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Z radnice
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem čtyřikrát a mimo
jiné se zabývala následující problematikou:
• průběžně projednala a vzala na vědomí věstník vlády, informace o činnosti městského
úřadu, o činnosti služeb města a o průběhu investičních a dotačních akcí, pronájmy
bytů atd.
Rada města vzala na vědomí /výběr/:
• Informaci o nakoupení dezinfekce pro město
Velké Pavlovice. Dezinfekce byla bezplatně
během 2 dnů rozvezena do všech domácností, všech drobných provozoven, lékařům
a do všech obchodů.
• Vyjádření Státního pozemkového úřadu
na prodej (odkoupení) pozemků parc. č. 605
a 606, v k. ú. Velké Pavlovice, který má město
v pronájmu a slouží jako skladiště stavebního
materiálu, že jediný vhodný způsob, jak získat
předmětné pozemky, je postup dle § 17 odst.
3 písm. d) zákona 229/1991 Sb., tzn. směna
za jiné nemovitosti (zahrada za zahradu).
• Informaci o poklesu příjmů do rozpočtu města z daní v důsledku pandemie. Bude nutné
upustit od některých investičních akcí. Které
akce se nebudou realizovat, bude rozhodnuto
v následujících týdnech.
• Informaci, že jsou pozastaveny všechny dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Město Velké Pavlovice tak nemůže v současné
době s financemi z JMK počítat, což ovšem
není s ohledem na požadovanou celkovou
výši finančních prostředků z JMK zásadní problém.
• Informaci o opětovně zaslané stížnosti nebo
spíše upozornění na situaci na ul. Zelnice
od pana ***. Tato situace již byla několikrát
řešena jak na RMě, tak na ZMě.
• Informaci o situaci v MŠ a datu otevření
25. 5. 2020. Proběhla dotazníková akce mezi
rodiči dětí umístěných v MŠ a ředitelkou školky kvůli upřesnění počtu dětí, které nastoupí.
Díky sníženému počtu zaměstnankyň MŠ
nebude možnost zkráceného pobytu dítěte
v MŠ, pouze celodenní pobyt.
• Žádost o výsadbu růží v rámci akce „Růžová
cesta“ přes službu Crowdfunding, a to v okolí
cyklostezky od kaple sv. Urbana k rozhledně.
V této lokalitě nevlastní město Velké Pavlovice všechny pozemky, navíc je třeba brát ohled
na to, aby nedocházelo k omezování vinařů
při údržbě vinic a také je třeba řešit následnou
údržbu růží. RMě proto doporučuje si najít
vhodnější místo pro tuto výsadbu a předložit, jakým způsobem bude probíhat údržba
této výsadby.

Rada města schválila /výběr/:
• Příkazní smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru mezi městem Velké Pavlovice
a firmou Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22,
IČ: 02017342 na akci "Založení krajinných
prvků v k. ú. Velké Pavlovice II" za cenu
55.000 Kč bez DPH.
• Příkazní smlouvu o výkonu činnosti autorského dozoru mezi městem Velké Pavlovice
a firmou Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22,
IČ: 02017342 na akci "Založení krajinných
prvků v k. ú. Velké Pavlovice II" za cenu
26.000 Kč bez DPH.
• Příkazní smlouvu mezi Městem Velké Pavlovice a firmou Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679
22, IČ: 02017342 na akci "Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice II" (projekt)
za cenu 85.000 Kč bez DPH.
• Smlouvu na pojištění autobusu (povinné
+ havarijní pojištění - balíček Max) od společnosti Allianz pojišťovna a.s., produkt
Moje auto za cenu 54.177 Kč.
• V souladu s § 11a, odst. 1 a) Zákona
č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
Ing. Jaroslava Bendu Ph.D. za pověřeného
člena Zastupitelstva města Velké Pavlovice, před nímž mohou snoubenci učinit prohlášení o uzavření manželství. Rada města
Velké Pavlovice – v souladu s § 108 Zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovuje, že Ing. Jaroslav Benda
Ph.D. může užívat při občanských obřadech
závěsný odznak.
• Cenovou nabídku projektových prací na Rekonstrukci VO Bří Mrštíků, Nová a přilehlé
ulice od firmy PK Sklenář s.r.o., Tomešova 1, Brno, 602 00, IČ: 25550101 za cenu
158.000 Kč. V ceně není správní poplatek
za územní rozhodnutí, doměření stávajícího
stavu a energetický audit.
• Cenovou nabídku na práce spojené se změnou stavby před dokončením – "Velké Pavlovice, průmyslová zóna - dopravní a technická infrastruktura" od firmy Projekce
inženýrských sítí s.r.o., Za Bankou 3473/4,
Břeclav, 690 02, IČ: 29319706. Cena bude
vypočtena za práce dle skutečnosti v sazbě
500 Kč/hod (bez DPH) plus přímé náklady
na materiál a dopravu, cena za práce nepřesáhne 50.000 Kč (bez DPH). Firma není
plátce DPH, tudíž cena je konečná.
• Náhradní termín akce nazvané "Na kole dětem" (akce schválena pod bodem
3h/30R/2019 dne 3. 12. 2019). Do V. Pavlovic peloton dorazí v sobotu 13. 6. 2020 v omezeném počtu lidí (max. do 30 osob). Letošní
akce bude pojata jako promoakce pro rok

2021 a letošní akce proto proběhne pod heslem: "Nenecháme děti ve štychu".
• Krytí hospodářského výsledku (ztráty)
ve výši 324.582,62 Kč ve smyslu ustanovení
§ 30 odst. 2 písm. d) Zákona č. 250/2000 Sb.
z rezervního fondu příspěvkové organizace
Ekocentra Trkmanka.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě č.18-99-G002-0
o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště mezi městem Velké
Pavlovice a Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810,
511 01 Turnov, IČ:03673073. Předmětem
dodatku je úprava ceny za provedení oprav,
údržby a hlavní roční kontroly dětských
hřišť v lesoparku a na ul. Dlouhá.
• Uzavření Pachtovní smlouvy s *** na část pozemku parc. č. 6341 v k. ú. Velké Pavlovice v
trati Soudný o výměře 700 m2 na základě zveřejněného Záměru č. 2/2020 o zemědělském
pachtu.
• Uzavření Pachtovní smlouvy s *** na pozemek parc. č. 5512 v k. ú. Velké Pavlovice v trati
Soudný o výměře 1 230 m² na základě zveřejněného Záměru č. 2/2020 o zemědělském
pachtu.
• Zbudování zpevněné plochy na pozemku
parc. č. 295/1 v majetku města Velké Pavlovice dle předloženého situačního plánu. Užívání nově zbudované zpevněné plochy včetně
rozsahu stavebních prací bude řešeno na místě samém.
• Smlouvu č. 9001702030 mezi městem
Velké Pavlovice a E.ON Distribuce, a.s.,
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
IČ: 28085400. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele DS připojit za sjednaných podmínek ke své DS zařízení žadatele
pro odběr elektřiny a zajistit rezervovaný
příkon ve výši 1 × 16A. Důvodem je výměna rozvaděče v bytovém domě Trávníky 8
a hlavního jističe společných prostor 1 × 15A
za 1 × 16A.
• Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení "V. Pavlovice,
rozš. NN, Buchta K7739" na pozemku
parc. č. 7736, v k. ú. Velké Pavlovice. Jde
o smlouvu mezi městem Velké Pavlovice
a RVG a.s., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav,
IČ: 25915827 za cenu 2.000 Kč.
• Souhlasí s navrženým stavebním záměrem
„V. Pavlovice, rozš. NN, Buchta K7739
1030058075“, realizací rozšíření distribuční
sítě NN z důvodu nového zřízení odběrného
místa na pozemcích parc. č. 7736 a 7739/2
v k. ú. Velké Pavlovice. Souhlasí rovněž
s územním rozhodnutím, územním souhlasem, stavebním povolením vztahujícím se
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k této akci. Povrchy dotčené stavbou budou
uvedeny na závěr akce do předchozího stavu
na náklady investora.
• Na návrh pana *** zazdění čela sklepa
na své náklady a město provede odkrytí
zeminy z vrchu, aby mohlo dojít k zasypaní prostoru za čelem sklepa a nedocházelo
v budoucích letech k propadání.
Rada města souhlasí:
• S územním rozhodnutím, územním souhlasem, stavebním povolením a realizací stavby „V. Pavlovice, rozš. NN, Bednaříková“
z důvodu nového připojení odběrného místa
dle předložené situace zpracované Puttner,
s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno.
• S územním rozhodnutím, územním souhlasem, stavebním povolením a realizací
stavby RD s pergolou na pozemku investora
*** parc. č. 736 a 737 v k. ú. Velké Pavlovice, dle předloženého koordinačního situačního výkresu, zpracovaného KEEO4DESIGN s.r.o., Malinovského náměstí 603/4,
602 00 Brno.
• Dále město Velké Pavlovice souhlasí s vybudováním vjezdu na pozemku v majetku města
parc. č. 740 v k. ú. Velké Pavlovice a umístěním přípojek inženýrských sítí na pozemcích
parc. č. 740 a 742 v k. ú. Velké Pavlovice, dle
předloženého koordinačního situačního výkresu, zpracovaného KEEO4DESIGN s.r.o.,
Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno.
• S jednáním s firmou ARBOR, spol. s r.o. se
sídlem Tyršova 162/3, Žižkov, Kutná Hora,
284 01, IČ: 44699158 (zmocněnec firmy Vodafone, Czech Republic a.s.) na rozšíření základnové stanice umístěné na budově Základní školy Velké Pavlovice, Náměstí 9. května
2/47, Velké Pavlovice, 691 06. Budova je zapsaná na LV města Velké Pavlovice.
• Se stavebním záměrem, realizací vodovodních přípojek k jednotlivým lisovnám vinných
sklepů na ul. Nad Zahrady – na pozemcích
parc. č. 4484/2, 6963, 7136 a 7138 v k. ú.
Velké Pavlovice. Souhlasí rovněž s umístěním vodovodních přípojek na pozemcích
parc. č. 4484/2, 6963, 7136 a 7138 v k. ú.
Velké Pavlovice v majetku města, s územním
rozhodnutím, územním souhlasem, stavebním povolením.

• S realizací stavby „Garáž pro techniku skládky a kompostárny Hantály a.s.“, kterou chce
realizovat firma Hantály, a.s., Tovární 22,
Velké Pavlovice v lokalitě skládky. Jedná se
především o napojení přívodního kabelu NN
na stávající kabel NN uložený na pozemku
Města Velké Pavlovice parc. č. 8604. Město
souhlasí s navrženým stavebním záměrem,
s územním rozhodnutím, územním souhlasem, stavebním povolením vztahujícím se
k této akci za podmínky, že budou dodržena
pravidla pro uložení inž. sítí na pozemcích
města – tzn, jednorázová úhrada za uložení
(věcné břemeno).
Rada města navrhuje (doporučuje):
• Žadateli *** si zjistit, za jakých podmínek
a jakých požadavků stavbu (odstavné stání
s pergolou na ul. Tovární) povolí SÚ, poté se
k této žádosti vyjádří i RMě.
Rada města pověřuje:
• Ředitelku Bc. Zitu Dvořákovou k maximálnímu a radikálnímu snížení veškerých
nákladů spojených s činností Ekocentra
Trkmanka, p.o..
Rada města neschvaluje:
• Zařazení do projektu RE - USE CENTRUM
pro obce Dobrovolného svazku Čistý Jihovýchod. Předpokládaný rozpočet pro jednotlivé
zúčastněné obce je do 300.000 Kč. Projekt
má za cíl opětovné využití starých, ale stále
funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují. Získané prostředky z prodeje by pak
sloužily na výsadbu zeleně a její údržby v daných obcích. RMě nesouhlasí se zapojením
do tohoto projektu, protože uskladnění, zpracování a vyvěšení na stránky, případný prodej
je časově náročný, neekonomický a v dnešní
době neefektivní - v době Facebooku, kdy se
vše urychleně, bez skladování, dohadování
může prodat on-line.

žádá příspěvek ve výši 10.000 Kč.
Zastupitelstvo města na svém 10. zasedání,
které se konalo 30. 4. 2020, mimo jiné projednalo a schválilo:
• Předloženou Smlouvu o úvěru na financování
Průmyslové zóny – vybudování inženýrských
sítí a komunikace. Výše investičního úvěru je
12.000.000 Kč, doba splácení 8 let (1. splátka
– 31. 1. 2021, poslední splátka – 31. 12. 2028,
celkem 96 splátek po 125.000 Kč) při úrokové
sazbě 1,765 %.
Zastupitelstvo města na svém 10. zasedání,
které se konalo 30. 4. 2020, konstatovalo ověření:
• Ve smyslu s ust. § 54 odst.2 Zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 2
územního plánu Velké Pavlovice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu a vydává ve smyslu ustanovení
§ 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního
zákona, v souladu s ust. § 171 a následujících
Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu
č. 2 ÚP Velké Pavlovice.

Ing. Jana Václavková,
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

• Cenovou nabídku od firmy Plus Projekt,
s.r.o., Tř. Kapitána Jaroše 13, Brno, 602 00
na zpracování Investičního záměru pro Multifunkční obecní centrum ZUŠ + knihovnu
+ turistické centrum ve městě Velké Pavlovice
ve výši 35.000 Kč.
• Žádost o příspěvek na pokračování podpory
Linky bezpeční, z. s. pro rok 2020. Společnost

telegraficky
Vzpomněli jsme 75. výročí
osvobození Velkých Pavlovic
(23. 4. 2020)

Ve středu 15. dubna 2020 jsme si připomněli již 75. výročí osvobození Velkých Pavlovic.
Na znamení úcty a vděčnosti obětem II. světové války byla k pomníku padlých položena
kytice. Velké Pavlovice byly osvobozeny v od-
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poledních hodinách ze směru od Velkých Bílovic. Při bojích o obec padlo 20 rudoarmějců.
Na následky útrap procházející fronty zemřeli
Josef Kostrhun, Josef Krejčiřík a Antonín
Kunický. To však nebyly poslední válečné oběti. Při neopatrném zacházení s municí, kterou
v obci zanechali němečtí vojáci, přišel o život
František Procházka a zraněni byli Jaroslav
Hanák, Jaroslav Jaborník a Jan Kabriel.

