všech přítomných.
Za rok se opět sejdeme a snad k Vánocům přibude tato nová krásná tradice.
Mgr. Dagmar Šmídová,
učitelka Základní školy Velké Pavlovice

Děti nejen zazpívaly, ale také daly
babičkám a dědečkům drobné
vlastnoručně vyrobené dárečky. Za to si
domů odnesly pár sladkostí a všichni si
pospolu vychutnali teplé občerstvení.

Ani paní učitelky nezůstaly pozadu,
postaraly se o příjemný hudební
doprovod.

Spousty krásných koled a vánočních písniček zazpívali a na jednoduché hudební nástroje zahráli žáčci I. stupně ZŠ našim seniorům.

Páťáci a tvorba Teodora Pištěka v Brně
V pátek 13. prosince 2019 navštívili žáci pátých ročníků Brno, aby zde zhlédli výstavu
děl známého českého malíře a kostýmního
výtvarníka Teodora Pištěka.
Výstava byla instalovaná v prostoru Domu
umění města Brna. Představila žákům re-
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prezentativní a rozsáhlý výběr děl Theodora
Pištěka od počátku 60. let po současnost:
autorovy rané výtvarné práce inspirované
vnitřním prostorem motoru, obrazy kreslené
tuší z přelomu šedesátých a sedmdesátých
let, hyperrealistické malby naplněné kri-

tikou i obdivem k modernímu světu a také
ukázky z posledního cyklu obrazů Rozhovory s Hawkingem, který byl vystaven kolem
monumentální instalace ve tvaru pyramidy s názvem Kde budu žít příště. Umělec
pro prostory Domu umění připravil ještě dal-
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ší rozsáhlou instalaci nazvanou Minotaurus
v Procházkově síni, ve které se inspiroval prostory labyrintu.
Celou expozicí žáky provedla paní průvodkyně, která doplnila vystavená díla fundovaným
výkladem. Na závěr si děti vyzkoušely nakreslit svůj vlastní obraz, v němž jim byly inspirací
části obrazů Teodora Pištěka.
Mgr. Halka Buryová, zástupkyně ředitele
Základní školy Velké Pavlovice

Matematická soutěž
na I. stupni základní školy
Na 1. stupni Základní školy Velké Pavlovice
proběhla závěrem měsíce ledna 2020 matematická soutěž „Úkoly pro bystré hlavičky.“
Děti řešily úlohy, které vyžadovaly nejenom
dobré znalosti, ale i samostatné uvažování
a kreativní přístup.
Nejlepší řešitelé z jednotlivých ročníků:
1. ročník: Ema Karafiátová, Adam Valkovič,
Anna Zelená
2. ročník: Valentina Šulová,
Alžběta Havlínová, František Popelka

Vánoční turnaj
ve stolním tenise
V rámci kroužku stolního tenisu proběhl
na ZŠ V. Pavlovice v čase adventu již tradiční Vánoční turnaj, kterého se účastnilo šest
žáků. Kluci se rozlosovali do dvou skupin
po třech.
Ve skupině A po odehraných zápasech bylo
pořadí: 1. Daniel Dobrucký, 2. Matyáš Hádlík, 3. Petr Loveček. Skupina B skončila
takto: 1. Michal Viktorýn, 2. Mirek Osička,
3. Jindřich Dobrucký.
Vítězové skupin sehráli finále, které se více
podařilo poměrem setů 3 : 0 Michalu Viktorýnovi, jenž zvítězil nad Danielem Dobruc-
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kým. Třetí místo obsadil Mirek Osička po
vítězství 3 : 0 nad Matyášem Hádlíkem. Páté
místo získal Jindřich Dobrucký výhrou 3 : 1
nad Petrem Lovečkem.

3. ročník: Kilián Barnáš, Ondřej Langer,
Aneta Ondráková
4. ročník: Pavel Julinek, Matyáš Halm,
Miriam Hádlíková
5. ročník: Matyáš Hádlík, Jan Bartoš,
Jiří Sýkora
Všem dětem děkujeme za účast a blahopřejeme vítězům.
PhDr. Jitka Martincová,
učitelka Základní školy Velké Pavlovice

Fotbalový turnaj
žáků O pohár
starosty města

Klukům děkuji za krásné zápolení, ale především za zlepšení v pinkání míčku přes síťku
na stůl. V tomto sportu na tréninku hodně
záleží. Věřím, že kluci pinec mají rádi, že se
v něm budou ještě zlepšovat a zažijí při této
hře i spoustu legrace.
Mgr. Jiří Slavík,
učitel Základní školy Velké Pavlovice

Hrdí vítězové turnaje v sálové kopané
s pohárem od samotného starosty města,
holky a kluci ze třídy 4. B.
Ve čtvrtek 30. ledna 2020 proběhl na Základní
škole Velké Pavlovice tradiční turnaj v sálové
kopané „O pohár starosty města“.
Hrálo se ve dvou věkových kategoriích:
2.–3. ročník a 4.–5. ročník. Funkce spravedlivého rozhodčího se ujal pan starosta
Jiří Otřel.
V mladší skupině zvítězila třída 2. B před
2. A a 3. A. Mezi staršími soupeřili o prvenství
4. B s 5. A. Výsledek po vzájemném zápase
a stejném bodovém skóre musely rozhodnout
až penalty. Větší štěstí stálo při 4. B, která
zvítězila nad zklamanou 5. A, a třetí místo
obsadila 4. A.
Trojice nejúspěšnějších stolních tenistů (zleva) Daniel Dobrucký, Michal Viktorín
a Mirek Osička.

Mgr. Miroslava Kosíková,
učitelka Základní školy Velké Pavlovice
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Cesta za sněhem aneb Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníků
Lyžařský výcvikový kurz je akcí, na kterou se
vzpomíná po letech. V neděli 7. února 2020
začal ten náš, žáků 7. ročníků Základní školy Velké Pavlovice. Počasí vypadalo jarně,
ale ke škole přicházeli žáci s objemnými batohy a s lyžemi. Naložit autobus, zamávat rodičům a už se vyráželo za sněhem.

Čenkovice nás přivítaly skoro jarním počasím. Sníh byl pouze v pásech na sjezdovkách.
Naše první seznamování s ním začalo ihned
odpoledne, po rozdělení do družstev. První
a druhé družstvo se vydalo na vlek, třetí pod
sjezdovku nacvičit první pozice na lyžích.
Ve výcviku se mělo pokračovat druhý den,

ale počasí nám vše zhatilo. Od ráno pršelo,
a tak jsme dopoledne strávili v hotelu turnajem ve stolním tenise a dalšími společenskými hrami. Odpoledne proběhla beseda
s členem Horské služby Čenkovice.
Další dny se počasí změnilo jak mávnutím
kouzelného proutku. Začalo sněžit, zelené
louky se pokryly sněhem a ze sjezdovek zmizely hnědé skvrny. Vše se pokrylo bílou čepicí
a krajina se změnila. Konečně to venku vypadalo jak na horách. Všechna družstva začala
jezdit na vlecích a zdokonalovat se. Sem tam
nám naše snažení překazila hustá mlha.
Týden uběhl jako voda a nás v pátek čekalo balení a svážení věcí dolů na parkoviště,
kde na nás čekal autobus. Ještě uplácat kouli
ze sněhu, hodit ji po kamarádovi a už se vyráželo směr domů. Tak zase za rok a díky, snížku, bylo to super!
Ing. Lenka Bukovská a kolektiv pedagogů
Základní školy Velké Pavlovice

Že by nové naděje sjezdového lyžování?
Účastníci lyžařského výcviku v Čenkovicích v Orlických horách.

Adventní Vídeň 2019
Ve středu 4. prosince 2019 se naše třída
kvarta konečně dočkala slibovaného zájezdu
do předvánoční Vídně. Společně s námi se
vypravili také žáci ze Základní školy Podi-

vín. Učitelský doprovod tvořily paní učitelky
Mgr. Lorenzová a Mgr. Tomková. Po cestě
autobusem nám dlouhou chvíli zkrátily naše
krátké referáty o jednotlivých památkách.