Letecký klub
Nad Krajem André
si zasluhuje jedničku
s hvězdičkou
(23. 4. 2020)

I když byl letos s důvodu COVID-19 tradiční dubnový jarní úklid města a jeho okolí
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padky, který je nezvykle zakopán do země. To
aby někoho nenapadlo, coby vrchol zvrácené
zábavy, jej vhodit do vod rybníka.

Mládež uklízela odpadky,
…skoro až neuvěřitelné
(30. 4. 2020)
Členové Leteckého klubu Nad Krajem
André se pustili do velkého jarního
úklidu okolo letiště.
zrušen, nezůstalo okolí našeho města neuklizeno. Ve čtvrtek 23. dubna 2020 členové
Leteckého klubu Nad Krajem André poctivě
vysmejčili původně přidělený úsek. Posbírali nepořádek v obou příkopech tak, jak bylo
předem dohodnuto. Odvoz dvou pytlů napěchovaných odpadem zajistil vedoucí služeb
města Jan Havránek.

Společnot Madekop Vrbice
darovala knihovně
a infocentru
bezpečnostní přepážky
(28. 4. 2020)

Zahájení přístavby kolumbária
u místního hřbitova.

Statistika pohřbů do země
vs. kremací:
Rok 2016
13× kremace
14× pohřeb do země
Rok 2017
16× kremace
15× pohřeb do země

Rok 2019
23× kremace
8× pohřeb do země

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 se několik lidí pozastavilo nad tím, proč sbírá mládež v okolí
sokolovny, autobusového nádraží a různě jinde odpadky. Možná si někdo pomyslel, že je
to za trest, ale nebylo. Sběr odpadků proběhl
z vlastní iniciativy. Jsme rádi, že nemusíme
zveřejňovat v souvislosti s mládeží jen negativní zprávy, ale i ty, které potěší.

Přání vyslyšeno, na Zahájce
je umístěno posezení

Služby města
mají nového pomocníka

Rok 2018
19× kremace
15× pohřeb do země

V knihovně a na TIC bezpečněji, díky
plexisklovým ochranným přepážkám.

Mládež se pustila do úklidu v ulicích
města, naprosto sama od sebe! Děcka,
palec nahoru! Tak tohle opravdu lajknem!

(30. 4. 2020)

(1. 5. 2020)

Madekop Vrbice, spol. s r. o. aktivně pomáhala v nejtěžším období koronavirové pandemie,
a to i státní správě a samosprávě. Společnost
Madekop zcela zdarma poskytla městu Velké
Pavlovice na míru nařezaný plexisklový materiál pro výrobu bezpečnostních přepážek
do budovy Městské knihovny a Turistického
informačního centra.

Přístavba kolumbária
(27. 4. 2020)

Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice zahájili v pondělí 27. dubna 2020 přístavbu kolumbária mezi hřbitovní zdí a kostelem. Nově
bylo zbudováno 16 schránek pro urny. Počet
schránek byl dohodnut s ohledem na prostory. Stavba samotná musela být konzultována
i s odborem územního plánování – orgánem
památkové péče při Městském úřadu Hustopeče.

Nové dřevěné posezení u rybníka
v biocentru Zahájka.
V poslední době stále více a častěji volala
veřejnost pro umístění posezení k rybníku
Zahájka. Objednávka byla zrealizována, přání bylo vyslyšeno. Nové posezení, složené
z velkého stolu a dvou lavic, bylo dopraveno
na břeh rybníka o svátku čarodějnic, tedy posledního dubna. Vkusný dřevěný set vyrobil
ve stolařské dílně služeb města pan Jan Kamenský. U posezení je umístěn i koš na od-

Město pořídilo novou zalévací
přívěsnou cisternu.
Péče o veřejnou zeleň je v současných extrémně suchých letech náročnější více než kdy
dříve. Stovky stromů vysazených v uplynulých letech potřebují pravidelnou vydatnou
zálivku. Proto město Velké Pavlovice pořídilo
zalévací přívěsnou cisternu na veřejnou zeleň.
Cisternu o objemu 5 m³ dodala firma Grontech Agro.
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Zahájení rekonstrukce
vodovodu na náměstí
(4. 5. 2020)

Čtyřiadvacet kusů oken bylo vyměněno stavební firmou Stak D, spol. s r. o z Domanína.
Byla provedena demontáž a montáž nových
oken Velux, včetně doplnění střešní krytiny
a opravy sádrokartonového ostění.
Následně byl výtvarný ateliér a jazyková učebna vymalovány, poklizeny a nyní čekají na studenty, kteří se vrátí do školních lavic až v září.
Firma si zaslouží uznání za rychlost a perfektně odvedenou práci.

Oprava chodníku
na náměstí

pro děti nachystáno plno překvapení. Děti se
měly skutečně na co těšit (více na straně 19).
Aby mohl být provoz školky řádně zahájen,
bylo nutno všechny prostory pečlivě poklidit
a hlavně vše důkladně vydezinfikovat. Při této
příležitosti prošel zatěžkávací zkouškou nový
přístroj pro dezinfekci prostorů a povrchů mlhou, který pořídilo město Velké Pavlovice.

Betonové truhlíky
rozkvetly, na chvíli
(22. 5. 2020)

(20. 5. 2020)

Betonové truhlíky na autobusovém
nádraží byly pro potěchu oka
kolemjdoucích osázeny kvetoucími
rostlinkami. Bohužel jen na dva týdny…

Na náměstí bude nový vodovod,
opravy začaly v květnu.
V pondělí, dne 4. května 2020, byla zahájena výměna vodovodního řadu na Náměstí
9. května. Nejprve byly provedeny práce od
lékárny po křižovatku Náměstí 9. května
/ Zelnice / Padělky. Poté od této křižovatky ke
křižovatce před kostelem a nakonec bude vyměněn vodovod i v ulici Padělky.
Výměnu řadu realizuje firma Stavoč z Horních Bojanovic na náklady společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. Pracovníci služeb
města budou provádět na náklady města Velké
Pavlovice úpravu povrchů.
V ulici Padělky je po výměně vodovodního
řadu v plánu také rekonstrukce chodníku.

Místo výuky výměna oken.
Na gymnáziu bylo živo
i bez studentů
(15. 5. 2020)

Na Náměstí 9. května byl opraven
chodník. Vydlážděn byl jako obvykle
zámkovou dlažbou.
V poslední dekádě měsíce května zahájili pracovníci Služeb města Velké Pavlovice pokládku nového chodníku na úseku na Náměstí
9. května. Po dokončení chodníku čeká na
zaměstnance města, po výměně vodovodního řadu, ještě jeden chodník, a to v nedaleké
ulici Padělky.

Přípravy mateřinky
do provozu po koronaviru
(21. 5. 2020)

Stálezelené rostliny vysazené ve velkých betonových nádobách, které krášlí autobusové
nádraží, byly v poslední květnové dekádě doplněny o růže a nádherně kvetoucí letničky.
Věříme, že si pro letošek dají všechny nenechavé ruce pokoj a dopřejí nám radost z pohledu na pestrobarevnou květenu trvající déle
než několik málo dnů. Máme jedno skvělé doporučení – sazeničky květin prodávají v každém květinářství či zahradnictví, rozhodně
není nezbytné je krást!

Nemilé pokračování!
Zpráva, kterou jste si právě přečetli byla
zveřejněna 22. května. A pouhé dva týdny
na to bylo po kráse. O víkendu 6. a 7. června
byly truhlíky vykradeny. Někomu se prostě sazeničky hodily. Nešvaru si všiml pan
František Popelka, majitel místního květinářství, a na tuto skutečnost upozornil na
svém Facebooku. Reakce na sebe nenechaly
dlouho čekat. Do diskuze se přidali i občané
ze sousedních Bořetic či Kobylí a svěřili se,
že se květiny včetně keramických květináčů
kradou i u nich.
Někteří lidé v komentářích na sociální síti
apelovali na umístění kamer na vybraných místech.
A právě kamerový systém je nyní ve Velkých
Pavlovicích tématem dne. Kamery jsou tedy
ve hře.

Podkrovní učebny gymnázia se dočkaly
nových oken.
V polovině měsíce května, v období, kdy studenti nesměli z důvodu koronavirové krize
navštěvovat školu, proběhla na velkopavlovickém gymnáziu výměna nevyhovujících střešních oken v půdní vestavbě.
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Školka v rámci úklidu vyzkoušela nový
dezinfekční přístroj.
V rámci znovuotevření po nucené koronavirové přestávce bylo v místní Mateřské škole

Město Velké Pavlovice
zakoupilo starší autobus
(23. 5. 2020)

Na začátku měsíce března schválila rada města smlouvu o koupi autobusu od společnosti
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v měsíci dubnu letošního roku. V okamžiku,
kdy byla pořízena přiložená fotografie, klempíři právě dokončovali ochranou stříšku.
Následně byly osazeny žulové desky. Díky
II. etapě výstavby přibylo v kolumbáriu šestnáct nových schránek.

Čištění odtokového žlabu
(5. 6. 2020)
Interiér nového městského
autobusu Karosa.
BORS Holding, s.r.o.. Autobus bude moci být
využíván velkopavlovickými spolky, školami
a také veřejností.
Autobus KAROSA C 956.1074, AXER má
51 míst k sezení, uveden do provozu byl v roce
2004 a pořízen byl za 338.800 Kč včetně DPH.

Na Hodonínské byly zahájeny
přípravy k osazení železničního přejezdu závorami
(25. 5. 2020)

Staré dlaždice na ulici Padělky
nahradí osvědčená zámková dlažba.
města jedná se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. ještě o rekonstrukci vodovodního řadu od ulice Zahradní k bytovým
domům č. 12, 10, 8 v ul. Tovární.

Osvědčení o úspoře emisí
za rok 2019
(4. 6. 2020)

Díky rozvoji a provozu systému tříděného
sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, Velké
Pavlovice ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěly ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Květnové přípravné práce na opravu
železničního přejezdu.
Ve dnech 27. července až 7. srpna 2020 bude
uzavřena ulice Hodonínská, a to z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu včetně doplnění závor na trati Zaječí – Hodonín.
Koncem měsíce května byly zahájeny výkopové práce pro uložení kabeláže. Celou akci
má na starost společnost SIGNALBAU a.s.
z Přerova.

Odtokový žlab v lesoparku u zastávky ČD byl
zanesen značným množstvím naplavené hlíny a bujně rostoucím plevelem. Aby byl žlab
opět plně funkční a plnil svůj účel, především
v případě letních bouřek, je třeba ho nánosu zbavit. Vyčištění odtokového žlabu provedli začátkem měsíce června zaměstnanci
služeb města.

Mladý stromek lípy zničen
rukou vandala
(9. 6. 2020)

Úspora, které město Velké Pavlovice dosáhlo představuje: emise CO2 ekv.: 265,172 tun,
úspora energie: 6 270 980 MJ.

Přístavba kolumbária
ve finiši
(4. 6. 2020)

Začátkem měsíce června byla dokončena
přístavba kolumbária umístěného mezi hřbitovní zdí a kostelem. Výstavba byla zahájena

Ulice Padělky se dočkala
nových rozvodů vody,
bude i nový chodník

Lámání mladých stromků jen tak
z legrace? Hodně zvrhlá zábava!

(3. 6. 2020)

Tak se nám tu ve Velkých Pavlovicích nějak
začal množit nešvar v podobě plenění všeho
živého a okrasného. Řádí nám tu zřejmě nějaký gang zarputilých odpůrců veřejné zeleně,
kterému zřejmě nedá spát, pokud se nějaké té
rostlince daří.

V ulici Padělky byl začátkem července kompletně natažen nový hlavní vodovodní řad.
Dne 3. června byl řad napuštěn a následně
byly odebrány vzorky vody na rozbor. V případě, že bude vše v pořádku proběhne přepojení
domácností a zásyp přípojek.
Ve stejném období byla již zahájena i oprava
chodníku, která bude navazovat na ukončované práce při rekonstrukci vodovodu. Starosta

Zaměstnanci služeb města vyčistili
odtokový žlab v parku u vlakové zastávky.

Klempíři pracují na pokládce stříšky
na kolumbáriu.

Na víkendovou devastaci truhlíků s kvetoucími letničkami plynule navázal další kousek
vandalů. Výsledek tohoto činu si můžete přijít na vlastní oči prohlédnout na ulici Tráv-
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níky a vězte, pohled je to neveselý. Mladá
lípa, dnes nalezená zlomená v půli, byla zřejmě někomu trnem v oku. A tak ji prostě ten
někdo zlomil.

Pomohli obci
postižené povodní

Proč? O tom se můžeme jen dohadovat. Každopádně jedinec, který jen tak z plezíru zlomí
zdravý stromek, prostě nemůže mít všech pět
pohromadě. Vážený autore tohoto husarského kousku, styď se!!!

Vysoušeč zdiva zapůjčili velkopavlovičtí
dobrovolní hasiči do obce Dlouhá Loučka
na Olomoucku, kterou zasáhly povodně.
„Vysoušeč zdiva byl zakoupený v roce 2012.
Hasiči ho půjčují občanům, když jim praskne
voda nebo zdivo. Zapůjčení do Dlouhé Loučky zprostředkovala poslankyně Jana Krutáková," napsal na svém oficiálním facebooku
místostarosta Petr Hasil. Hasiči zase doplnili, že vysoušeč poputoval nejprve do Brna,
odkud bude společně s dalšími dopravený
na místo určení.

Nad naším městem
opět poletovala vlha pestrá
(9. 6. 2020)

Měsíce květen a červen jsou každoročně obdobím, kdy je ve Velkých Pavlovicích a okolí
možné spatřit vzácný ornitologický skvost
– vlhu pestrou. Pro své pestrobarevné, v letu
až duhové zabarvení, bývá velmi často bývá
označována jako „létající klenot jižní Mora-

(10. 6. 2020)

Páreček vlh pestrých
na snímku pana Otáhala.
vy“. V našem městě hnízdí v odkrytém hlínovišti bývalé cihelny.
Můžeme hovořit o velkém štěstí, že vlhy neunikly všetečnému oku aktivního fotografa
pana Oldřicha Otáhala. Ten je nejen zahlédl,
ale také neváhal a pro nás všechny je zdokumentoval.

Karolína Bártová
& Věra Procingerová

Budou hody a Velkopavlovické vinobraní?
Tyto řádky píši v třetím týdnu měsíce června. Myslím si, že otázka bude pořád nezodpovězená i v době, kdy dostáváte zpravodaj
do domácností. Některá opatření proti šíření COVID-19 jsou stále v platnosti a pokud
bude vše v pořádku, budou se omezující pravidla stále rozvolňovat. Je však potřeba mít
stále v patrnosti i možnost, že se něco pokazí
a bude nutné některou z akcí náhle zrušit.
Mohlo by se zdát jednodušší nic nedělat a čekat, jak se celá situaci vyvine. Zakonzervovat
se na další půlrok nebo rok.
Ve čtvrtek 11. června bylo rozhodnuto zastupiteli města, že se Velkopavlovické vinobraní
pořádat bude. Rada města rozhodla již dříve
i o pořádání Velkopavlovických hodů. Pravidla jsou v obou případech nastavena tak,
že pokud by v době konání akcí platila nějaká omezení, která by bylo složité dodržovat
(což by znamenalo, že není vše v pořádku),
akce se zruší.
Město Velké Pavlovice, TJ Slavoj a také samozřejmě i velkopavlovická chasa se dohodly,
že budou přípravy na hody pokračovat standardně a 14 dní před termínem se rozhodne,
zda se uspořádají či nikoliv. Tento termín je
sice šibeniční, ale nehrozí žádné velké finanční ztráty a hlavně by mělo být téměř jasné, jaká
opatření proti šíření koronaviru budou platit. (Ano, samozřejmě je tady pořád i nějaké
procento, že se hody zruší těsně před nedělí.)
Podobné je to s Velkopavlovickým vinobraním. Oproti rozsáhlejším akcím stejného
zaměření ve větších městech mají Velké Pavlovice tu výhodu, že si vše financují sami.
Nemusíme tedy nyní jednat se sponzory, zda
akci podpoří, byť jim klesly příjmy a výhled
do budoucna je nejistý.
Pořádání Velkopavlovického vinobraní na-
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víc příliš nelimituje ani počet návštěvníků.
Do začátku letních prázdnin se počítá s povolením pořádání akcí do 1000 lidí. Je pravděpodobné, že se maximální počet zúčastněných osob na venkovních kulturních akcích
do poloviny září ještě zvedne.
Zastupitelům města jsem při projednávání
pořádání VPV 2020 sdělil, že bychom měli
nechat na lidech samotných, zda se chtějí
bavit na tradičních velkopavlovických akcích
anebo ještě ne.
Proč bychom neměli pořádat tak blízké akce
našemu městu, když jsou už nyní pořádány

diskotéky a festivaly?
Před jednáním zastupitelstva města jsem se
poptal asi dvaceti osob, zda jsou „pro“ anebo
„proti“ pořádání Velkopavlovického vinobraní. Vyšlo mi to tak 50:50. Stejně jako u nás
doma. Já „pro“, manželka „proti“ – prý si zbytečně přiděláváme práci a stejně bude půlka
lidí brblat. Ano, ale když vinobraní neuděláme, tak bude brblat zase ta druhá.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

VELKOPAVLOVICKÉ MERUŇKOBRANÍ 2020
zrušeno
Z důvodu letošních koronavirových událostí překládáme program Velkopavlovického
meruňkobraní 2020 na rok 2021. Již nyní si
můžete dát do svých diářů datum 3. července 2021.

v oranžovém – „meruňkovou specialitu“
pro Vás rádi připravíme.
Bc. Zita Dvořáková, MSc,
ředitelka Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice

I přesto se nevzdáváme, a tak nás v letošním
roce najdete na stánku v rámci akce Víno

Dyť na tem světě je tak krásně
Opatření vlády naší republiky proti šíření koronaviru mělo tak obrovské dopady na život
lidí této země, o kterých se před dvěma měsíci
nikomu ani nezdálo.
Vím z doslechu i o několika rodinách, které si
„musely“ dokoupit nový nábytek anebo honem vymalovat dům. Po deseti letech se prý
natíraly na dvorech lavičky, ploty a branky.

Zahrádky byly vyladěné jak symfonický orchestr, hrudy rozbité napadrť, kůra mezi keříky a stromky nasypaná.
Kdyby byly otevřené kostely, možná by tam šli
i ti co tam nikdy nebyli. Jenom se pomodlit,
aby tato náročná doba už skončila.
Atmosféra ve společnosti byla taková, že se
nevědělo, co se má čekat. Nechodilo se ven,
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když ano, tak s protivnými rouškami. Přitom
co si budem, v přírodě nejblíže zajíc vzdálený 20 metrů, srnka 30 metrů a nic blíž.
Po pár dnech se začalo polemizovat, jestli
roušky na volném prostrantsví „ano“ nebo
„ne“ a tam nastal ten zlom.
Uvědomil jsem si, že všechna opatření se
uvolní a já budu muset také zase jednou obléci oblek. Jen tak mimochodem…, je moje
noční můra. Někdo hubne v létě do plavek, já
na jaře do obleku.
Váha mě nijak neděsila, na tu jsem radši nelezl, ale už mi začínal chybět běžný pohyb.
Do meruňkového sadu jsem odmítl jít cokoliv
dělat, protože jej máme tak naučený, že když
nedá meruňky, nebude o něj postaráno. Pole
také nemáme. Jojo…, mohl bych pracovat
pro blaho obce…, ale je potřeba i vypnout.
Vydal jsem se tak jednou pěšky do terénu.
Ono je to mnohem lepší, než si to projíždět
autem. Ale ta cesta tak pomalu ubíhala.
Druhý pokus jsem volil raději kolo. Abych byl
trochu „in“, nasadil jsem elasťáky s tím vystlaným pudlem. Když jsem s tím chodil po
baráku, rozhodl jsem se pro koupi brýlí a helmy – aby mě nikdo nepoznal, protože jsem si
byl jistý, že pohled na mě je stejně divný jako
můj pocit.
Vyjížděl jsem různými směry od Pavlovic.
Ohruh 20 až 30 kilometrů po frekventovaných cestách. Kdybych odpadl, aby mě někdo
rychle našel a zachránil. Už při těchto krátkých vyjížďkách jsem viděl pro mě nevídané,
slyšel neslýchané – třeba v Boleradicích v kopečku: „To moc daleko nedojel…, frajér.“ Nebo
třeba ve Velkých Bílovicích mezi vinohrady:
„Ehe Čecháček, kdyby si radši vzal motyku.“
No sranda na tom kole, i když jedete sami.
Chtěl bych napsat, že člověk vypne a jen se
kochá. Ale nejde to tak lehce, jak by si člověk přál a jak radí někteří vzdělaní v oboru
psychlogie. Stačí najet do jedné díry v silnici

a hned porovnávám, jestli jsou ty naše také tak
strašné. Každá přejetá kanalizační vpusť projde rychlou kontrolou, obzvlášť, je-li uvolněná
a zarachotí.
Ale když potom někam vjedete, kde jste ještě
nikdy nebyli, umí místo překvapit. Nedivím
se, že to turisty na jižní Moravu táhne.
Při rodinném výletě jsem vybral perfektní
zkratku od hustopečské rozhledny do Velkých Pavlovic přes Kurdějov. Nechtělo se mi
ale sjíždět 300 metrů dolů a potom kousek
po hlavní silnici zase nahoru. Navrhl jsem
tedy lehkou okliku a buch…, 10 km navíc přes
Diváky. Ale proč to píšu. Šli jsme na Kurdějovem přes přírodní památku Kamenný vrch.
Nádhera, nevím teda jestli jenom v jarních
měsících, ale kdo má rád přírodu, dávám tip
na výlet.
Sám pro sebe rozlišuji dva druhy jízd.
„Do saka“ a „výletová“. Bohužel se mi ta
„do saka“ zvrhává občas do výletové. Třeba
když jsem jel kolem spodní novomlýnské nádrže a třikrát jsem se zastavil, abych pochytil
nějaké rozumy od rybářů nebo surfařů. Víte,
že surfaři využívají v naší republice ke svému
sportu nejraději právě hladinu novomlýn-
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ských nádrží? Pálava vítr rozráží a může se
během chvilky směr větru měnit, což je v naší
republice ojedinělé.
Někteří dělají sport pro to, aby si udělali žízeň.
Někdo má prej příjemný pocit po sportování, který způsobuje uvolňování endrofinů. Já
nikdy příjemný pocit neměl…, vlastně měl.
Mně se asi uvolňují endorfiny, když si dám
po projíždce na kole pohárek vína anebo orosené pivko.
A jak to je vlastně s tím popíjením vínem během jízdy na kole? Ať mi někdo neříká, že je
po jednom deci vína člověk nebezpečný sobě
anebo svému okolí. A když si něvěřím, kolo
pár metrů potlačím, odbourám zbyteček alkoholu, nechám odpočinout sedacím svalům
a za chvilku se zase kochám ze sedla kola.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Oznámení o zrušení pobočky
Komerční banky, a.s.
ve Velkých Pavlovicích
Komerční banka, a.s. oznamuje, že s platností od 31. srpna 2020 ukončí provoz pobočky
ve Velkých Pavlovicích.

Pro obchodníky má KB připravený program
akceptace platebních karet, včetně bezplatného poskytnutí terminálu.

Pro uzavření obchodního místa neztratí zákazníci pobočky ve Velkých Pavlovicích možnost realizovat hotovostní
operace, protože v místě bude nadále k dispozici bankomat KB umožňující i vklady,
a to v nepřerušeném režimu.

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín

Vybírat peníze půjde ve Velkých Pavlovicích beze slov
Česká spořitelna nahradí přepážkovou pokladnu bankomatem
Velké Pavlovice se od začátku července připojí k rychle rostoucí skupině měst a obcí,
ve kterých obyvatelé vybírají hotovost již jen
prostřednictvím bankomatu.
Stane se tak poté, co Česká spořitelna
od 1. července 2020 zruší pokladnu ve své
pobočce ve Velkých Pavlovicích. Otevírací
doba pobočky i rozsah péče o klienty ve všech
ostatních oblastech zůstanou nezměněny. Zaměstnanci v pobočce budou v případě potřeby
připraveni poradit klientům, jak lze bankomat využívat.
Kromě možnosti provádět výběry hotovosti
nepřetržitě 24 denně, včetně víkendů, umož-

ňují spořitelní bankomaty uskutečňovat také
například rychlé převody peněz, které se
připíšou na účet příjemce v tuzemské bance
do několika vteřin. Česká spořitelna je první
bankou na domácím trhu, která rychlé platby
skrze své bankomaty nabízí.
V případě, že klienti i tak budou potřebovat
využít pokladní přepážku s obsluhou, veškeré
vklady i výběry peněz, včetně vkladních knížek, budou moci vyřizovat v Břeclavi (J. Palacha 2925), kde je pobočka České spořitelny
s klasickou pokladnou.
Služby v pobočce ve Velkých Pavlovicích se
zaměří zejména na poskytování finančního

poradenství a správu financí klientů. Přehled
nad rodinnými rozpočty a jejich správou mají
klienti České spořitelny nepřetržitý také díky
modernímu internetovému a mobilnímu bankovnictví George, které spořitelna klientům
nabízí a které je mezi svými uživateli stále
populárnější. Kromě možnosti provádět platby, investovat, či spravovat svůj penzijní účet
George dokáže analyzovat i příjmy a výdaje
a umožňuje tak domácnostem optimalizovat
jejich hospodaření.
Zdroj: Česká spořitelna, a.s.
* www.csas.cz
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Povodí obnoví
tok říčky
Trkmanky
Povodí Moravy přišlo se záměrem obnovit tok
říčky Trkmanky ve Velkých Pavlovicích.
„Půjde o revitalizaci v délce 2,3 kilometru,
jejíž součástí bude obnovení přirozeného
vodního režimu a zlepšení hydromorfologie
toku a nivy,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr
Chmelař. Jak poznamenal, opět půjde z části
o vytvoření meandrů, tůní a dalších prvků,
které řeku přiblíží přírodnímu stavu.
„Zahájení stavebních prací je naplánované
na podzim letošního roku,“ sdělil Chmelař
a podotkl zároveň, že revitalizace nijak nesouvisí s chystaným záměrem velkopavlovického radnice vystavět cyklostezku z města
směrem na Rakvice – Trkmanice.
Iva Haghofer, Břeclavský deník, 21. 5. 2020

Znáte někoho mimořádného?
Řekněte nám o něm!
Vážení čtenáři Velkopavlovického zpravodaje!
Máte ve svém okolí někoho, kdo je nějakým
způsobem výjimečný, komu se v poslední
době podařilo zabodovat v jakémkoliv oboru?
Může se jednat o cokoliv, např. o studijní úspěchy, umístění na předních příčkách v různých
soutěžích, ať už se jedná o různé vědomostní
olympiády, sportovní klání, soutěže na poli
kultury a umění, prostě cokoliv zajímavého,
co rozhodně stojí za zmínku. Bude skvělé, pokud nás upozorníte také na člověka ze svého
okolí, který má neobvyklou originální zálibu,
koníček, např. se věnuje sbírání netradičních předmětů, provozuje ne příliš obvyklý
sport apod.
Čas od času se takových spoluobčanech
dozvídáme, ať už to jsou děti nebo dospělí,
a velmi rádi o nich ostatní poinformujeme.