Naše první zastávka byla gotická Katedrála sv. Štěpána, po jejíž prohlídce jsme měli
rozchod. Čekala na nás spousta vídeňských
kaváren a obchodů, kde si každý našel to své.
Poté jsme se vydali do interaktivního muzea
Time Travel, které nám zábavnou a moderní
formou vtáhlo do bohaté historie Vídně.
Jakmile jsme vstřebali nové zážitky, cesta
za památkami pokračovala. Prošli jsme například hradním komplexem Hofburg, viděli Náměstí Hrdinů s jezdeckými sochami vojevůdců, pomník Marie Terezie, Parlament nebo
budovu Španělské jezdecké školy.
Následoval hlavní program dne, krásné vánoční trhy před Novou radnicí s rozsáhlou
nabídkou občerstvení a ostatního lákavého
zboží. Mohli jsme ochutnat trdelníky, klobásky, sýry, čokoládové výrobky nebo i punč (samozřejmě dětský).
Mnoho z nás tu pořídilo dárky svým blízkým
v podobě vánočních dekorací a dalších ručně
vyrobených výrobků. Po dlouhém dni jsme si
ještě udělali procházku večerní Vídní, už bohužel směrem k autobusu.

Studenti třídy kvarta zavítali v adventním čase na proslulé vánoční trhy
do hlavního města Rakouska, Vídně.
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Zuzana Schmalzová,
studentka třídy kvarta
Gymnázia Velké Pavlovice
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Pololetní vysvědčení na velkopavlovickém gymnáziu
Dříve, než si studenti našeho gymnázia začali užívat jednodenních pololetních prázdnin a navazujícího dvoudenního ředitelského volna, obdrželi ve čtvrtek 30. ledna 2020
pololetní výpis vysvědčení. Tím se období
školní výuky dostává do své druhé poloviny.
Na nižším stupni gymnázia (prima – kvarta) prospělo s vyznamenáním 66 žáků.
Pochvalu třídního učitele za toto pololetí
obdrželo 21 žáků, pochvalu ředitele školy
obdrželo 10 žáků za vzornou reprezentaci
školy v soutěžích. Napomenutí třídního učitele za porušení školního řádu bylo uděleno
v 8 případech. V jenom případě bylo chování
hodnoceno důtkou třídního učitele a v jed-

nom případě byla udělena snížená známka
z chování o jeden stupeň.
Na vyšším stupni gymnázia (kvinta – oktáva,
1.A – 4.A) prospělo s vyznamenáním 30 žáků,
neprospěli 4 žáci a 4 žáci nebyli hodnoceni pro
nedostatek podkladů pro klasifikaci. Studenti, kteří dosáhli za první pololetí vyznamenání, obdrží prospěchové stipendium. Jeho
smyslem je motivovat žáky školy k lepším
studijním výsledkům. Třídní učitelé udělili
26 pochval za příkladné a svědomité plnění
školních povinností, pochvalu ředitele školy
obdrželo 18 studentů za příkladnou reprezentaci školy v soutěžích a projektech. Z pohledu přijatých výchovných opatření byla

udělena jedna snížená známka z chování,
2 důtky ředitele školy za neomluvenou absenci a 5krát písemné napomenutí třídního
učitele za drobné přestupky.
Za první pololetí je průměrná omluvená absence 69 hodin na žáka. Průměrný prospěch
na žáka školy je pak 1,82.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Vítěz celorepublikového kola soutěže
v ruském jazyce na Tambovské univerzitě v Rusku
VOJTĚCH ANTOŠ, náš úspěšný absolvent,
nám zaslal postřehy ze zajímavého prázdninového pobytu v Rusku. Děkujeme a přejeme hodně štěstí ve studiu na vysoké škole!
Málokdo u nás slyšel o městě, které se nachází ve střední části evropského Ruska a jmenuje se Tambov. Nebudu zastírat, že ani já
nejsem výjimkou a krom toho, že jsem občas
název města zaznamenal v atlase, jsem o něm
nevěděl vůbec nic. O to zajímavější ale pro mě
bylo pozvání na Tambovskou státní univerzitu, kde se ve druhé polovině července uskutečnila celosvětová kulturní událost Naše jednota v naší rozmanitosti. Konala se u příležitosti
100. výročí vzniku univerzity a účastnilo
se jí několik desítek studentů z Ruska, Číny,
Španělska, Itálie, Vietnamu či Srbska.
Měl jsem velikou radost, že bych na této akci
mohl zastupovat Českou republiku a navíc
poznat nová místa na širé Rusi, proto jsem neváhal a pozvání přijal.
Ještě před cestou do Tambovské oblasti jsem
zavítal na několik dnů do Moskvy. Vzhledem
k tomu, že vidět toto město v létě se mi dosud
nepoštěstilo, byl jsem plný očekávání, jelikož
se často říká, že červencová Moskva je nejkrásnější. Líbila se mi moc, samozřejmě jsem
nevynechal legendární Rudé náměstí s nádherným chrámem Vasila Blaženého či Kreml
nebo pěší zónu Arbat s krámky a pouličními
hudebníky. Zaujala mě také Zarjadská zahrada, která se nachází na nábřeží řeky, jež
nese stejný název jako město, a z nově vybudovaného mostu se naskýtá unikátní pohled
na centrum.
A jak už jsem se zmiňoval dříve, během každého putování se snažím dodržet svou cestovatelskou tradici a pokusit se dostat na co
možná nejvyšší místo, abych si to, co jsem
viděl, mohl prohlédnout ještě jednou. Vyra-

zil jsem proto na Vrabčí hory, odkud jde vidět
na známý stadion Lužniki, v němž probíhala
olympiáda v roce 1980, na nově vybudované
obchodní centrum Moscow City či na televizní věž Ostankino, která se svými 540 metry je
nejvyšším objektem Evropy i celého Ruska.
Přímo na Vrabčích horách se pak nachází proslulá Lomonosovova univerzita. Samozřejmě jsem využil příležitosti a setkal se také se
svými moskevskými přáteli. Nejen díky nim
jsem si tohle město velmi oblíbil a s nadšením
se sem vracím. Koneckonců, Londýn, Petrohrad a ona Moskva jsou moje nejoblíbenější
místa v Evropě.
Po pár dnech jsem se vypravil přes Moskevskou, Tulskou a Rjazaňskou oblast do Tambova, asi třísettisícového města na řece Cně,
kde se konala zmíněná kulturní akce. Čekal
nás nesmírně bohatý, ale náročný program,
tvořený přednáškami, besedami, jazykovým
kurzem, návštěvou jednotlivých fakult Tambovské státní univerzity a menších škol v okolí
a především koncerty.
Na slavnostním zahájení v nádherných prostorách nově zrekonstruovaného Děržavinova divadla, docela velké scény s vynikajícím
technickým zázemím, vystupovali zástupci
všech zemí. Zpívalo se, tančilo, nouze nebyla
ani o herecká čísla. Obrovským ovacím se těšil
především univerzitní taneční soubor, který
potěšil publikum ruskými národními tanci.
Sám jsem měl to potěšení vystoupit s klavírem
a zahrát skladby ruské, ale i české. Co zaznělo? Jednak písně z mého nového koncertního
programu Izbrannoje, jednak písně, které
mají souvislosti s českou a ruskou kulturou,
ale např. i české hity Lady Karneval nebo Můj
čas ze známého seriálu Sanitka. Zahrál jsem
také v galerii ve městě Mičurinsk nebo na tambovské pedagogické fakultě.