Činí nám potěšení podělit se s ostatními
o radost z jejich úspěchu, ale hlavně Vás
s tímto člověkem a s jeho mimořádnými úspěchy či činy seznámit. Není však v našich silách
všechny tyto spoluobčany, bez vaší pomoci,
zmapovat a případně zkontaktovat.
Proto vás velmi prosíme, víte-li o někom,
o kom bychom měli rozhodně ve Velkopavlovickém zpravodaji napsat, požádat jej o rozhovor a pro ilustraci tento příspěvek doplnit
zajímavými fotografiemi, neváhejte a zkontaktujte nás!
Své tipy a doporučení posílejte na e-mail:
bartova@velke-pavlovice.cz
nebo volejte na mobil: 777 736 413.
Předem vám všem děkujeme za spolupráci!
Karolína Bártová

Kultura
O létajících písmenkách, úžasných prvňácích a panu králi
BYLO NEBYLO… I tak mohla proběhnout naše „větrná pohádka“ o tom, jak jsme
v červnu pasovali letošní prvňáčky na čtenáře. V roce 2020 proběhlo zcela mimořádně
venku a na etapy.
BYLO štěstí na počasí bez deště i na neskutečně obrovskou ochotu a vstřícnost učitelek prvních tříd i ředitele naší základní školy
do této nestandartní varianty pasování jít.
Štěstí i na rodiče, kteří děti z domácí výuky

Nejen že umím své jméno přečíst,
ale i napsat, a dokonce seskládat
ze stovek pestrobarevných písmenek.
Tak to už jsem skutečný čtenář!
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ochotně přivedli. NEBYLO tedy nic, co by nás
to od zorganizování zastavilo… Ani to, že jsme
museli kvůli počasí termín přesunout.
Vzhledem k pravidlům, která z důvodu COVID-19 v těchto dnech stále panují na základních školách, jsme pasování, běžně
probíhající v Městské knihovně, uspořádaly
ve středu 17. června pod širým nebem. A to
na sportovním areálu u školy i s nutnými rozestupy, aby si to mohly děti užít na čerstvém

vzduchu bez roušek. A k tomu celý „pasovací ceremoniál“ včetně programu proběhl
na čtyřikrát, aby se nám (jak je nařízeno)
nepletly jablka s hruškami. Tedy nemíchaly děti, které do školy nastoupily, s těmi, co
zůstaly v domácí výuce.
Už tak nelehký úkol, ve kterém děti mají prokázat svou znalost písmen tím, že mají sestavit a nalepit z jednotlivých písmen celé své
jméno, a předstoupit s ním před Krále knih,

O slavnostní dekorování šerpou ve větru nepřišly ani děti z domácí výuky z I.A.
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školy ohromnou spoustu práce a posunuly se
mílovými kroky.
Po zdolání abecedy i větru zbývalo dětem vyslechnout slib čtenáře a potvrdit ho hromadným „Tak slibuji!“ A pak si nechat nasadit
svou učitelkou šerpu s hrdým nápisem „Už
jsem čtenář“ a pokleknout před krále a nechat
se obrovským mečem pasovat na čtenáře.
Ani letos neodešly šikovní noví čtenáři
s prázdnou, kromě blahopřání z knihovny si
v tašce odnesly knihu, které daroval spolek
Domino při místní ZŠ a pár dalších drobností
včetně přihlášky do Městské knihovny, kterou stačí vyplnit rodiči a jako pasovaní čtenáři mají roční registraci zdarma. Už teď se
na ně v knihovně těšíme.

Mezi čtenáře byli králem knih přivítáni i kluci z domácí výuky z I.B.
byl ještě o dost zkomplikován nevyzpytatelným větrem. Ten jim zvedal nejen podložky na sezení, knihovnici tlakovou frekvenci, ale hlavně rozfoukával papírová
písmenka málem po celém stadionu. (Myslím, že pár jich ještě v dalším školním roku
děti najdou při hodině tělocviku. I když
jsme poctivě všichni poklekli a sbírali je, včetně pana krále!)
A právě díky tomuto extrému s nevyzpytatelným větrem se ukázala ta nejúžasnější

věc – soudržnost dětí jako kolektivu. Protože
prvňáci z obou tříd si okamžitě navzájem přispěchali na pomoc. Ať už s vyhledáním záludných písmen jako třeba dlouhé ypsilon nebo
s pomocí se sbíráním rozfoukaných papírových písmen z krabiček. Tato sounáležitost
třídy je ještě podstatnější, než jestli už znají
abecedu tam i nazpět. I když ani tady nebylo
co vytknout, ba naopak. Obě učitelky prvňáčků se shodly, že děti doma pod vedením svých
rodičů (či prarodičů) udělaly během uzavření

Na závěr bych chtěla moc poděkovat řediteli
školy Michalu Rilákovi a oběma učitelkám
prvních tříd Dagmar Šmídové a Boženě Zborovské za obrovskou podporu a nadšení, se
kterou mi pomohli akci venku zorganizovat
a hlavně že si učitelky daly práci, aby vykomunikovaly s rodiči, aby přišly i děti, co do
školy nyní nechodí. Myslím, že byly obě strany, děti i paní učitelky, dojaté, že se mohou
zase na chvíli vidět naživo. Poděkování patří
především i spolku Dominu za finanční dar
na nákup knih pro novopečené čtenáře a také
Františkovi Popelkovi za zapůjčení meče.
Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Klavírista uspořádal koncert. Online
Zpříjemnit lidem dny v době nouzového stavu
a přivést je tak na jiné myšlenky. S takovým
cílem usedl ke klavíru dvacetiletý student
VOJTĚCH ANTOŠ ze sousedních Němčiček,
skvělý klavírista, výjimečný ruštinář, vynikající bývalý student a nedávný absolvent Gymnázia Velké Pavlovice. Protože svým přátelům
a známým nemohl zahrát tváří v tvář, rozhodl
se využít moderních technologií.

Klavírista Vojta Antoš potěšil milovníky hudby v období nouzového stavu.
Zahrál jim prostřednictvím internetu.

„Koncert“ s názvem „S hudbou spolu“
jsem uspořádal prostřednictvím sociální sítě
Facebook. „Myšlenka mě napadla, když jsem
na sociálních sítích zpozoroval velké množství těchto akcí různých hudebníků a zpěváku,
většinou velmi známých. Rozmýšlel jsem se,
zda se do toho dát, nebo ne. Rozhodl jsem se,
že ano. I proto, že tato varianta je v podstatě jediná, jak se i přes zákazy shromažďování
sejít,“ přibližuje Antoš, který studuje ruský
jazyk a literaturu v kombinaci s historií na
brněnské Masarykově univerzitě. Jeho on-line přenos sledovalo v jeden okamžik na
čtyřicet lidí. „Když to pak sečtu i s těmi, kteří
zhlédli záznam, dostanu se na číslo asi sto čty-
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řicet osob. Mám velkou radost a popravdě jsem
i dojatý. Když jsem přenos spouště, přál jsem si,
aby se aspoň někdo na chvilku připojil,“ usmívá
se hudebník.

Hmyzí semafory a domečky
z Ekocentra Trkmanka
V období, kdy z důvodu koronavirových omezení a zákazů nefungovaly na velkopavlovickém Ekocentru Trkmanka environmentální
vzdělávací programy, rozhodli jsme se podporovat přírodu i jiným způsobem.

Kromě přátel a známých si vystoupení poslechli jeho současní i bývalí učitelé, nebo
zcela cizí lidé. „Všechno je o lidech, i muzika. Není větší noční můry pro člověka na
scéně než hrát prázdnému sálu. Atmosféru
a vše hezké tvoří publikum. Velmi nerad dělám něco bez lidí, to je asi totéž, jako když jde
ženich na svatbu a nevěstu zapomene doma.
V tom je největší rozdíl oproti skutečnému setkání,“ srovnává Antoš.

Vyráběli jsme varianty hmyzích domečků
– hotýlky, semafory, čmelínky. Tyto byly instalovány ve spolupráci s paní ředitelkou Bc.
Olgou Kolářovou v prostorách zahrady naší
mateřské školy. Budou-li se naše domečky líbit a bude-li po nich poptávka, dáme se rádi do
výroby dalších kousků.

Repertoár hodinového přenosu dopředu nachystaný neměl. Hrál to, co ho zrovna napadlo. Žádný další online koncert zatím v plánu
nemá. „Ale nevylučuji ho. Především věřím, že
již brzy budeme moc dělat koncerty skutečné,
naživo,“ doufá Antoš.
Iva Haghofer,
Břeclavský deník, 18. 4. 2020

Bc. Zita Dvořáková, MSc,
ředitelka Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice
Hmyzí semafor z ekocentra našel své
stálé stanoviště na zahradě školky.

Ekocentrum Trkmanka
se pomalými krůčky vrací do normálu
Bohužel, tak jako v jiných oblastech i u nás,
na velkopavlovickém Ekocentru Trkmanka, koronavirový stav napáchal velké škody,
jak v oblasti finanční, mezilidských vztazích
a nejvíce v hlavní náplni činnosti. Po důkladném projednávání všech možností a variant

se zřizovatelem bylo z důvodu předpokladu
dlouhodobého negativního výhledu naplňování hlavní činnosti s dopadem do hospodaření příspěvkové organizace rozhodnuto
o personálních změnách, které se dotkly
dvou třetin zaměstnanců. Cílem změn bylo

minimalizovat náklady, minimálně zatěžovat
zřizovatele, a přitom zajistit chod ekocentra.
Pro další období byla přijata opatření, se kterými budeme neustále pracovat.
Byly zrušeny pobytové školy v přírodě, denní environmentální programy, ubytování,
kroužky, cvičení, větší akce typu Velkopavlovický gulášfest a Velkopavlovické meruňkobraní.
Důležité je, že i přes všechny negativní vlivy, jsme se v činnosti nezastavili a pokračujeme dál. Máme za sebou první hodnocení vín Krále vín – JAROVÍN ROSÉ 2020,
v následujícím týdnu proběhne hodnocení vín již 16. ročníku mezinárodní soutěže
vín FESTWINE.
V současné době komunikujeme se stávajícími a hledáme nové partnery a čekáme, jak se
bude situace nadále vyvíjet.
Prostor studovny a nádvoří je znovu využíván
na různé druhy cvičení, pokračuje kroužek
malování a kroužek keramiky. Připravujeme
se na školy v přírodě, na letní tábory, na ubytování, semináře a další akce. V sokolovně probíhá generální úklid a bude znovu připravena
na realizaci svateb, rodinných oslav a pořádání snad již dalších povolených akcí.
Věříme, že situace se bude postupně uklidňovat, i když letošní rok již nezachráníme,
ale že se provoz ekocentra podaří znovu
v příštím roce naplno obnovit.

Výtvory našich malých šikulek z prvního kroužku keramiky – i zde byl tématem koronavir.
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Bc. Zita Dvořáková, MSc,
ředitelka Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
Splněný sen, aneb neovlivníš všechno,
ale můžeš ovlivnit sebe a své okolí…
Je to již skoro čtyři roky, co jsem si splnila
sen a otevřela obchod se zdravou výživou.
Vedly mě k tomu vnitřní změny, jež jsem prožila příchodem dětí a také touha mít vlastní
podnikání, ve kterém uvidím smysl. Začátek
byl plný euforie a radosti. Zákazníci si našli do obchůdku cestu, i když byl, jak říkám,
na konci světa.
Od začátku jsem však věděla, že doma v garáži, navíc v zapadlé ulici, to nebude dlouho
udržitelné. Snažila jsem se pořádat společně
s výživovou specialistkou Mgr. Ing. Markétou Rozinkovou ochutnávkové akce, vydávat
články, ukazovat lidem cestu ke zdravějšímu
stravování a pravidelně na svoji facebookovou
skupinu (VAŘENÍ – NEVAŘENÍ U ERUWEN) přidávat recepty pro inspiraci.
Ze začátku se dařilo, nicméně změny trhu
vedly k tomu, že poslední rok jsem reálně
uvažovala nad udržitelností a směrem,
kterým se vydám. Viděla jsem dvě možnosti: buď musí přijít lepší místo, nebo
obchod zavřu. Snila jsem o rozšíření nabídky o farmářské produkty, což mi ale nedostatek místa nedovoloval a také obraty
tomu neodpovídaly.
Nicméně, jak se říká, když má člověk v hlavě jasný směr a cíl, tak se celý vesmír (Bůh
chcete-li) spojí. A tak, když jsem se vloni
v létě dověděla o možnosti se přestěhovat
do větších a hlavně lépe dostupných prostor,
neváhala jsem ani minutu. Samozřejmě, že
potom přišly pochyby, do toho začátkem letošního roku „Corona šílenství“ a obavy se
staly o to reálnější.
Díky velké podpoře mých blízkých a vnitřní
víře se nám nakonec podařilo otevřít novou
prodejnu v krásných prostorách, hned vedle

místního Coopu na Hlavní ulici. Je mi velkou
ctí, že již při prvním dnu testovacího provozu
se u nás dveře takzvaně netrhly.
Sortiment máme opravdu široký. Každé pondělí objednávám čerstvé farmářské produkty z Farmy Němcova: mléko ve skle, poctivé
jogurty, kefíry, sýry, ale i balené farmářské
maso. Tento sortiment je na objednávku,
ale vždy vezmu pár kousků navíc. V nabídce
také najdete regionální produkty, jako například domácí paštiky z Němčiček, delikátní hořčice z Morkůvek, sirupy a marmošky
ze Šitbořic, přírodní kosmetika z Břeclavi,
ručně vyráběná mýdla z Hlohovce, káva z rodinné pražírny v Bořeticích a další. Součástí
je samozřejmě také sortiment zdravé výživy, bezlepkové produkty, zdravější sladkosti
či dárkové zboží.

oblíbené motto: „Spolupráce je nejrozšířenější forma soužití na planetě.“
Tímto bych chtěla též vyjádřit poděkování
všem obchodníkům v našem městě, kteří se
v době pandemie starali o to, aby nám nic nechybělo. Také jste si všimli, že nebylo vlastně
ani třeba nikam cestovat za nákupy? Že v našem malém městě máme téměř vše, co potřebujeme k životu.
Věřím, že sortiment našeho obchůdku krásně
doplní nabídku a stane se tak součástí pestrého výběru obchodů a služeb, které ve Velkých Pavlovicích máme. Z celého srdce děkuji
též všem, kteří podporují náš obchod a těším
se na nové zákazníky.
Eva Prokešová,
majitelka Obchůdku u Eruwen

Podařilo se mi tak naplnit myšlenku podpory místních, drobných výrobců a tím
podpory našeho krásného regionu. Události posledních měsíců mě jen ujistily, že
opravdovou prioritou zdravého jídelníčku
je kvalita a ideálně i lokálnost. A tak každý
z nás dnes stojí, v době obrovského výběru,
před podobnou otázkou. Jaký produkt
zakoupit, která potravina je pro mé tělo
vhodná a koho tím podpořím?
Moje volba je jednoznačná a pevná. Velmi
ráda a vědomě podpořím naše malé výrobce,
produkující poctivé potraviny. Velmi ráda
vrátím energii v podobě peněz, kde vidím
smysl. To znamená tam, kde bydlíme, kde vyrůstají naše děti, do našeho regionu, do naší
země. Tyto myšlenky se také odráží na sortimentu našeho obchůdku. Věřím, že jenom
vzájemnou podporou a propojením můžeme
jako společnost přestát podobné události, které právě prožíváme. Vystihuje to jedno moje

Obchůdek U Eruwen je v novém,
najdete nás na ulici Hlavní hned vedle
Coopu.

Dobrá rada
Určitě to všichni znáte, pamatujete z dětství
na ty nádherné rady našich rodičů a prarodičů. A tak pod heslem: „Nikdy si dobré rady nenechávejte pro sebe, ale ihned je dávejte dál,“ se
ta moudra předávala z pokolení na pokolení.
Nyní, v době karantény, jsem si vzpomněla na
radu mé maminky, která pokaždé, když mne
vyslala na nákup, při návratu řekla: „Běž si
umýt ruce, peníze jsou špinavé!“

Měla jsem tetu, ostatně asi jako většina
z nás, ale moje teta uměla úžasné, velké, voňavé buchty! Takové ty buchty z Káji Maříka.
A když jsme k ní jeli na návštěvu, tak mne maminka vždy instruovala a dávala rady, jak se
mám u tety chovat a hlavně: „Nevrhat se hned
na buchty, ale počkat, až mi to teta 3× nabídne!“ a ještě dodala: „Musíš se tam chovat slušně!“ A to pro mě, čítajíc sotva 4 rok života, byla
už úplná past. Celou dobu jsem žila v domně-

ní, že jsme slušná rodina, ale před návštěvou
tety mě maminka touto radou vždy zviklala
a uvedla do velkých myšlenkových rozpaků.
Před návštěvou tety jsem od božího rána
nic nejedla, aby se mi buchty měly kam vejít. A tak pracně počítat prsty, až vyjde řada
i na třetí prst, byla někdy muka. Teta mě přivítala vždy slovy: „Bože holka, ty jsi hubená!!
Jedla jsi něco?“ Moje odpověď byla jasná:
„NE!“ A abych napověděla tetě, tak jsem jí
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před oči strkala ty svoje tři prsty, aby rychle
odříkala: „Vezmi si, vezmi si, vezmi si,“ a já si
konečně mohl vzít tu vysněnou buchtu.
Popisovat duševní stav mých rodičů při těchto scénkách, kterým předcházely jejich dobré
rady, to by bylo zase jiné povídání. Pojďme se
nyní podívat na pár rad, se kterými jsme se
všichni určitě již někdy setkali.
Jsem přesvědčena, že k těm neznámějším
a nejvšeobecnějším radám určitě patří:
Když nejde o život, nejde o nic. Moje maminka slovíčko NIC nahrazovala trochu peprnějším slůvkem…
Chválit, chválit, chválit. Toto radím všem ženám, které přicházejí k nám na terapie a hlavní téma je manželství. Že se má muž chválit,
chválit a zase chválit, říkával ve svých porad-

nách i pan doktor Plzák a naopak pak mužům
radil: Zapírat, zapírat, zapírat.
Ale ještě k té chvále, která je v našem životě
velmi důležitá! Chvála potěší, pohladí na duši.
S kritikou zacházej obezřetně. Nezapomeň,
že i kritika se dá sdělit s láskou a srdcem otevřeným.
Další rady, které se předávají z generace
na generaci a je tak důležité mít je na paměti…
O všechno popros a za všechno poděkuj.
Na tuto radu jsme v posledním čase tak nějak
pozapomněli a vše, co nám život dával, jsme
brali jako absolutní samozřejmost.

mínáte si např. na: Miluj a budeš milován,
přej a bude ti přáno. Dávej lásku i sám sobě.
A na to bychom neměli nikdy zapomínat!
Dávat lásku druhým, svým nejbližším, svým
dětem je nezbytné, ale stejně důležité a možná
i o trochu více je důležité umět dávat lásku
právě sám sobě!
A tímto bych s vámi pro dnešek rozloučila…
Ale přeci jenom malý dodatek – Seneca ml. říkával: „Nemocné štěstí dává zdravé rady.“
Jaroslava Hudečková, Studio H

O lásku se musí pečovat. Láska nám, ostatně
tak jako nic ostatního, nikdy nespadne sama
do klína. Na lásku si musíme udělat čas a je-li třeba, musíme sebrat odvahu o ní bojovat.
Pro lásku máme spoustu dobrý rad, vzpo-

Z farnosti
Události z farní kroniky
aneb Co se událo před sty a padesáti léty
Po přepsání a přeložení farní kroniky s událostmi za poslední staletí se s vámi chci podělit
o nejvýznamnější události před 100. a 50. lety.
Hezké prázdninové čtení!

1920
Zima byla letos mírná. Uhlí bylo málo a bylo
velmi drahé, byla tedy mírná zima velmi vítaná. Uhlí stálo metrák až 7 K dubňanské,
kamenné 30–35 K. Ku konci února mnozí již seli, do polovice března bylo již skoro
všecko zaseto.
18. dubna, v neděli, konaly se v celé republice volby do Národního shromáždění, zase
dle všeobecného hlasovacího práva od 21 let,
volili mužové i ženy – dle politických stran
do jednotlivých žup – my jsme v župě brněnské a volili jsme 16 poslanců.
25. dubna byly volby do vyšší sněmovny
– do senátu, právo volební od 26. roku.
Dne 24. března přivezeny a slavnostně uvítány dva nové zvony z náhradního kovu, zakoupené u firmy Adolfa Hillera vdova v Brně. Větší, „Maria“, váží 91 kg, 80 g, stál K 1585,76,
menší, „Cyril a Method“, vážící 30,80 kg,
stál 600 K. Zvony, jak byly přivezeny, byly po
krátké promluvě důstojného pana faráře na
věž vyneseny, pověšeny a hned se jimi zvonilo
v předvečer Zvěstování. Hlas mají slabý, ale
co chceme za tak málo peněz? Náhražka není
pravá věc! Budou živou památkou na naše
drahé časy.
Viděl 8. 6. 1920 František Segeťa, děkan
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Drahota, ač prolétla světem zpráva o vlně
láce, je stále veliká. Vína se letos urodilo málo.
Litr vína stál až 15-17 Kč. Úroda obilí byla
letos obstojná. Maximální ceny tvrdého obilí 180 Kč, ječmene 160 Kč, za jeden loket (?)
látky na šaty až 280 Kč. Plátno 25 Kč/m. Mléko 2 koruny 30 haléřů 1 litr. Máslo 40 korun
1 kg. A daně? Farář platil za rok 1920 daně
s přirážkami 3884 Kč. K tomu moučné dávky
677 korun a daně z obratu 281 korun. Krávy
a koně se prodávaly za ohromnou cenu. Koně
až 20 000 korun za kus, krávy až 14 000 Kč.
O zimě jsme letos skoro ani nevěděli. Celkem
mrzlo jen několik dní. Většinou jarní pohoda.
Koncem února se již selo.
V únoru 15. a 16. bylo sčítání lidu, při němž
se silno agitovalo pro odpad od církve, zvláště pro novou církev odpadlou od církve
římskokatolické, církev československou.
V naší farnosti vlivem jednoho sčítacího komisaře se dalo zapsat několik členů, ne však
na dlouho, někteří se vrátili hned, někteří
do sv. Trojice. Zůstaly asi jen tři rodiny odpadlé: rodina Prokopa Procingra, Josefa Bendy
a Rudolfa Nevíma.
V lednu se začalo sbírat na nové varhany, objednané od firmy Vojtěch Káš v Brně, které
mají státi 24 000 korun. Do června sebráno
14 000 Kč.
V postě po V. neděli od 16. do 18. března konalo se triduum. Konal je kněz řádu salvatoriánů v Brně P. Josef Kubáč, farář z Husovic.
Kázání krásná byla navštěvována hojně věřící-

mi, svaté svátosti přijalo na 1500 věřících.
Viděl 6. 6. 1921 František Segeťa, děkan

A. D. 1970
Zima byla velmi dlouhá s obrovskou spoustou
sněhu. Duchovní obnovu vykonal ve dnech
25. 2. – 1. 3. administrátor sám, čísla se neuvádí, protože nechci psát „hausnumera“.
Stav farnosti je podprůměrný. U prvního
sv. přijímání bylo 32 dětí z 2. školního roku.
Vidi in visitatione canonica
11. 6. 1970 Dr. Alois Michálek, děkan
V květnu 1970 zavedeno v kostele rozhlasové
zařízení za 16 000 Kčs (Studentservis Brno).
Boží Tělo 31. 5. v neděli konáno venku,
ale průvod porušen deštěm.
9. 6. 1970 průtrž mračen kolem Šardic, v dolech zaplaveno 26 horníků, kteří všichni zahynuli. Zde téměř nepršelo, ale příval zatopil
všecko až k dvoru Trkmanci. Mnoho desítek
hektarů půdy.
Dne 22. srpna 1970 uděloval ve farnosti
svátost biřmování brněnský biskup dr. Karel Skoupý. Vítání smělo být pouze v kostele. Pršelo. Biřmovanců 275 (96 chlapců,
179 děvčat). Někteří ve Vrbici. Do náboženství přihlášeno r. 1970-1971 209 žáků, z
toho pavlovských 178, z Bořetic a Němčiček
51. Vyučovalo se pouze jedna hodina týdně v
oddělení (až při 40 žácích se smělo oddělení
dělit.) Okresní církevní tajemník přidělil tedy
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pouze 6 hodin týdně, které vyučoval administrátor. Vyučování bylo velmi ztíženo tím, že
horní škola byla v generální opravě, všecky
děti chodily do staré dolní školy a vyučovalo
se ráno od 7 hodin do čtvrt na pět odpoledne.
Náboženství se mohlo vyučovat za polední
hodinové přestávky a večer po čtvrt na pět.
Několik přihlášených nepřišlo vůbec, někteří

chodili nedbale pro nezájem rodičů, zvlášť se
to ukázalo ve druhém pololetí, kdy přespolní málo chodily, vyznamenaly se zvláště děti
z Němčiček v 6. třídě, až na čestné výjimky.
Dobře se učilo v sedmé třídě.

2020

R. 1970 bylo 1509 sv. zpovědí (biřmování!), 5 900 sv. přijímání, 52 křtů, 18 svateb,
29 pohřbů.
P. PaedDr. Marek Slatinský

R. 1970 pořízeno: koupen černý pluviál, farská hospodyň Marie Damborská ušije ornáty
gotické – bílý, fialový, červený a zelený.

z vinného sklípku
Na Ekocentru Trkmanka hodnotili vína
přihlášená do soutěže FESTWINE
Šampionem 16. ročníku Mezinárodní soutěže FESTWINE se stalo víno Rocca Belconte
Rosso IGT 2017, dovozce Dalibor Salívar. Nejlépe hodnocenou kolekci vín získalo VICAN
rodinné vinařství Mikulov.
Do soutěže bylo přihlášeno rekordních
661 vzorků ze všech našich vinařských podoblastí, doplněno o přihlášená vína z Rakouska
a Itálie.
Hodnocení 16. ročníku proběhlo v uplynulých
dnech pod odbornou garancí Bc. Jaroslava Suského systémem Elwis za přítomnosti
Ing. Marka Babisze.
Vína posoudil tým 30 certifikovaných hodnotitelů ve výborném zázemí Ekocentra
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Ředitel
soutěže Ing. Tomáš Vican Ph.D. z pořádající
Vinné galerie v Brně k hodnocení uvedl: "Každý rok se těším na nová pěkná vína a letos jsem
byl obzvláště nadšen".
Mnoho krásných vzorků, o čemž svědčí 20 udělených velkých zlatých medailí
a 171 zlatých medailí. Novým fenoménem je
velký počet přihlášených vzorků od malých
a také mladých vinařství.
• Pohár za nejvýše ohodnocené bílé moravské

víno získal ZNOVÍN ZNOJMO a.s., Tramín
červený, vzb 2017.
• Pohár za nejvýše ohodnocené červené moravské víno získal VLADIMÍR ČOTEK za Cuvée
Garden Blanche mzv 2019.
• Pohár za nejvýše ohodnocené růžové moravské víno získal JIŘÍ SALAY÷SALAY WINERY za Frankovka Rosé mzv, 2019.
• Pohár za nejvýše hodnocené víno v kategorii
vín speciálních získalo ZD SEDLEC za organický Tramín červený mzv 2017.
• Pohár za nejvýše ohodnocené zahraniční víno
FUNdament Grünner Veltliner od Weingut
WEINWURM z Rakouska.
• Nejvýše ohodnoceným vínem kategorie bílých tichých do 4g zbytkového cukru: Vinařství ZÁMEČNÍK, Ryzlink vlašský, ps, 2018.
• Nejvýše ohodnoceným vínem kategorie bílých tichých 4,1–12 g zbytového cukru: VINIUM a.s., Tramín červený, ps, 2019.
• Nejvýše ohodnoceným vínem kategorie bílých tichých do 12,1-45g zbytkového cukru:
shodné ohodnocení 90,67 získalo NOVÉ
VINAŘSTVÍ za Cépage ryzlink rýnský, vzh,
2017 a VICAN rodinné vinařství za Královské
Chardonnay vzh, 2018 a také Rulandské šedé
vzb, 2018.

Na Ekocentru Trkmanka byla hodnocena
vína pro 16. ročník Mezinárodní soutěže
FESTWINE. V porotě nechyběly ani ženy.
• Nejvýše ohodnoceným vínem kategorie šumivá a perlivá vína: Vinařství V a M. ZBOROVSKÝ za Frizzante Irsai Oliver, mzv 2019.

Ing. Tomáš Vican, MBA, MSc., Ph.D.