Během projektu jsme rovněž měli možnost vycestovat na různá místa v Tambovské oblasti.
Navštívili jsme vesnice Tulinovku a Ivanovku,
kde žil a tvořil známý Rachmaninov, stejně
jako centrum Mičurinsku – město nese název
po jistém profesoru Vladimiru Mičurinovi,
který byl mj. za mimořádné zásluhy o zemědělství a vědu jmenován čestným členem Československé akademie zemědělské v Praze.
Velmi působivé je i samotné město Tambov.
Na relativně malé ploše je obrovské množství
kulturních památek, ať už pravoslavné kostely, které na sebe už z dálky upozorňují svými
barevnými lesklými cibulovitými střechami,
secesní domy lemující široké bulváry či obrovský park s turistickými atrakcemi a samozřejmě ruským kolem. Nejvíce mě upoutal asi
Spaso-Preobraženský klášter, který je svými
kopulemi velice podobný na moskevského Vasila Blaženého.
Co mě jakožto studenta z České republiky
příjemně překvapilo, bylo to, že na univerzitě
v Tambově je jedním z vyučovaných cizích jazyků čeština a dokonce se ve zdejší knihovně
nachází i celé oddělení české literatury. Dozvěděl jsem se také, že výuka naší literatury
získává na ruských univerzitách stále větší a
větší prostor a znalost českých velikánů jako
Nerudy, Hálka, Němcové či Haška (ostatně
v jeho Švejkovi jsou i verše z Puškinova Evžena Oněgina) je považována za samozřejmost.
Kromě výuky na univerzitách v Rusku jsme
na besedách hovořili také o spoustě dalších
témat, od ekonomiky přes cestovní ruch
po téma autorská píseň, v rámci kterého jsem
mluvil o odkazu písničkářů Vladimira Vysockého a Bulata Okudžavy u nás, především
v tvorbě Jaromíra Nohavici. Často se hovořilo rovněž o možnostech organizování dalších
studentských akcí, které by mohly zvýšit zá-
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jem o ruskou kulturu v zahraničí, stejně jako
zájem o kulturu evropskou v Rusku. Jestliže
platí, že neexistuje kultura tak velká, aby ji
nemohla obohatit nějaká jiná, mají tyto projekty ještě další význam, a ten pochopitelně
spočívá v setkávání studentů, kteří mají díky
těmto událostem možnost se osobně seznámit a třeba navázat stálé přátelství.
O tom, že se desítky studentů z různých koutů
světa, hovořících tolika jazyky, mohou stát takovou jednou velkou rodinou, vypovídal celý
tento projekt a přesvědčili se o tom i diváci
v Děržavinově divadle při závěrečném koncertě, na němž představitelé zúčastněných
zemí vystoupili na jednom pódiu. Musím se
přiznat, že ta energie, která na scéně byla,
když jsem doprovázel všechny tyto studenty

na klavír během posledního společného vystoupení, ve mně nechala obrovský dojem,
jenž se ani slovy vyjádřit nedá. A ocenění
od prorektorky pro mezinárodní spolupráci,
které jsme dostali, tento dojem jen umocnilo.
Projekt v Tambově byl pro mě skvělou zkušeností, která mi dala nejen spoustu zážitků
a stovky fotografií, ale i nové kontakty. Věřím, že se takový projekt bude konat znovu,
a snad v podobně přátelském duchu proběhne
také festival ruštiny v Bulharsku, na který se
chystám v září.
Vojtěch Antoš,
absolvent Gymnázia Velké Pavlovice

Srdíčkový den
V rámci Zimního srdíčkového dne, který
proběhl v úterý 3. prosince 2019, se podařilo
našim studentům prodat sbírkové předměty
v celkové částce 11.074 Kč. Výtěžek bude určen na pomoc těžce handicapovaným dětem,
které jsou odkázány stabilně na domácí péči
svých rodičů, a to na zakoupení různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek, ozdravné
pobyty i různé rehabilitace.
Srdečně děkujeme za pomoc všem, kteří přispěli!
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Slavnostní stužkování maturantů
V pátek 6. prosince 2019 v Ekocentru Trkmanka proběhlo slavnostní stužkování maturitních ročníků oktávy a 4.A. Tento formální akt
je pro mnohé jen povinností, ale paní učitelka
Holásková večer odlehčila krátkými medailonky o každém z nás. Všichni kolem si uvědomili, že jsme se postupem času stali dospělými
lidmi a očekává se od nás zodpovědnost nejen
u maturitní zkoušky, ale i v budoucím životě.

Do duše nám, kromě pana ředitele, promluvil
i pan starosta a hlavně naše třídní učitelky, u
kterých máme vždy plnou podporu. Zazpívali
jsme studentskou hymnu a přísahali poslušnost. Na závěr nechybělo pořízení společné
fotografie, která se všem vryje do paměti.

svou pravou tvář a my pochopili, že i učitel je
jenom člověk. Věřím, že každého z nás čeká
slibná budoucnost.

Společně s učiteli jsme se odebrali slavit do
Velkých Bílovic. Nejeden učitel zde ukázal

Maturanti třídy 4.A třídní učitelky Ing. Marie Holáskové.
Slavnostního stužkování studentů do řad
maturantů se jako každoročně ujal ředitel
velkopavlovického gymnázia PaedDr.
Vlastimil Kropáč.

Ze studentů maturanti… Budeme držet
palce, zlomte vaz!
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Maturanti třídy oktáva třídní učitelky Mgr. Anny Rilákové.

Marie Koubová,
maturantka a studentka třídy 4.A
Gymnázia Velké Pavlovice
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Tradiční vánoční jarmark a koncert studentů gymnázia
Tradiční studentský jarmark se v letošním
školním roce uskutečnil v úterý 17. prosince
2019. V tento den se přízemní prostory školní budovy proměnily v nákupní stánky, které
dýchly adventní náladou. Své výrobky nabízeli žáci jednotlivých tříd. Pestrou paletu cukroví, perníků, medovníků a dalších sladkostí
doplňovala vánoční přáníčka, bižuterie, adventní věnečky, obrazy, sušené plody, svíčky
a jiné nápadité výtvory. Nechybělo ani teplé
občerstvení tak příznačné pro toto období
v podobě jablečného punče.
Advent je dobou očekávání a příprav, ale také
dobou pomoci potřebným. Tuto skutečnost si
uvědomují i naši studenti. Rozhodli se věnovat výtěžek z prodaných výrobků a dobrovolných příspěvků z vánočního koncertu Petříkovi Holinkovi z Hodonína, který trpí závažnou
chorobou (Duchennova svalová dystrofie).
Stejně jako rodiče Petříka i já si vážím toho,
že myšlenka pomáhat a udělat radost někomu potřebnému našla u našich žáků, rodičů,
ale i veřejnosti širokou podporu a zájem. Vybraná částka čítala 22.956 Kč. Všem zúčastněným moc děkujeme.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Vánoční jarmark studentů místního
gymnázia se stal již pěknou a zažitou
tradicí.

Na jarmarku si mohl každý nakoupit
krásné vánoční dárečky z dílen našich
studentů a nebo si zakoupit vynikající
občerstvení – nealkoholický punč,
grilované cigáry, medovník a mnohé další.

Výtěžek z vánočního jarmarku i koncertu
putoval Petříkovi Holinkovi z Hodonína.
Děkujeme!

Charitativní vánoční koncert studentů v kostele ozvláštnilo hudební vystoupení němých zpěváků.
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Perpetuum mobile
Ve středu 15. ledna 2020 se žáci prvních
a druhých ročníků vyššího gymnázia zúčastnili přednášky doc. RNDr. Petra Ponížila
z Univerzity Tomáše Bati ze Zlína. Téma per-

Téma nikdy nekončící energie studenty
zjevně velmi zaujalo.

petuum mobile zaměstnává vědce a vynálezce
již několik generací.
Přiblížit studentům školy tuto problematiku
bylo cílem tohoto dvouhodinového setkání.
Přednášející nejprve vysvětlil posluchačům,
co by takový dokonalý stroj pro svůj chod
potřeboval; zdroj energie, nebo by dokonale přeměňoval teplo na práci. Přednášející
vysvětlil, zda je něco takového vůbec možné sestrojit a pak dva takové stroje předvedl
posluchačům a objasnil, jak vlastně fungují.
S pocitem a myšlenkou, že na rozsáhlé využití
perpetuum mobile si ještě počkáme, studenti
odcházeli z přednášky.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Lednový Den otevřených dveří
Dne 7. ledna 2020 se na velkopavlovickém
gymnáziu uskutečnil tradiční Den otevřených
dveří, který byl určen především budoucím
uchazečům o studium a jejich rodičům.
Po celý den se střídaly návštěvy dětí, které přicházely většinou v doprovodu rodičů. Po celou
dobu pobytu se návštěvám věnovali učitelé
a zejména studenti školy. Poskytovali informace o studiu, o možnostech výuky cizích jazyků, o sportovních a mimoškolních aktivitách.
Zodpovídali otázky na dojíždění, přijímací
zkoušky, na zapojení školy do projektů, zahraniční jazykové pobyty, úspěšnost studentů
v maturitních zkouškách a na výsledky absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy.