Vinař ukázal, jak lze řešit sucho
Na začátku byl pokus velkopavlovického
vinaře Pavla Laciny. Snažil se poukázat
na to, že zadržet vodu v krajině není nemožné.
Pomoci v tom přitom může rozsáhlá síť melioračních soustav na polích v celé republice.
Ucpal funkční melioraci na poli, která odváděla vodu pryč, a ve skruži rázem začalo přibývat vody. "Nechci apelovat na to, aby se lidé
zachovali stejně. Chci jen upozornit, že udržet
vodu v půdě nás nemusí stát miliardy. Nejsem
hydrolog, ale věřím, že pokud zvedneme zadky
ze židlí a pomůžeme odporníkům zmapovat
funkční meliorační systémy, můžeme zame-

zit odtékání vody z krajiny, která je nyní jen
děravou nádobou," přiblížil Lacina.

ce by pak nemusely fungovat jen k odvodnění,
ale i na zadržení vody," zareagoval Pochop.

Podle Michala Pochopa, vedoucího brněnského pracoviště Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, má skutečně smysl se
touto podpovrchovou sítí trubek v návaznosti
na sucho zabývat. "Myšlenka takto hospodařit s vodou je dobrá. Nyní je třeba zdigitalizovat projekty odvodňovacích systémů, které jsou
uložené v archivech tak, aby vznikl podklad
pro území celé republiky. Na tyto stavby je třeba se dívat jako na komplex a snažit se najít
opatření, jak odvodnění regulovat. Meliora-

Za složitý, ale uskutečnitelný, označil proces i mikulovský starosta a senátor Rostislav
Koštial, který je členem senátní komise zabývající se suchem. "Jsme střechou Evropy, odkud voda odtéká. Musíme přijmout celý soubor
opatření, i agronomických, jejichž součástí
může být právě i tohle," okomentoval.
Iva Haghofer,
Břeclavský deník, 29. 5. 2020
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Velký úspěch.
Marhulové víno z Velkých Pavlovic získalo označení Klasa
Marhulové víno z produkce velkopavlovického Vinařství Lacina se nově pyšní značkou
české kvality potravin Klasa.
„Ocenění si moc vážím. Je pro nás potvrzením,
že o kvalitativních parametrech vína nehovoříme jen my, ale že je ocenil i někdo jiný,“ okomentoval vinař Pavel Lacina, který Marhulové Originál, Sladké a Šumivé uvedl na trh.

Na nápad vyrobit víno z jiného ovoce než
z hroznů přišel na Havaji. „Jeli jsme se ženou
na dovolenu na ostrov Maui. Tam jsem chutnal
ananasové víno. Skoro se to nedalo pít,“ popsal
loni vinař.

si představit, že víno bude mít plnou chuť, bude
extraktivní a nebude to jen vodová šťáva,“ zdůvodnil.
Iva Haghofer,
Břeclavský deník, 29. 5. 2020

Právě ananasové víno mu vnuklo nápad vyrobit víno z oranžových jihomoravských plodů.
„Krásně voní, má kouzelné aroma a dovedl jsem

Ohně v sadech nepomohly.
Mrazy byly pro meruňky devastující, úroda bude mizivá
Mnohem víc peněz než obvykle dají milovníci
tradičního jihomoravského ovoce za domácí
meruňky z letošní sklizně. Bude velmi špatná.
Někteří zemědělci na jihu Moravy dokonce
hlásí, že letos nebudou sklízet vůbec.
Sadaři Janu Krejčiříkovi z Velkých Pavlovic
na Břeclavsku poničily letošní úrodu meruněk
dubnové mrazy. „Možná tam bude nějaká bedýnka, o sklizni se ale nedá mluvit,“ posteskl si.
Podobný rok nepamatuje.
Krejčiříkovi nepomohlo tentokrát ani zahřívání sadu a zapalování ohňů. „Chlad byl intenzivní a více nocí za sebou. Teploty klesly až
k minus sedmi, při takovém mrazu ani topení
nepomůže. Nakonec to byly jenom náklady navíc,“ dodal Krejčiřík, který hospodaří na patnácti hektarech půdy.

Podobně bídně jako on jsou na tom také Sady
Starý Lískovec. „Mrazy ze začátku dubna byly
tak devastující, že zůstalo jen zanedbatelné
procento. Nedá se mluvit o sklizni, u meruněk je
poškození sto procent,“ vyčíslil předseda ovocnářského družstva Vít Blaha.
V posledních pěti letech registrují menší či
větší poškození ovoce kvůli počasí každý rok.
„V poslední době když přijde ochlazení, jsou
meruňky v daleko pokročilejší životní fázi než
dřív. Navíc jsou náchylnější na zmrznutí,“ přiblížil Blaha. Poškozené je i další ovoce v sadech, meruňky ale nejvíc.

Cena vzroste. O kolik, to ukáže až evropská
sklizeň. Úroda meruněk bude v Evropě nejnižší
od roku 2003,“ zmínil Ludvík. Devadesát procent meruněk v České republice pěstují sadaři
na jihu Moravy.
Navýšení cen se dotkne dovozového i tuzemského ovoce. „Od sadařů chodí chmurné zprávy. Lze očekávat vyšší ceny až o desítky procent.
Sešlo se několik nepříznivých faktorů. Koronavirus komplikuje dovoz ze zahraničí, v České republice uškodily jarní mrazíky,“ shrnul ekonom
Lukáš Kovanda.

Předseda Ovocnářské unie České republiky
Martin Ludvík předběžně odhaduje úrodu
meruněk v České republice na zhruba dvacet
až třicet procent normálu. „Skoro nebudou.

Přestože sadař pan Jan Krejčiřík se v meruňkových sadech řádně zatopil, meruňky nebudou. Zmrzly.
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Michal Hrabal,
Břeclavský deník, 30. 5. 2020
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Spolky a koníčky
Dvanáctiletý Pepík Jílek, malý velký chovatel
kovi, který vyrobil první voliéru
pro prvního papouška Kakarika
rudočelého jménem Karel. Nechtěl jsem, aby náš Karel byl sám,
a tak jsme sháněli kamarádku.
A já už viděl, jak mají mimina.
Tímto začalo shánění a kombinování kakariků. Samozřejmě jsem
hned nerozeznal, jak určit samici
a samce u kakariků a tak se nám
sešli dva samci. No a potom už
jsme sháněli dvě samice, pak se to
podařilo. Tímto z jedné klícky byly
dvě a teď už to raději nepočítám.
Můj chov nyní má cca 50 kusů
různých druhů papoušků.
No tedy, tak to je skutečně úctyhodný počet! Pomáhá ti někdo
s péčí o papoušky? To přeci nemůžeš zvládnout sám!
Velkou podporu mám v tátovi,
který vyrobil voliéry, postavil výlety pro papoušky. Pomáhá mi se
vším, co se týče shánění papoušků, dokrmování, posílání DNA, …
no prostě to, co ještě já sám nevyřídím. Pokud uvidíme nějaký zajímavý inzerát (papouška, kterého
zrovna potřebujeme), táta neváhá
Mladý chovatel papoušků Pepík Jílek se svým ptačím
a vždy hned jedeme. Ať je to Prakamarádem Vaškem.
ha, Ostrava apod., pro tátu to není
problém. Do péče kolem papoušků jsme teď
Kdo se občas vydá ve Velkých Pavlovicích
už zapojeni celá rodina. S krmením mi pomána vycházku po ulici V Sadech, možná se mu
há také můj mladší bráška Luba. Maminka,
bude zdát, že slyší ptačí zpěv, možná pro sluch
když viděla papouščí mimina, které jsem teď
našince mírně netypický… Je možné, že by
na jaře dokrmoval, tak chodila a pořád je přito byli papoušci? Je, prostě možné to je, dokrývala, aby jim nebyla zima.
konce jisté! A že to nebude jeden papoušek,
nebo páreček, napovídá intenzita exoticky
Máš papoušky pojmenované? A když ano,
znějícího štěbetání.
podle čeho ta jména vybíráš?
Pokud jste toto na ulici V Sadech zaznamenaAno, některé mám pojmenované a jména vyli, určitě jste se pohybovali v blízkosti domu,
bírá maminka. Máme Karla, Milana, Marcekde bydlí teprve dvanáctiletý Pepík Jílek,
lu, Ester, Martinu…, prostě co mámu zrovna
mladý chovatel a milovník papoušků. V sounapadne. Taky papoušek královský dostal
časné době navštěvuje Pepík pátou třídu veljméno Kájínek, protože při každé příležitosti
kopavlovické základní školy. Požádali jsme jej
vždycky vyletí z klece. A teď mám svého prvo rozhovor a on nám neváhal s nadšením sobě
ního ochočeného Alexandra malého, kterého
vlastním odpovědět na vše, co nás zajímalo.
neprodám. Jmenuje se Vašek. Toho dokrmuji
od dvou týdnů, protože samice jej přestala
Ahoj Pepíku! Tvůj koníček je v mých očích
krmit. Takže koronavirová karanténa se mně
velmi netradiční. Můžeš nám prozradit,
hodila, protože jsem byl doma a mohl jsem si
od kolika let se chovu papoušků věnuješ
Vaška dokrmit a hlavně být s ním častěji, aby
a jaký byl Tvůj první druh papouška?
si na mě zvykl.
S chovem papoušků jsem začal v sedmi letech.
Co považuješ za tvůj dosavadní největší
Tenkrát to byl víceméně podnět od maminky,
chovatelský úspěch?
kdy řekla: „Tady by to chtělo nějakou klícku
a papouška.“ To vše se uskutečnilo díky tatínAsi každé odchované mládě si myslím, že je

úspěch. O to větší mám i radost, když se jedná
o mláďata alexandrů, které už sám ručně dokrmuji, aby byla zvyklá a ochočená.
Je takový chov náročný?
Ano to je. Hlavně časově. Každý den, když
přijdu ze školy, mířím rovnou na dvůr a probíhá krmení papoušků. Potom čištění voliér,
výletů. Papoušci vyžadují pestrou stravu,
takže sháním ovoce, zeleninu, tak abych jim
dopřál tyto pochoutky kromě běžného krmení. Je to náročné také při zjišťování, co jaký
druh vyžaduje jak při hnízdění, tak při odchovu mláďat. Hodně informací čerpám z knih,
které mi zajišťuje maminka. Znám za tu dobu
i spoustu dalších chovatelů v okolí a i oni jsou
vždy ochotní mi poradit. Těší mě, když můžu
papoušky ukázat, pokud teda zrovna nejsou
v době hnízdění, kdy vyžadují klid. Také jsem
měl velkou radost, když se ozvaly paní učitelky z naší mateřské školky a přišly s dětmi
na exkurzi k Jílkům.
Máš při tom všem čas jít třeba s kluky ven?
Ano, na kámoše si čas najdu vždycky.
Jaký je tvůj největší chovatelský sen,
Pepíku?
Ara ararauna.
Moc ti přeju, aby se ti co nejdříve splnil!
A moc děkuji za rozhovor. Jsi skvělý kluk!

Pepík ve svých voliérách
s Alexandrem velkým!
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K rozhovoru „pod čarou“…
Během našeho vyprávění se Pepík „mezi řádky“ zmínil o spoustě dalších věcí, o kterých se
rozhodně stojí za to zmínit. Tak třeba to, že si
velmi váží přístupu sousedů, kteří jeho „docela hlučný“ koníček nejen tolerují, ale dokonce
mu i fandí a rádi se na papoušky přijdou podívat. Rád by jim touto cestou moc poděkoval!
Přestože bylo naše povídání příjemně pozitivní a veselé, v jednom okamžiku Pepík trošku
sklopil zraky a zesmutněl. Zamrzelo ho, že se
všeho jeho „podnikání“ s papoušky nedožili
jeho babička s dědečkem, které měl moc rád.
Pepík doufá, že ho sledují z nebíčka a že jsou
na něj pyšní. Určitě ano, mají být za co!
Karolína Bártová & Lubomíra Jílková
Největší štěstí a úspěch chovatele, mládě z vlastního odchovu.

Sysel obecný ve stráních Velkých Pavlovic
Sysel obecný je menší hlodavec z příbuzenstva veverek. I když jej možná běžně vídáte,
jak panáčkuje za domem ve stráních, ve vinici, v sadu či v zahradě, vězte, že se jedná
o velkou vzácnost. V současnosti je to kriticky ohrožený druh živočicha a málokde jinde
v naší republice mají lidé možnost jej vidět. Je
dokonce považován za jednoho z nejohroženějších savců Evropy.
Sysel obecný, latinsky Spermophilus citellus,
je teplomilný stepní hlodavec žijící v koloniích. Sysli dosahují délky 20–22 cm a váží
200–400 g. Barva srsti je písková. Má velmi
dobrý zrak a čich. Sysli patří mezi takzvané