Poznávací soutěž byla pro návštěvníky připravena v odpoledním bloku. Soutěžící měli
za úkol navštívit deset míst v areálu školy
a zde plnit rozmanité úkoly. Uchazeči měli
možnost vyzkoušet si testy nanečisto z matematiky a českého jazyka. Každý návštěvník si
vedle užitečných informací a spousty dojmů
odnesl letáčky školy a pozvánku na přípravný
kurz pro osmileté studium.
Všem děkujeme za účast a těšíme se na setkání 1. září 2020, kdy se z mnohých návštěvníků
stanou naši noví studenti.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Pan RNDr. Petr Ponížil z Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně přednášel našim
studentům na téma perpetuum mobile.

Třídím, třídíš,
třídíme
aneb exkurze
na Hantály
V úterý 14. ledna 2020 jsme my, studenti tercie, navštívili velkopavlovickou firmu Hantály, a.s., která se zabývá svozem a tříděním komunálního odpadu z našich domácností.
Zde končí takřka všechny odpadky, které vyhodíme do koše, a ani si možná neuvědomujeme, kolik jich je. Dozvěděli jsme se, co se
děje s vyhozenými plasty a jak se třídí. Všichni
jsme si z exkurze odnesli ponaučení, že třídit
odpad má smysl.
Tereza Bílková,
studentka třídy tercie Gymnázia Velké Pavlovice

Přípravný kurz
na přijímačky
Světový jazyk angličtinu představila
žákům pátých i devátých tříd
Mgr. Monika Braunová.

Tak trochu jazykovou exotiku,
tedy ruštinu, propagovala
Mgr. Jana Lorenzová.

Gymnázium pořádá pro žáky 5. tříd základních škol přípravný kurz pro jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
Kurz v rozsahu 8 lekcí bude zahájen 11. února
2020 v 14:30 hodin a potrvá do 7. dubna 2020.
Lekce trvající 60 minut povedou zkušení učitelé gymnázia a budou se konat jednou týdně,
vždy v úterý. Kurz je zdarma pro žáky, kteří
podají přihlášku ke studiu na naši školu.
Na všechny zájemce se již nyní velmi těšíme!

Na Dnu otevřených dveří si mohou
zájemci o studium „osahat“ všechny
studijní předměty, s Mgr. Vítězslavem
Cypriánem třeba fyziku.
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PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
Děti si mohly vyzkoušet i přijímačky
nanečisto – testy jednotného celostátního
přijímacího řízení.
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Divadelní představení Lucerna
Ve středu 18. prosince 2019 třídy kvinta a 1. A
navštívily brněnské Mahenovo divadlo, které
nedávno představilo nové zpracování české
pohádkové hry Lucerna, jejímž autorem je
Alois Jirásek. Hra pochází z počátku 20. století a je to česká nejhranější původní hra.
Děj je posazen do historických dob usilování o zrušení nevolnictví a roboty. Ve hře jako

hlavní hrdina vystupuje mladý mlynář Libor,
který je svobodný a nemusí robotovat, avšak
má povinnost doprovázet vrchnost přes les
do malého lesního zámečku a svítit při tom
starou lucernou.
Tuto inscenaci režíroval Štěpán Pácl, který
chtěl, i v tomto moderním pojetí hry, zachovat českou lidovou slovesnost podle originálu.

Hra obsahuje tradiční zpěv a tance, dobové
kostýmy a realistické kulisy. Od žáků se k učitelům dostávalo mnoho pozitivních ohlasů
a výlet do divadla si všichni moc užili.
Agáta Šamalíková,
studentka třídy 1.A Gymnázia Velké Pavlovice

Zimní měsíce na velkopavlovické ZUŠce
Období od prosince až do února se každoročně nese v Základní umělecké škole ve Velkých
Pavlovicích na vlně vánočních besídek a koncertů a hned po vánočních prázdninách se
naši žáci musí připravit na pololetní zkoušky.
V letošním školním roce probíhaly třídní vánoční besídky souběžně na několika místech
– v sále ZUŠ, na Ekocentru Trkmanka a také
v Hotelu Lotrinský.
Na přiložených fotografiích můžete vidět,
jaká krásná předvánoční atmosféra vládne
na akcích ZUŠ, kde žáci mají možnost předvést svým rodičům a prarodičům, co všechno
stihli od září nacvičit. Ve spolupráci se Základní školou Velké Pavlovice se uskutečnil
i výchovný koncert pro žáky ZŠ, na kterém
vystoupily soubory ZUŠ – pěvecký sbor Hvězdičky BcA. Barbory Hanákové, cimbálová
muzika Palička MgA. Michala Grombiříka,
klarinetový soubor pana učitele Marka Bureše
a dechový orchestr MgA. Zbyňka Bílka. Součástí tohoto koncertu byla i „nauka o hudebních nástrojích“ pro žáky z velkopavlovické
základní školy.

Učitelé a žáci ZUŠ vystoupili se svým programem i na tradičním Koncertě u Vánočního
stromu u velkopavlovické radnice v neděli
dne 22. prosince 2019. Krásnými vánočními
písněmi přispělo duo BcA. Eliška Vomáčková
a BcA. Bára Hanáková a známé koledy zahrál

dechový orchestr s vedoucím MgA. Zbyňkem
Bílkem a BcA. Jakubem Kostrhunem.
V dopoledních hodinách se stále v budově ZUŠ
scházejí mladé maminky se svými ratolestmi
a pod vedením zkušené pedagožky Mgr. Jany

Z vánoční besídky třídy MgA. Zbyňka Bílka – téměř ryze chlapecké hudební uskupení,
které zkrášluje jediná dívka, trumpetistka Ema.

Pololetní zkoušky na ZUŠ, jak vidno,
nemusí být vůbec stresující záležitostí!

Vánoční koncert pro žáky základní školy
– vystoupení dětské cimbálové
muziky Palička.

Z vánoční besídky třídy Marka Bureše – klarinetové kvinteto.
Dalo by se říci, že je klarinet doménou pánů kluků, slečna Martina však opět boří mýty.
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Julinkové se učí hudebně-pohybovým aktivitám a různým dalším hrám a činnostem, které
odpovídají věku těch nejmenších dětí od čtyř
měsíců do dvou let.

Velký dík patří zaměstnankyním Ekocentra
Trkmanka Bc. Zitě Dvořákové a Zuzce Pecháčkové za spolupráci při pořádání veřejných
akcí ZUŠ.

Ve druhé polovině ledna se uskutečnily pololetní zkoušky povinné pro všechny žáky. Zkušební komise sestavená z pedagogů školy každý den hodnotila výkony mladých muzikantů
ve věkových kategoriích od pěti do osmnácti
let, kteří museli dokázat, že zvládají předepsané disciplíny podle školního vzdělávacího
programu: stupnice, akordy, etudy, přednesové skladby i písničky.

Za krásné a nevšední zážitky spojené s koncerty ZUŠ pořádané v Hotelu Lotrinský dě-

kujeme panu majiteli Lubomíru Stokláskovi
a paní ředitelce Iloně Babulíkové.
Milena Karberová,
ředitelka Základní školy Velké Pavlovice

Docházka do ZUŠ vyžaduje splnění povinných kritérií, která jsou nejen stanovena,
ale také pravidelně a přísně kontrolována
MŠMT ČR a ČŠI.
Pro většinu žáků dopadly zkoušky výborně,
ke zkouškám často přicházejí se svými dětmi
i jejich rodiče, a proto tolik vyžadovaná spolupráce rodin se školou může probíhat na nejvyšší úrovni.
Již tři generace velkopavlovických občanů
měly možnost vzdělávat se v hudební škole,
která byla založena panem Karlem Francem
v roce 1949 a oslavila tak v roce 2019 již
své sedmdesátiny.
Ředitelka ZUŠ Milena Karberová děkuje
všem pedagogům za jejich práci, všem žákům
za snahu a píli a v neposlední řadě rodinám
za zájem o hudební vyučování a podporu
svých dětí ve studiu.

Díky vstřícnosti vedení může velkopavlovická ZUŠ pořádat řadu koncertů v překrásných
prostorách Hotelu Lotrinský, v budově historické sýpky. (Na snímku zleva ředitelka ZUŠ
Milena Karberová, majitel hotelu Lubomír Stoklásek a ředitelka hotelu Ilona Babulíková.)

SPORT
Vyhlášení ankety Fotbalista roku 2019
Členové velkopavlovického Slavoje se opět
prosadili i v každoroční anketě Fotbalista
roku 2019, jejíž slavnostní vyhlášení a předání
cen se koná tradičně v divadle v Boleradicích.
Tentokrát se podařilo našim hráčům prosadit
ve dvou kategoriích.
V kategorii dorostenců se mezi nejlepší hráče na okrese prosadil Miroslav Zborovský,
opora našeho dorostu, který také pravidelně
nastupuje za A družstvo mužů. Mirek se v
této anketě již objevil v předchozích letech
v kategorii žáků.
V kategorii dospělých se v žebříčku Fotbalista roku dostal na konečné 7. místo brankář
našeho „áčka“ Jakub Chromek. Jakub si toto
ocenění plně zaslouží, hlavně za výkony v jarní části soutěže, kdy měl velkou zásluhu na záchraně A mužstva v I.A třídě JmKFS.
V seznamu oceněných pro tento rok je také
několik zajímavých jmen, která mají vztah
k Velkým Pavlovicím.
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Brankář „áčka“ Jakub Chromek (první zleva) z Velkých Pavlovic
obsadil 7. místo v kategorii dospělých.
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V kategorii mladších žáků byla oceněna Karolína Kuchyňková, jejíž maminka Věrka Ficková byla několik sezón oporou a kapitánkou
družstva žen TJ Slavoj.
V kategorii starších žáků byl oceněn Nikolas
Havlena ze Zaječí, který je hráčem společného žákovského družstva Velké Pavlovice/Rakvice.
V kategorii dospělých se na 10. místě umístil
Jakub Šabata, dlouholetý hráč a kanonýr našeho mužstva. A celkovým vítězem ankety se
stal Erik Příkazský z Křepic, který se s dospělým fotbalem seznamoval v letech 2011 a 2012
také v dresu velkopavlovického Slavoje.
Oceněným gratulujeme a doufáme, že si
slavnostní večer v Boleradicích užili i včetně bohatého rautu, který každoročně připravuje provozovatel Restaurace SPORT
Milan Koubek.
František Čermák

Titul Fotbalistu roku 2019 v kategorii dorost získal Miroslav Zborovský
(na fotografii vpravo).

Jedenáctiletá Nikol už plave závody i v zahraničí
Dnes jedenáctiletá Nikol Mikulicová z Velkých Pavlovic, žákyně páté třídy základní
školy, se věnuje závodnímu plavání již od 5 let.
Několikrát týdně navštěvuje plavecké tréninky v brněnském Fakultním klubu, absolvuje
suchou přípravu, několik soustředění do roka
a v neposlední řadě spoustu plaveckých závodů o sobotách a nedělích.
Závody se konají nejen v rámci Jihomoravského kraje a celé ČR, ale také absolvuje i ně-

kolik zahraničních závodů. Ze zahraničních
závodů stojí za zmínku Vánoční závody ve
Vídni, kde Nikča vybojovala celkem 4 medaile
– 2× stříbrná za 200 m volný způsob a 100 m
znak, 2× bronz za 100 m volný způsob
a 100 m polohový závod. To byla na konci sezony ta největší odměna za celoroční „dřinu“.

800 m volný způsob a 200 m znak a to ji zaručilo postup do nejvyšší republikové soutěže,
a to Poháru ČR 11-letých a Mistrovství ČR.
Blahopřejeme a přejeme Nikolce hodně úspěchu v nadcházející sezoně.
Trenérka za Fakultní klub Brno

Ze zimního krajského přeboru 11-letých
si přivezla 5 medailí za 50 m volný způsob,
100 m volný způsob, 200 m volný způsob,

Pět jednou ranou, tolik medailí si Nikča vyplavala na zimním krajském přeboru
jedenáctiletých (na snímku na 1. stupínku ověšená medailemi).

Nikolka s kvartetem medailí
z Vánočních závodů v rakouské Vídni.
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Ve velkopavlovické hale proběhl
mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků
Díky vstřícnosti Základní školy Velké Pavlovice ke sportovním aktivitám dětí a spolupráci
Střediska volného času a fotbalových oddílů
TJ Sokol Kobylí a TJ Sokol Bořetice, mohl
proběhnout ve velkopavlovické sportovní hale
na první adventní neděli roku 2019 fotbalový turnaj.
Tentokrát se jednalo o turnaj mladších žáků
do třinácti let. Podobný turnaj v rámci sportovních aktivit dětí jsme již organizovali v lednu pro přípravky a jelikož měl velmi dobrou

odezvu, bylo pokračování jasnou volbou. Navýšili jsme kapacitu turnaje o jedno družstvo
a do Velkých Pavlovic se tak v první prosincovou neděli sjelo na devátou hodinu ranní, kdy
proběhlo zahájení turnaje, šest fotbalových
družstev z Moravy a jeden tým z Rakouska.
Školní tělocvičnu tak zaplnila necelá osmdesátka mladých fotbalistů odhodlaná změřit
své síly a vybojovat zlatý pohár.
Turnaj měl velmi dobrou herní úroveň. Zajímavá byla určitě také konfrontace družstev

z různých oblastí a soutěží. Hrálo se systémem „každý s každým“ a celkem se odehrálo jedenadvacet utkání. Vyhlášení výsledků
proběhlo před patnáctou hodinou.
Rakouské družstvo z Mistelbachu potvrdilo roli favorita a beze ztráty jediného bodu
turnaj ovládlo. Na druhém místě se umístilo
družstvo FKM Morava, které si zapsalo prohry s Mistelbachem a Žarošicemi, a remízu
s bronzovými Novosedly. Spojenému družstvu Kobylí/Bořetice jedna výhra a jedna remíza stačila pouze na šesté místo v tabulce.
Z realizačního týmu je třeba vyzdvihnout
Michala Zicha a Josefa Kaňu, kteří se po celou dobu turnaje střídali na pozicích rozhodčích. Poděkování také patří také všem trenérům, kteří neváhali doprovázet své svěřence.
O dobrou atmosféru turnaje se postarali rodiče a skalní fanoušci, kteří se na turnaj přišli
podívat a své fotbalové naděje podpořit.
Konečné pořadí turnaje:
1. FC Spusu Mistelbach * 18 bodů
2. FKM Morava * 10 bodů
3. TJ Sokol Novosedly * 9 bodů
4. SK Žarošice * 8 bodů
5. TJ Sokol Těšany * 4 bodů
6. Kobylí/Bořetice * 4 bodů
7. TJ Baník Lužice * 4 bodů
Jiří Huslík

Tým mladých fotbalistů z Bořetic a Kobylí vybojoval šestou příčku.

Badmintonový žákovský turnaj pro nejmladší kategorie
V rámci dne otevřených dveří na Základní
škole Velké Pavlovice uspořádalo Středisko
volného času v poslední listopadový den roku
2019 badmintonový turnaj pro nejmladší žákovské kategorie U9, U11 a U13.
Na tento turnaj, primárně určený především
pro začínající hráče badmintonu, se sjela necelá čtyřicítka dětí z Velkých Pavlovic, Hustopečí, Podivína, Židlochovic a Ivančic.
V sobotní ráno tak odstartoval sportovní
podnik, který byl pro mnohé vůbec soutěžní premiérou a děti tak začaly sbírat první
zkušenosti v badmintonovém soupeření
s nádechem turnajové atmosféry. Nejmladší
kategorie odehrála skupinovou soutěž „každý
s každým“, vždy ve dvou setech do jedenácti
míčků na zkrácené kurty. Starší jedenáctky
a třináctky odehráli turnaj v systému „Švýcar“ na šest kol.
Ondra Langer to s badmintonovou raketou a košíkem umí,
na listopadovém turnaji vybojoval bronzovou medaili.
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Velkopavlovický tým získal na turnaji hned
čtyři medaile. V nejmenších dětech U9 Te-
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rezka Jakubčíková zlatou a Tomášek Záruba stříbrnou. V kategorii U11 pak Gábina Doležalová stříbrnou a Ondra Langer
vybojoval v posledním kole bronzovou medaili. Medailistům, ale i ostatním malým
badmintonistům patří gratulace. Atmosféra
turnaje byla příjemná a Terezka, Tomášek,
Robinek, Honza, Ondra, Gabča, Míša i Bětka
skvěle reprezentovali.