Jako model… tento sysel při pohledu
do objektivu poslušně zapózoval.
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zemní veverky. Budují si podzemní nory, ty
hrabou s pomocí dlouhých drápů. Nor mívají
více a každá nora může mít i vícero vchodů.
Vchody bývají buď kolmé rovné díry vedoucí
hluboko do země, nebo šikmé vchody s výhrabkem zeminy. Nory jsou poměrně velké,
zhruba 6 cm v průměru. Podle velikosti je
poznáte od hrabošů. Sysel je na rozdíl od většiny savců aktivní přes den – obezřetně pobíhá v okolí nory, shání potravu a komunikuje
s ostatními jedinci kolonie, přitom neustále
sleduje okolí, píská na sousedy v případě nebezpečí. Když panáčkuje, není možné si ho
splést s něčím jiným.
V teplých slunečných dnech vylézají sysli z nor
přibližně hodinu po východu slunce a zalézají
kolem šesté večer. Když je příliš horko či naopak oblačno a déšť, schovají se do nory. Vidět
je můžete ale jen od března do září. Půl roku
totiž sysli prospí zimním spánkem v noře.
Jedná se o takzvanou pravou hibernaci. Sníží
se jim teplota těla až k bodu mrazu, zpomalí
se jim tep i dýchání. Neprobouzí se, a tedy
ani nejí žádnou potravu. Energii pro život
v tomto období získávají pouze z podkožního
tuku. Ten získají tím, že po aktivní část roku
postupně nabírají tuk a tělesnou váhu až jsou
z nich chlupaté kuličky. Sysel obvykle obývá
travnaté plochy. Protože potřebují vidět
do okolí na predátory, žijí tam, kde je tráva
často sečená či pasená. Za potravu syslům
slouží především rostliny – listy, stonky i kořínky, později také semínka a různé plody.
Chutnají jim spadané třešně, meruňky i vlašské ořechy. Nepohrdnou ale ani hmyzem nebo
mladými hraboši.
Až do 60. let minulého století byl sysel běžnou součástí zemědělské krajiny střední
a jihovýchodní Evropy. Od té doby však jeho
početnost mnohonásobně poklesla a vyskytuje se jen velmi vzácně. Největší dopad na

početnost syslů měla přeměna krajiny a způsobu hospodaření v 50. letech 20. století, tj.
nástup intenzifikace zemědělství spojené se
scelováním polí, se zarůstáním nebo rušením
mezí a s nadměrným používáním chemických
látek v zemědělství. Populace sysla v ČR se
postupně fragmentovala na izolované ostrůvky. V dnešní krajině se zachránili zejména
na travnatých letištích, v chatových koloniích,
hřištích. Na jižní Moravě pak existuje několik
málo lokalit jako je ta u Velkých Pavlovic, kde
sysli žijí v krajině, která velmi připomíná dřívější hospodaření – drobné vinice se střídají
s ovocnými sady a záhumenky. Zachovala se
zde původní držba. Drobní hospodáři pěstují
různé plodiny, používají různé postupy, a to
vytváří velmi pestré prostředí, kde je místo
i pro různé druhy živočichů včetně vzácného sysla. V současnosti je známo zhruba 40
malých lokalit v celé republice, kde se nachází kolonie syslů. Ta u Velkých Pavlovic je
rozlohou největší.
Pokud chcete pomoci syslům, pokud chcete, aby kolonie u Pavlovic zůstala, je potřeba
dělat či nedělat několik základních věcí: Sysli
mají rádi vinice, kde je meziřadí zatravněné.
V sadech, na mezích, loučkách je potřeba udr-

Sysel mlsoun, dobrou chuť!
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žovat travní porosty do 20 cm. Velmi důležité je nepoužívat rodenticidy! Když použijete
rodenticidy na hraboše, zahubíte jimi i sysla.
Nebezpečím jsou toulavé kočky.
Na závěr bych chtěla poprosit o spolupráci.
Našim úkolem je mapovat výskyt syslů. Přiložená mapka ukazuje, kde jsme sysly našli.
Pozorování máme pravobřežně od Trkmanky,
tedy např. na Slunečné jsme je nenašli. Pokud
jste někde sysla viděli či jste našli podezřelou
noru, budeme rádi za zprávu. V letošním roce
bychom se také měli zaměřit na to, jestli sysel
dělá nějaké škody, kde a jaké. Budu moc ráda,
když nás dáte vědět, jestli vám například snědl
hrášek či ohryzal okurku.
Kontakt:
ALKA Wildlife, o.p.s.
Lidéřovice 62, 38001 Peč
tel.: 606 598 903
e-mail: katerina.polednikova@alkawildlife.eu
web: www.alkawildlife.eu
facebook: www.facebook.com/alkawildlife
Mgr. Kateřina Poledníková,
ALKA Wildlife, o.p.s.
Nepohrdnu ničím na zub, jsem sysel, tak „syslím“ na horší časy!

Zmapovaný výskyt syslů v okolí města Velké Pavlovice. Černé tečky značí nalezené nory.
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Ohlédnutí za minulostí
Jak zaplavila voda z Trkmanky
vinice, pole i mostek k zastávce
Před padesáti lety, přesně 9. června 1970,
postihla okolí Ždánických vrchů silná průtrž
mračen. Během krátké doby spadlo na jeden
metr čtvereční 190 mm vody. Nejvíce byly
přívalem vody z deště postiženy obce Ždánice, Archlebov, Lovčice. V Šardicích byla
vodou zaplavena lignitová šachta, ve které se
odehrála ohromná tragédii, o život tam přišlo
34 horníků. Záplavami byly poškozeny i další
obce v pásmu průtrže mračen a v povodí říčky
Trkmanky a Kyjovky. Vodu z postižené oblasti
posbíralo povodí Trkmanky a z části také povodí z okolí Šardic.
Na dolním toku Trkmanky, a to zejména
v katastru Velkých Pavlovic, vystoupila voda
z břehů a způsobila rozsáhlé ničivé záplavy.
Voda zaplavila dům pana Hanáka, který musel být se svou rodinou evakuován pomocí
člunu, to vše za velmi dramatických okolností. Dále bylo zaplaveno fotbalové hřiště
a části zahrad přiléhající k říčce Trkmance.
Pod vodou zůstala přístupová cesta k vlakové
zastávce ČD. Voda dokonce sahala nad zábradlí na mostku k zastávce. Most a vlakový
přejezd ČD u vinařského závodu Vinopa směrem na Bořetice byl zaplaven zcela a voda se
přelívala přes vlakový násep a cestu na pole
v trati „Příčníky“. Je ku podivu, že vlaky tehdy
jezdily i po zaplaveném náspu.

Tím ale příroda neřekla své poslední slovo.
Záplavy se ještě rozšířily, když se 10. června
na několika místech protrhla hráz Trkmanky
mezi Velkými Pavlovicemi a statkem Trkmanec. Semenářskému státnímu statku ve Velkých Pavlovicích voda zaplavila přes 300 ha

polních kultur včetně 300 000 kusů révové
školky na „Trkmanskách“. JZD Velké Pavlovice mělo zaplaveno přes 50 ha pozemků.
Na polních kulturách tím vznikla ohromná
nevyčíslitelná škoda.

Povodeň 1970 – vlaky jezdit nepřestaly, přestože na snímku působí spíše jako by
je poháněl lodní šroub a ne lokomotiva.

Povodeň 1970 – lesík u vlakové zastávky
pod vodou.

Povodeň 1970 – jindy naprosto
nenápadný potok Trkmanka se změnil
ve veletok a vylil se z břehů.
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Povodeň 1970 – fotbalové hřiště se podobalo koupališti.
Suchou nohou jste rozhodně neprošli.

Stanislav Prát
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Školní okénko
Jak koronavirová pandemie ovlivnila chod mateřské školy?
V období koronavirové pandemie nebyly mateřské školy na území České republiky uzavřeny plošně, záleželo na zřizovatelích, jak se
rozhodnou situaci řešit. U nás začala prudce
klesat docházka dětí po 11. březnu 2020, kdy
se ze dne na den uzavřely základní, střední
i vysoké školy. Došlo to tak daleko, že v úterý
17. března 2020 dorazily do školy pouze 3 děti,
z celkového počtu 115 dětí. Na základě této informace rozhodla rada města, že bude mateřská škola uzavřena, a to od 19. března 2020.

Jaký byl začátek
provozu školy bez dětí?
Najednou jsem stála před otázkou, která
v dané době neměla odpověď. Jak dlouho bude
tato situace trvat? A jak ji řešit? Nebyly řádné
informace, zkušenosti… Situace to byla zcela
mimořádná a pro všechny neznámá. Protože
jsem nechtěla čekat se založenýma rukama
a mám za sebou ochotný tým spolupracovnic,
pustily jsme se do práce. Samozřejmě jsme
se nejdříve vrhly na dezinfekci všech prostor,
nábytku, hraček apod.
Začaly jsme připravovat vzdělávací aktivity
pro děti, které k jejich velké nelibosti musely zůstat doma. Elektronickou cestou jsme
jim nabízely pracovní listy s úkoly, nápady

a návody na činnosti venku, písně s pohybem
s videem, písně jen ke zpěvu apod. Protože
je většina rodičů zapojena do facebookových
skupinek tříd, získávaly výše zmiňované aktivity právě prostřednictvím této sociální sítě.
Je pravda, že někteří se k úkolům nedostali,
pokud se však na nás obrátili, posílaly jsme
materiály e-mailem. Oproti základním školám, které měly vzdělávání povinné, byla tato
naše edukativní činnost nadstandardní aktivitou, kterou jsme se rozhodly dělat dobrovolně
a také dle daných možností a vybavení. Škoda,
že i takto nám padá na hlavu kritika.
Současně s tím jsme vyhodnotily situaci
a rozhodly se, že by bylo dobré nabídnout svou
pomoc. A komu jinému než nejlépe dětem.
Dětem, které pomoc moc a moc potřebují,
protože musí být v dané době v nemocnici.
Oslovila jsem dětskou nemocnici v Brně, dětské oddělení v Kyjově a nemocnici Hustopeče.
A už to frčelo! O spoluúčast na této pomoci
jsme požádali také rodiče našich dětí a do týdne bylo hotovo, předány v tu dobu tak potřebné roušky pro děti, drobné stolní hry, které
se doma po dětech našly, nové hry, pastelky,
omalovánky a mnohé další. Prostě vše, co se
pro malé pacienty v nemocnici může hodit.
Dílo se podařilo a nás zase hřálo u srdíček, že
byla pomoc dobře nasměrovaná.

Znáte to, opět se potvrdilo staré dobré rčení,
že: „Všechno zlé je k něčemu dobré.“ Času
bylo stále dost, otevření školky v nedohlednu,
a proto jsme se rozhodly pracovat na úkolech,
které nejsou vidět zvenčí. Zahájily jsme generální úklid skladových prostor s pomůckami, čisticími prostředky, hračkami…, běžně
na tuto práci tak nějak nezbývá čas. Nahromadilo se to. Zřizovatel nám pomohl s opravou, výmalbou a pokládkou podlah a my jsme
si to zase vše vytřídily a uklidily.

Školka jako ze škatulky,
ale stále bez dětí. Co dál?
Dnů bez dětí stále přibývalo, ale my jsme nepodlehly depresím a splínům a pokračovaly jsme v práci. Interiér jsme však vyměnily
za exteriér. Na zahradě školky jsme se společnými silami vrhly na výstavbu spirálových
záhonů z kamene. Věřte – nevěřte, i tato dřina
a lopota dělaná bez předchozích zkušeností
dopadla výborně. Jsme na svá díla dostatečně
hrdé. Ještě nám dovezou vyvýšené záhony,
na kterých se budou moci v příštích obdobích děti prakticky vzdělávat a získávat nové
poznatky a praktické zkušenosti z přírody.
A protože se o přírodu zajímáme, doplnily
jsme zahradní prostory o skvělé hmyzí domečky, které pro nás vyrobili zaměstnanci
Ekocentra Trkmanka. Děkujeme vám!
A už tu byl další nápad. Z ankety od rodičů
vznikl podnět o doplnění vybavení zahrady. Pokusily jsme se v dané době udělat něco
pro to svými silami. Za pomoci zřizovatele,
který nám udělal obrubníky, jsme vybudovaly senzorický, pocitový chodník. Pokračovaly jsme nátěrem všech hracích prvků
na zahradě, dřevěných plotů a ploch. Ani tato
práce není obvyklá pro učitelky či kuchařky,
ale zvládly jsme to.
A další impulz na sebe nenechal dlouho čekat.
Chtěly jsme namalovat na chodníky hry, které
povedou děti k pohybovým aktivitám venku.
Bez zkušeností, ale s obrovským nadšením
jsme se pustily i do tohoto úkolu. Velkou pomoc nám poskytla rodina Davídka a Toníčka
Procházkových, která nás plně podpořila
nákupem potřebných barev. Je na místě jim
touto cestou nesmírně poděkovat. Děkujeme
za pomoc, vážíme si jí. Škoda jen, že naše nezkušenost zničila dílo, které jsme instalovaly
na terase. Na dlažbě s povrchovou úpravou
barvy nedrží.

Pedagogický i nepedagogický kolektiv pracovníků školky „nevypustil“ ani o pandemii.
Krom jiného vybudoval spirálové záhony z kamene.

Další velké poděkování rodičům Davídka
a Toníčka Procházkovým patří za obstarání
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dopravních značek, které nám budou sloužit
při jízdě na motokárách. O zabudování dopravních značek se postaral tatínek a strýc
Sebastiána Daňka. I těmto rodinám patří obrovské – DĚKUJEME.
Práce bylo plno, ale také jsme se musely začít připravovat na znovuotevření a opět vše
vydezinfikovat, omýt a promyslet, jak zvládnout chod školičky v souladu s náročnými
hygienickými podmínkami nařízenými mi-

Tak tomu se říká radost z práce! Aby ne, vytvářet něco s vědomím, že to určitě udělá radost,
je prostě skvělá zábava.
nisterstvy školství a zdravotnictví. Prostory
šaten, umýváren a toalet nám přišel pomoci
vydezinfikovat s novým speciálním zařízením
i zřizovatel, děkujeme vám.

Vše zlé je pro něco dobré! Díky koronaviru
se dnes mohou děti na zahradě školky
využívat pocitový chodník.

V souvislosti s danou situací a ze zdravotních
důvodů nenastoupily všechny zaměstnankyně, bylo nutné se poprat i s touto skutečností.
Stejně jak základní škola, byla i mateřská škola ve Velkých Pavlovicích otevřena 25. května
2020. Snažíme se s vypětím sil vycházet vstříc
rodičům. Bohužel nejde vždy a hned vyhovět
všem. Děkuji, že to chápete.