Robinek Podešva, mladá badmintonová
naděje z Velkých Pavlovic.

Poděkování patří starším členům z oddílu Báře, Emě, Martinovi a Kubovi, kteří se
zhostili úkolu rozhodčích pro nejmenší děti
a mohli jim tak případně poradit a objas-

2020

nit pravidla přímo při jednotlivých utkání.
Ozvučení na turnaji nám tradičně zajistil pan
Podešva, který s manželkou atmosféru turnaje zachytili v několika fotografiích.
Vyhodnocení turnaje proběhlo po patnácté
hodině a účastníci se tak mohli věnovat dalším
aktivitám na „Dni otevřených dveří“ v ZŠ.
Jiří Huslík,
Badmintonový oddíl při SVČ Velké Pavlovice

Štěpánský turnaj poznal nového vítěze! A poprvé pomáhal
V pořadí pátý ročník Štěpánského turnaje
v malé kopané přivítala sportovní hala při ZŠ
a gymnáziu ve Velkých Pavlovicích již tradičně na 2. svátek vánoční.
Kapacita turnaje byla obsazená necelé tři
týdny po spuštění registrace, jako pořadatelé
jsme však evidovali zájem celkem 24 celků.
A tak bylo klasicky rozlosovaných 16 družstev
do čtyř skupin po čtyřech, ve kterých se hrálo
systémem každý s každým.
Skupinu A vyhráli mladíci Celtic Juniors,
když v posledním zápase určující pořadí postupujících mužstev porazili celek BOCA 4:3.
Ve skupině B potvrdil trojnásobný vítěz Seebet Team roli favorita a s plným bodovým
ziskem prošel do čtvrtfinále. Tam ho doplnil
nováček Štěpánského turnaje celek Semprochlast United. V „céčku“ prokázali letité zkušenosti s halou a netradičními mantinely hráči
B-52, za které střelecky řádilo bratrské duo
Michal a Petr Damborští. Druhé postupové
místo si pohlídali v posledním svém zápase
ve skupině Gambáči, kteří přehráli nikolčický
TJDN. Hned tři nováčky přivítala skupina D,
mezi kterými se prosadili blanenští Lucifeři. Postupové první místo však patřilo Oggy
a škodíkům.

1. místo – Oggy a škodíči

Čtvrtfinálové i semifinálové zápasy nabídly
gólové hody. Obhájci bronzu Gambáči nejprve vyřadili Celtic Juniors poměrem 5:1. Seebet
Team si poradil s Lucifery 6:1 a shodným skóre 4:1 nejdříve vyřadili hráči BOCA tým B-52,
následně pak Oggy a škodíci přehráli Semprochlast United.
Mezi nejlepší čtyři týmy tak proklouzly shodné tři celky jako v roce 2018, které doplnila
BOCA. Ta musela ale zkousnout semifinálovou porážku od Oggy a škodíků. Doslova
debaklem pak skončil duel Gambáčů a Seebet
Teamu. Druhý jmenovaný tým nadělil soupeři
11 branek a s přehledem postoupil do další bitvy o první místo.
Zápas o bronz nabídl taktický souboj s příležitostmi na obou stranách. Po základní hrací
době se však skóre nezměnilo a na řadu tak
přišly atraktivní penalty. Jediný úspěšný zá-

2. místo – Seebet Team
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sah rozhodl o tom, že si Gambáči odnesli
bramborové medaile, BOCA mohla slavit alespoň třetí příčku.
Taktéž finálový duel byl hodně opatrný.
Pečlivě bránící tým Oggy a škodíků držel
nad vodou skvěle chytající Tomáš „Oggy“
August. Jediná střela, která mu skončila
v síti, přišla od jeho protějšku na druhé straně a Dominik Kunický naklonil misky vah
na stranu obhájců. Brzy po výměně stran
bylo srovnáno. A když už se zdálo, že i poslední zápas 5. ročníku budou rozhodovat
penalty, Tomáš Popich načapal vyběhlého
Kunického a 20 sekund před koncem rozhodl
o titulu Oggy a škodíků.
Po finále následovalo udělení cen pro nejlepšího hráče, které si odnesl Dominik Ryšavý
z Oggy a škodíků, titul nejlepšího brankáře
patřil jeho kolegovi Tomáši Augustovi. Nejlepším střelcem se pak stal Lukáš Křivánek
ze Seebet Teamu.
Jako pořadatelé jsme se od 5. ročníku rozhodli
posunout turnaj na trochu jinou úroveň a dát
mu jiný rozměr. Již před samotnou registrací týmů jsme informovali o tom, že veškerý
výtěžek z turnaje bude věnován někomu,
komu alespoň drobná finanční injekce pomůže. Za celý turnaj se nám podařilo vybrat
13.450 Kč. A jsme moc rádi, že se k nám přidaly i další subjekty – zajistili jsme přeposlání
7.000 Kč od cestovní kanceláře Kudrna a také
5.000 Kč od firmy Plasty-Ko. Těm a všem dalším, kteří se přidali, moc a moc díky!

3. místo – BOCA

A komu všechny peníze pomohou? V tomto
ročníku jsme se rozhodli pomoci rodině Sárinky. Sárinka trpí těžkým autismem a pevně
věříme, že jí a celé rodině vybrané peníze pomohou a zajistí co největší úsměv na tváři.
Na úplný závěr mi dovolte poděkovat městu
Velké Pavlovice a taky všem dalším partnerům, kteří darovali ceny pro hráče a týmy.
Za pořadatelský tým
Michal Jilka
4. místo - Gambáči

Sportovní střelba, sport sesterského dua
Anna & Emma Procházkovy
Již několik let vám, čtenářům Velkopavlovického zpravodaje, na tomto místě přinášíme zpravodajství o výsledcích Anny (16 let)
a Emmy (15 let) Procházkových ve sportovní
střelbě ze vzduchové nebo malorážkové dlouhé zbraně.
Možná jste si tedy položili otázku, v čem takový výcvik střelby a střelba samotná spočívá.
Není to v žádném případě jednoduchá záležitost, nejprve musíte dokonale nacvičit zaujetí
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polohy, naučit se v poloze správně dýchat, mířit a potom spouštět.

(střelec nemá část povinné výbavy, tj. kabát,
rukavici apod.).

Zaujetí správné polohy střelci trénují různými
způsoby a předpokladem je stabilní střed těla
(vždyť puška váží 4,5 - 5,5kg!). Proto se trénuje např. i střelba "na prkýnkách" (balanční
pomůcka, prkénka mají zespodu vysoustružený hrb, na kterém střelec musí udržet rovnováhu), střelba poslepu (zavážou se oči, nebo
se na střelnici zhasne) a střelba s hendikepem

Dýchání je také oříšek, klidný a vyrovnaný
dech vám nesmí narušit ani zvýšená tepová
frekvence, to samozřejmě vylučuje pití kávy,
coly a podobných nápojů před tréninkem
a před závodem.
Míření je vlastně vyrovnání průhledí dioptru,
mušky a záměrného bodu - to je spodní okraj
středu terče - do jedné přímky. Na první po-
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hled jednoduchá záležitost, ale zkušení střelci vědí, že je to věc komplikovaná a náročná.
V čem to tedy je? Především v tom, že vyrovnání všech uvedených bodů (průhledí dioptru,
muška, terč) nikdy neprobíhá v úplném klidu.
Puška se vždy, ve všech polohách, pohybuje vleže nejméně, vkleče víc a nejvíce vestoje.
Střelec musí také velice pečlivě sledovat výchylky mířidel a odpovídajícím způsobem
upravovat zamíření (tj. "cvakat" doleva, když
se zdá, že puška mírně nese doprava apod.)
A to všechno v 6 až v 8 vteřinách, protože když
míříte déle, oko se unaví a vy tzv. "přemíříte".
A konečně spouštění, to už je úplná třešnička na dortu. Když se rozhodnete stisknout
spoušť, musíte tak učinit velmi, velmi pomalu a po vypálení rány ještě vteřinu zůstat v nezměněné poloze, jinak byste zbraň
tzv. strhli a dráha střely by se mohla, byť jen
nepatrně, odklonit.
Velikost terče pro střelbu ze vzduchové dlouhé
zbraně je 10x10cm, číselný kruh uprostřed má
průměr 5,5cm, desítka 0,5cm. Zkuste na takový terč zamířit z 10 metrů, co uvidíte?
Střelba je prostě nádherný, ale fyzicky i psychicky velmi náročný sport, kde opravdu záleží na detailech.

Anička stále ladí mušku
Dne 11. ledna 2020 se v Brně konala Velká
cena Slatiny Brno (Mistrovství Jihomoravského kraje), kde Anička brala v dorostu
3. místo.
Ve dnech 17. až 19. ledna 2020 GP Liberec
a páteční Memoriál M. Emingera 2020,

Anička Procházková na třetím stupínku s diplomem za bronzovou příčku
z Memoriálu Miroslava Emingera, konaného 17. ledna 2020 v Liberci.
kde Anička skvěle zastřílela v kvalifikaci
a skončila na 2. místě s nástřelem 409,9,
ve finále z toho nakonec bylo opět 3. místo.
To ale nebylo všechno, paralelně s tímto závodem probíhal závod bonusový, kde všichni střelci mezi sebou soupeří tzv. na 3 rány
(první a poslední v závodě + jedna předem
zvolená rána). Tady Anička zvítězila součtem 32,2 a domů si odvezla výhru zatím nejcennější, poukaz na novou vzduchovou
zbraň z dílny bývalého reprezentanta ČR
V. Hamanna v hodnotě 50.000 Kč.

Dne 1. února 2020 se v Brně již tradičně konalo finále desetikolového závodu RSCM
(Regionální střelecké centrum mládeže),
kam postoupilo 10 nejlepších střelců napříč
kategoriemi (dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky, muži, ženy). Anička si ve finále
vybojovala skvělé 2. místo.
Iva Procházková

Šachová mládež Velkých Pavlovic znovu nastupuje
Snad každý člověk u nás se někdy potkal se šachovou hrou nebo o ní slyšel. Dokonce se domnívám, že většina lidí zná alespoň základní
rekvizity a pravidla, tedy šachovnici, figurky
a jak se s nimi táhne. Méně však už je těch,
kteří šachy opravdu hrají a ještě méně je
opravdových zasvěcenců, kteří o královské
hře vědí ještě něco navíc. V rozhovoru s nimi
se dozvíte, že současný mistr světa je Nor
Carlsen, ale že v podvědomí lidí jsou stále silně zapsáni bývalí mistři světa z Ruska
Kasparov a Karpov a nebo z křížovek známý
Tal. A mnozí z nás dříve narozených si vzpomenou na excentrického, ale ve svojí době
nesmírně slavného Američana Fischera.
V obecném podvědomí lidí je šachová hra
stále obestřena určitým tajemnem a možná i pocitem, že je to záležitost pro vyvolené
a ty, co dovedou počítat aspoň dvacet tahů
dopředu... Můj názor, podepřený čtyřiceti lety aktivní šachové činnosti a roky trenérské práce s dětmi je však ten, že šachy
jsou úplně pro každého a vynikající zábavou
a vítaným doplňkem školní výuky jsou právě

pro mládež. Šachy totiž působí blahodárně na
správný vývoj mozku i osobnosti dítěte právě tam, kde začal mít neblahý vliv současný
trend nadužívání elektronických přístrojů, kterým říkáme „chytré telefony“. Šachy
(na rozdíl od smartphonu) zlepšují paměť, učí
soustředění a samostatnému logickému myšlení. Rozvíjí kombinační schopnosti a nutí
nás uvažovat, rozhodovat se a konat přesně,
plánovitě a dotahovat věci do konce.
Ve školním roce 2019 – 2020 byla na základní
škole Velké Pavlovice znovu obnovena činnost
šachového kroužku. Novým vedoucím se stal
Luboš Kuchynka z Hustopečí, který má víceleté zkušenosti s vedením šachové mládeže
v Centru volného času v Hustopečích. Úvodní hodina tohoto zájmového útvaru se konala
v úterý 1. října 2019 a byla věnována nejen
zvídavé mládeži, ale především setkání s rodiči malých zájemců o královskou hru. Zakládajícími členy šachového kroužku se následně stalo šest dětí (čtyři chlapci a dvě dívky)
a během prvního pololetí se připojil ještě je-

den chlapec. V této chvíli máme tedy sedm
dětí ve věkovém rozpětí od 8 do 12 let. Jsem
přesvědčen, že v následujícím školním roce se
počet dětí nejméně zdvojnásobí.
Šachová činnost v právě skončeném prvním
pololetí byla opravdu rozmanitá. Pravidelnými návštěvami úterních šachových tréninků
to rozhodně nekončilo. Pokud má mít provozování šachové hry smysl, musí se snoubit
teoretická výuka s praktickou hrou. Jak jinak,
vždyť šachy jsou přece jen hra a jsou dokonce
uznané jako sport. A tak jsme ve skvělé spolupráci s rodiči vyráželi na opravdové šachové
turnaje, pro mládež pořádané po celém Jihomoravském kraji. Zatímco s menšími dětmi
- začátečníky – jsme ještě do Vánoc probírali
pravidla a základní principy hry, tak se staršími (a mírně pokročilými) šachisty jsme už
vyráželi na turnaje. V listopadu to byly Brankovice na Vyškovsku a v prosinci Ratíškovice. Všechny děti se ale v listopadu zúčastnily
Okresního přeboru školních družstev v Břeclavi. Začátečníci v družstvu prvního stup-
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ně Základní školy Velké Pavlovice se zatím
ještě neprosadili, zato však studenti v dresu
Gymnázia Velké Pavlovice v kategorii „druhého stupně základních škol a nižších ročníků gymnázií“ vybojovali hezké třetí místo
a bronzové medaile.
Leden roku 2020 byl opět plný šachu a velmi
pěkných úspěchů jednotlivců. Většina dětí
se napřed zúčastnila turnaje v Brně, kde si
mladší zahráli svůj první turnaj jednotlivců
v životě, a gymnazisté zase poprvé startovali v kategorii starších žáků a tak obě skupiny
v Brně zatím spíše sbíraly zkušenosti.
Tím správným závěrem prvního pololetí byl
však turnaj v Hlohovci u Břeclavi, hraný sou-

časně jako okresní přebor žáků jednotlivců.
Ačkoliv se turnaje zúčastnila celá okresní
špička, která díky 32 účastníkům z Hustopečí
byla pořádně široká (ale několik hráčů vyslali
i konkurenti z Mikulova, Poštorné a Dolních
Věstonic), děti z našeho kroužku se mezi nimi
vůbec neztratily.
Okresním přeborníkem v kategorii do 13 let se
stal gymnazista Matyáš Řačák, stříbro ve stejné kategorii bral jeho spolužák Jakub Hošek.
V kategorii dívek brala další stříbro Alexandra
Fridrichová, čímž zajistila poslední cenný kov
pro velkopavlovické gymnázium.
Tím ale medailová žeň dětí z našeho kroužku
neskončila. Chybějící bronz do sbírky medailí

zajistil Pavel Julinek, který se i jako nedávný
začátečník takto skvěle prosadil v kategorii
do 11 let.
Na závěr musím pochválit i ostatní děti z našeho kroužku, tedy Andrejku Dvořákovou,
Kiliána Barnáše a Josefa Jílka, kteří také velmi dobře pracují v šachovém kroužku a dosahují pěkných výsledků na turnajích, jen na
svoje první medailové ocenění si ještě budou
muset počkat.
Ing. Luboš Kuchynka,
vedoucí šachového kroužku
při Základní škole Velké Pavlovice
tel.: 606 637 632

Atletka Natálie Drbolová bodovala s týmem v Ostravě
Kdo z vás občas nahlédne do sportovní rubriky Velkopavlovického zpravodaje nebo
zabrousí na webové stránky města Velké
Pavlovice, určitě již zaregistroval jméno
Natálie Drbolová. S největší pravděpodobností v souvislosti s biatlonem, kterému
se v minulých letech intenzivně věnovala
a dokonce se v roce 2018 v této disciplíně zúčastnila Olympiády dětí a mládeže. Tehdy
jí bylo čtrnáct let, dnes je již šestnáctiletou
mladou dámou.

Běžkyně Natálie Drbolová se stříbrnou
medailí na hrudi (uprostřed snímku).
Blahopřejeme!

V září roku 2019 přestoupila Natka z velkopavlovického gymnázia na Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka v Brně, do třídy se
zaměřením na atletiku. Natálie se věnuje především běhu a je členkou Atletického
klubu Olymp Brno. Přestože měla biatlon
velmi ráda, není již v jejích silách se mu věnovat na profesionální úrovni, a to především z důvodu obrovské časové vytíženosti.
V současné době totiž musí kromě náročného studia zvládat sedm až osm tréninků
atletiky týdně. Díky svému vysokému nasazení a skvělým výkonům začala od letošního
ledna závodit v halové sezóně.

čekat. Natka se dne 14. ledna 2020 zúčastnila
v ostravské sportovní hale finále republikového poháru sportovních gymnázií a spolu
s ostatními členkami družstva dívek zde vybojovala cennou stříbrnou medaili. A nejen
to, na tomto závodě si vytvořila hned dva
osobní rekordy, v běhu na 60 metrů a v běhu
na 200 metrů.
Celá škola si vedla nadmíru dobře. Dívky
před sebe pustily pouze družstvo soupeřek z Plzně, hoši vůbec nikoho a získali tak
zasloužené zlato. V celkovém součtu se tak
mohli opět radovat z absolutního vítězství
a obhajobě titulu Mistrů ČR v atletickém poháru sportovních gymnázií.
Natálii posíláme obrovskou gratulaci s přáním, ať se jí daří stále lépe! Sportu zdar,
běhu zvlášť!
Karolína Bártová

První velký úspěch na sebe nenechal dlouho

KALENDÁŘ AKCÍ – únor, březen, duben a květen 2020
VELKOPAVLOVICKÉ
OSTATKY

ŠIBŘINKY – MAŠKARNÍ BÁL

Sobota 29. února 2020,
od 16:00 hod. ostatkový průvod

* hraje DJ Tony Schäffer
* vstupné 100 Kč, masky vstup zdarma
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

* Ekocentrum Trkmanka
* www.ekocentrum-trkmanka.com
* www.velke-pavlovice.cz

O VÍNĚ PŘI VÍNĚ
Sobota 29. února 2020, od 18:00 hod.
* Vinné sklepy Františka Lotrinského
* www.velke-pavlovice.cz
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Sobota 29. února 2020, od 20:00 hod.

RAČTE S DĚTMI
Středa 4. března 2020, od 16:00 hod
* setkání klubu pro rodiče s dětmi
* Městská knihovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

PROMENÁDA
ČERVENÝCH VÍN
Sobota 7. března 2020, od 16:00 hod.
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ
ODPOLEDNE
Neděle 15. března 2020, od 15:00 hod.
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
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BĚH O VELKOPAVLOVICKOU
MERUŇKU * V. ročník
Sobota 21. března 2020
* registrace závodníků od 9:00 do 12:00 hod.
v šatnách školní sportovní haly
* zahájení dětských závodů od 10:00 hod.
na atletickém stadionu za školou
* start hlavního závodu ve 12:15 hod.
na Náměstí 9. května před radnicí
* délka hlavního závodu ženy
a muži nad 70 let 5 km, muži 8 km
* startovné – 100 Kč nebo 4 Euro,
dětské kategorie zdarma
* Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

NOC S ANDERSENEM
Pátek 27. března 2020, od 18:00 hod
* pro děti od 2. do 5. třídy ZŠ
* Městská knihovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

JARNÍ ÚKLID
MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
Sobota 28. března 2020, od 9:00 hod.
* Velké Pavlovice, podrobné informace
na straně 6 VPZ 1/2020
* www.velke-pavlovice.cz

COUNTRY BÁL
Sobota 28. března 2020, od 20:00 hod.
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www-velke-pavlovice.cz

DO SVĚTA HARRYHO POTTERA
Březnový termín bude ještě upřesněn!
* akce pro děti k 20. výročí českého vydání
knihy Harry Potter
* Městská knihovna Velké Pavlovice
* www-velke-pavlovice.cz

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Čtvrtek 2. dubna 2020,
od 15:00 do 17:00 hod.
* ZŠ Velké Pavlovice
* www.zs.velke-pavlovice.cz
* www.velke-pavlovice.cz

APRÍLES
Pátek 3. dubna 2020, od 18:00 hod.

JARNÍ PŘECHOD PÁLAVA SE
SOKOLEM VELKÉ PAVLOVICE
* jubilejní X. ročník

mše na památku
Poslední večeře Krista
* Zelený čtvrtek

Mimořádně!!! Sobota 18. dubna 2020,
odjezd v 9:00 hod. z autobusového nádraží

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

* Pálava
* www.velke-pavlovice.cz

PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ
GALERIE U JOHANKY
Vernisáž výstavy – středa 29. dubna 2020,
od 18:00 hod.
* Výstavní sál Městského úřadu
Velké Pavlovice
* výstava potrvá až do 31. května 2020
* www.velke-pavlovice.cz

pobožnost křížové cesty
kolem polních křížů
Pátek 10. dubna 2020, od 10:00 hod.
* Od kostela Nanebevzetí Panny Marie

obřady na památku umučení
Páně * Velký pátek
Pátek 10. dubna 2020, od 15:00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Velikonoční vigílie
* Bílá sobota

Čtvrtek 30. dubna 2020

Sobota 11. dubna 2020, od 20:00 hod.

* Louka u rybníka
* www.velke-pavlovice.cz

* Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

mše s žehnáním
velikonočních pokrmů
Neděle 12. dubna 2020, od 11:00 hod.

Sobota 2. května 2020, od 11:00 hod.

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

* Vinné sklepy
* www.vinozvelkychpavlovic.cz
* www.velke-pavlovice.cz

obřady Květné neděle

Velkopavlovický
gulášfest 2020
Sobota 9. května 2020,
od 9:30 zahájení vaření gulášů
* vstupné 150 Kč
* Nádvoří Ekocentra Trkmanka
* www.velke-pavlovice.cz

Kalendárium
– FARNOST Velké Pavlovice
Období od 14. března 2020
do 15. května 2020

křížová cesta pro cyklisty
kolem polních křížů

Úterý 5. května 2020
* Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

víkendový pobyt
pro školáky v Šitbořicích
Pátek 15. května 2020

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.

Sobota 14. března 2020, od 14:00 hod.
* Od kostela Nanebevzetí Panny Marie

svatojosefská mše
za chlapce a muže

* charitativní koncert
– výtěžek pro handicapované děti
* vstupné dobrovolné
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.gymnvp.cz
* www.velke-pavlovice.cz

Čtvrtek 19. března 2020, od 7:00 hod.

JARNÍ ŠLAPKA

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Sobota 18. dubna 2020, od 15:00 hod.

velikonoční svátost smíření

* start pěšího výletu v parku
u vlakové zastávky
* www.velke-pavlovice.cz

Čtvrtek 9. dubna 2020, od 18:00 hod.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

MÁJOVÉ
OTEVŘENÉ SKLEPY 2020

2020

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

mše na slavnost
Zvěstování Páně
Středa 25. března 2020, od 7:00 hod.

Pátek 3. dubna 2020, od 17:00 hod.
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
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Inzerce

Zájemce hledá k pronájmu pozemek
pro chov holubů a pěstování zeleniny
o výměře cca 400 m2 v okruhu 1 km
od bytů pro seniory v ul. Bří Mrštíků.
Pokud někdo máte pozemek anebo
část pozemku, který byste byli ochotni
pronajmout, kontaktujte zájemce
na tel.: 734 869 201.

Zubní lékařka
MUDr. Ludmila Čeperová
hledá zdravotní sestru do zubní
ordinace ve Velkých Pavlovicích.
Bližší informace
na tel.: 725 557 007
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Máte zájem o inzerci v příštím vydání Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 2/2020 – 9. dubna 2020
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 2/2020 – 30. dubna 2020

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2020
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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