Chtěla bych touto cestou nesmírně poděkovat
všem ochotným rodičům a především kolegyním, které za mnou stály i v této nelehké době
a správně pochopily, že bude lepší a užitečnější uzavření školičky smysluplně využít. I toto
je cesta, která buduje kolektiv a dobrý tým lidí.
DĚKUJI!!!
Bc. Olga Kolářová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

Postupné otevírání školy pro žáky ZŠ
Dne 11. března 2020 byla velkopavlovická
základní škola uzavřena dle nařízení MZ
ČR v souvislosti s koronavirem. Děti zůstaly doma a začala probíhat výuka na dálku.
Po dlouhých dnech se do školy žáci začali opět
vracet v květnu, a to ve třech fázích.
Dne 12. května 2020 se po uvolnění vládních
opatření vrátili do školy nejprve žáci 9. ročníků. Jejich účast byla dobrovolná, u nás činila
cca 61 %. Protože byla výuka koncipována
víceméně jako příprava na přijímací zkoušky, žáci se věnovali především matematice
a českému jazyku. Nejprve byli všichni poučeni o dodržování přísných hygienických a epidemiologických opatření.
Dne 25. května 2020 nastoupili žáci 1. stupně.
Jejich účast byla opět dobrovolná, do školy
jich dorazilo cca 67 %. Velkou roli při jejich
rozhodování hrála možnost být v kontaktu nejen s třídním učitelem, ale i se spolužáky. Děti
se do školy těšily.
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Výuka probíhala formou školních skupin,
v nichž mohlo být maximálně 15 dětí, za přítomnosti jednoho pedagoga, pokud to bylo
možné, třídního učitele. Složení skupin bylo
neměnné, členové jednotlivých skupin se také
nesměli setkávat. Žákům bylo zajištěno i stravování a fungující školní družina. Největší
váha ve výuce byla přirozeně dána hlavním
předmětům.
Musím konstatovat, že po stránce organizační
a personální nebylo vůbec jednoduché provoz
za těchto podmínek zajistit. Samozřejmostí se stalo dodržování hygienických epidemiologických opatření, např. dezinfikování
rukou, povrchů a prostor, rozestupy, nošení
roušek atd.
Distanční výuka se stala dominantní formou,
proto pedagogové pracovali nejen ve škole,
ale i z domova. Neměli to vůbec jednoduché,
a proto jim patří za vše velké poděkování. Bohužel musím také přiznat, že s některými žáky

byla komunikace velmi problematická a nebyla jednoduchá ani po projednání problémů
s rodiči.
Dne 8. června 2020 se dostavili do školy žáci
6., 7. a 8. ročníků ke konzultacím a třídnickým
hodinám. Jejich účast byla rovněž dobrovolná, činila cca 61 %. Konzultace byly věnovány
především profilujícím předmětům a proběhly opět formou školních skupin. Odehrávaly
se však v jiném módu než na 1. stupni.
Na závěr bych chtěl všem našim pedagogům
a pracovníkům, kteří se podíleli na zajištění
chodu školy v této nelehké situaci, upřímně
poděkovat.
Mgr. Michal Rilák,
ředitel Základní školy Velké Pavlovice
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Já už chci jít do školy!
Tuto větu od dětí slyšeli rodiče i učitelé
1. stupně ZŠ v době uzavření škol. Během více
než dvou měsíců domácí výuky se na otevření
školy těšili všichni, děti i jejich rodiče. Dětem
chyběli kamarádi i paní učitelky, pan učitel.
Za přísných hygienických podmínek se 1. až
5. třída 25. května 2020 zaplnila a školáci se
začali učit v patnáctičlenných skupinách.
V každé lavici sedí jedno dítě, při společné
činnosti mají roušku, dodržují rozestupy
a samozřejmostí je dezinfekce rukou. Ale ani
přísná koronavirová opatření nezkazila školákům radost ze setkání se spolužáky, vítání
s učiteli. Po počáteční nejistotě dětí škola
opět ožila nadšením a spokojeností.

Výuka ve třídách 1. stupně s nutnými rozestupy a s žáky po jednom v lavici.

Někteří žáci nadále pokračovali ve výuce
doma, kterou vyučující průběžně doplňovali
on-line výukou, aby zůstali se školáky v kontaktu a mohli pokračovat v jejich vzdělávání.
Přestože učitelé i děti tuto nelehkou situaci
zvládli na výbornou, všichni se těšíme na nový
školní rok a společnou výuku bez mimořádných opatření.
Za vyučující 1. stupně
Základní školy Velké Pavlovice
Mgr. Eva Drienková

Doba koronavirová si vyžádala změny i ve školní kuchyni.
Paní kuchařky se okrášlily novým módním doplňkem – ochranným štítem.

Proč se žáci z druhých a třetích ročníků těšili do školy?
Do školy jsem se těšil na kamarády,
paní učitelku a hlavně na normální učení.
Doma mi to moc nešlo.

Lepší je učit se ve škole. Doma je to hrozně
pomalé a nudné. A taky se konečně vidím
s kamarády a s paní učitelkou.

Kuba 2.A

František 2.A

Do školy jsem se hrozně těšila. Učení mě
bez paní učitelky a kamarádů vůbec nebaví. Když chodím do školy, všechno hned
lépe pochopím.

Doma jsem neměl moc prostoru, mamka
na mě byla při učení přísná. Těšil jsem se
na kamarády a na celou školu.

Ema 2.A
Doma mě rodiče zkoušeli na každém kroku
a pauzy jsem měla jen, abych mohla posbírat šneky a zkontrolovat myš. Do školy jsem
se strašně těšila.
Alice 2.A

Honza 2.B
Doma jsem měla sice na učení klid,
ale ve škole je to lepší. Těšila jsem se na kamarády a na paní učitelku.
Terezka 2.B
Doma mě to nebavilo, mamka mě nutila se
pořád učit. Konečně mohu chodit do školy
s kamarády.

Chtěla jsem chodit do školy, protože paní
učitelka mi všechno vysvětlí. Hodně jsem se
těšila na kamarády, paní asistentku a paní
vychovatelky.
Eliška 3.A
Doma jsem se už nudila a stýskalo se mi
po kamarádech. Paní učitelka nám ve škole
všechno hned vysvětlí. Ve škole je to super!
Aneta 3.A
Už mě nebavilo učit se doma a hlavně jsem
se těšila na celou třídu. Doma to není špatné, ale ve škole je mnohem víc věcí a zábavy.
Veronika 3.A

Jarek 2.B
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Sběr starého
papíru se vydařil

Student gymnázia David Drápal
zabodoval na zeměpisné olympiádě

Na základní škole je zvykem již několik let
pořádat sběr starého papíru. Tato akce má už
svoji pravidelnost a tradici, která byla letos
narušena vzniklou situací s pandemií. Škola
byla uzavřena a s ní utichly všechny její aktivity.

David Drápal, student třídy prima Gymnázia
Velké Pavlovice, se v letošním roce umístil na
šestém místě v krajském kole 22. ročníku Zeměpisné olympiády, zaměřené na orientaci v
mapách a znalostech o celém světě.

V měsíci květnu se vše začalo pomalu vracet
do svých původních kolejí, a tak mohla být
znovu tato aktivita obnovena. Sběr starého
papíru proběhl v pátek 22. května 2020 – pár
dnů před obnovením výuky na naší škole.

Účast v krajském kole soutěže v kategorii A
byla vykoupena náročnou cestou, která stá-

Krajské kolo zeměpisné olympiády probíhalo
díky koronavirové pandemii v nestandardních podmínkách. Soutěžící se nesměli dostavit osobně, ale ani tato mimořádná a náročná
situace organizátory neodradila. Test byl pro
účastníky vytvořen v on-line verzi, a tak všech
čtrnáct postupujících z celé jižní Moravy zápolilo o titul z pohodlí domova.

A jak akce dopadla? Nad očekávání velice dobře. Tři plně naložená auta odvezla starý papír
do sběrny. Celkem se podařilo vybrat a naložit
8.677 kilogramů. První stupeň školy se podílel 6.777 kilogramy a druhý stupeň potom
1.900 kilogramy.

Kolo bylo složeno z několik částí, týkajících se
Česka, Evropy i vesmíru. Odpovědět na všechny otázky vyžadovalo znalosti nad rámec běžného školního studia. Každý soutěžící, který
se probojoval až na kraj, není pouze vynikající
student zeměpisu, ale také nadšenec, který je
ochoten věnovat spousty svého volného času
samostudiu, bádání, čtení odborné literatury,
sledování cestovatelských pořadů v televizi
nebo na internetu apod.. Proto před Davidem
klobouk dolů a hlubokou poklonu!

Pokud bychom měli vyhodnotit nejlepší sběrače, pořadí je následující:
I. stupeň
1. Adéla Čeperová, 2.A – 738 kg
2. Štěpán Svatoň, 4.B – 660 kg
3. Jan Havránek, 2.A – 660 kg
Velká pochvala patří paní učitelkám třídním
za velkou propagaci této akce.
II. stupeň

Davidovi ke skvělému výsledku gratulujeme a přejeme spousty dalších podobných
úspěchů!

1. Nela Buchtová, 6.A –261 kg
2. Viktorie Zárubová, 7.A – 218 kg
3. Dominik Krejčiřík, 7.B – 202 kg

Anna Drápalová & Karolína Bártová

Výtěžek ze sběrové akce bude jako vždy poskytnut Dominu (spolku při ZŠ).
Moc děkujeme panu Havránkovi a jeho pracovníkům za pomoc při naložení.
Ing. Lenka Bukovská

la Davida mnoho úsilí, nervů, ale především
náročného studia. Prvním krokem k úspěchu
bylo vítězství ve školním kole. Tímto si pilný
student otevřel brány do okresního kola. Zde
v měsíci únoru 2020 opět zavoněly vavříny, a
to ještě intenzívněni, neboť David opět vyhrál,
čímž si zajistil další postup. Tentokrát do nejvyššího možného stupně soutěže, tedy na kraj.

David Drápal se v terénu vyzná, své
vědomosti prodal v zeměpisné soutěži.

Práce žáků základní školy v době dálkové výuky
V době koronavirové krize, tedy od 11. března
2020 pracovali naši žáci ze svých domovů. Vypracované úkoly posílali zpět svým učitelům
k opravě. A jak se jim práce dařily? Co viděli
jako výhody a nevýhody této specifické doby?
To nám napsali žáci 8. ročníků ve slohových
pracích na téma „Můj život v době koronavirové“. Některé z nich si můžete nyní přečíst…

Zamyšlení první…
Někdy si uvědomíme, v jaké době žijeme, až
přijde nějaká složitá životní situace. Ta právě nastala nyní v 21. století. Svět ovládl virus
z Wu-chanu COVID-19 zvaný koronavirus.
Tahle současná situace přinesla do celého
světa pandemii.
Doba před koronavirem byla z mého pohledu
hektická a uspěchaná. Většina lidí se honila
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za kariérou, žila svými koníčky, neměla čas
na rodinu a neuvědomovala si, že může nastat
taková situace, že už ani svou rodinu nemusí
nikdy vidět.

začali si lidé pomáhat navzájem. Každý šil
roušky pro sebe, své blízké a třeba i pro složky
integrovaného záchranného systému. Jde vidět,
že si lidé v nouzi dokážou pomoci.

Co vlastně koronavirus je? A kde se tady vzal? To
pomalu nevíme ani my sami. Každý tvrdí něco
jiného, ale co je pravdou? Odpověď si můžeme
najít na mnoha internetových stránkách, v různých časopisech a samozřejmě je slyšíme od výzkumníků, vědců a doktorů.

A co vlastně přinesl dobrého nový typ koronaviru? Lidé se začali sbližovat, pomáhat si,
jsou k sobě ohleduplnější, tráví víc času se svými rodinami a rodiče se snaží zastoupit pozici
učitele v tzv. domácí škole. Planeta je čistější
díky úbytku výfukových zplodin z aut a továren. A třeba i díky vzájemné blízkosti lidí bude
větší porodnost.

Díky koronaviru nyní poznáváme svět z druhé
stránky. Vidíme vylidněné ulice, poloprázdné
obchody, památky bez návštěvníků a mírný provoz na komunikacích. Svět se hodně zpomalil
a lidé tráví víc času v přírodě. Novým módním
doplňkem se stala rouška či respirátor, které by
měly zabránit šíření nákazy. A protože těchto
hygienických pomůcek bylo v republice málo,

A co nám nový koronavir vlastně vzal? Nikam
se nedostaneme, protože je vše uzavřeno, aby se
nákaza nešířila, nevidíme často své kamarády
a známé, nejezdíme na výlety, nemůžeme se volně pohybovat, kde bychom chtěli. Vše je hodně
omezeno. Ale jak se říká: Vše špatné je pro něco
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dobré. Takže můžeme jen doufat, že pandemie
brzy ustoupí a život bude opět plný přátel, výletů
a aktivního života.

ty, kteří začínali svoji vlastní kariéru. Tito lidé
pravděpodobně skončili na ulici nebo zadlužení
a v nejbližší době se nahoru jen tak nedostanou.

Teď už záleží jen na nás, jak si budoucnost
po koronavirové pandemii vytvoříme.

Přímo pro mě se toho tolik nezměnilo, ne ty důležité věci, které by mě ovlivnily na celý život.
Vadí mi, že se nemůžu vidět s některými lidmi,
jen tak si někam vyjít a další věci, s nimiž se právě teď potýká každý, ale až tohle všechno skončí,
budu žít dál, tak jako předtím.

Zamyšlení druhé…
Podle mého názoru celá tahle záležitost s virem lidstvu sebrala opravdu hodně, především
svobodu. O to víc ale přidává přírodě. Díky zákazu vycházení, pokud to není nutné, a dalším
nařízením vlády vypadá planeta už během dost
krátké doby o hodně čistěji.
Z pohledu člověka je naše situace strašná, něco,
co svět zničí. Ale kdybychom nebrali lidi jako
nejdůležitější věc na Zemi a nesoudili, zda je
něco zbytečné nebo špatné podle toho, jak to
ovlivní nás, virus by byl možná i dobrou zprávou. Takové myšlenky jsou podle mého názoru
dost sobecké, ale i přesto je zčásti sdílím.
Co kdyby si třeba netopýři mysleli, že jsou pány
našeho světa a říkali by si: ,,K čemu potřebujeme lidi? Nepřináší nám nic dobrého, navrhuji
vyslat dobrovolníka, který by byl ochoten nechat
se sníst jedním z nich, při troše štěstí je něčím
nakazíme, vyhubíme a zachráníme planetu?“
Třeba to tak bylo, ale to se asi nikdy nedozvíme.
Ale podle hesla: „Co neprospěje lidem, to je
špatné”, to zas tak dobrá situace není. Nejhorší to musí být pro lidi bez peněz, bez práce, pro

Zamyšlení třetí…
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Myslím si, že se mi to může do života hodit. Co
mě ještě v době koronavirové baví dělat? Vařit
a mám na to víc času. Zkouším různé nové recepty. Upekla jsem svůj první dort pro dědu
k narozeninám. Všichni byli nadšení, hlavně
děda a já jsem zažila příjemný pocit důležitosti.
Nevýhody života v době koronaviru? I když mám
moji rodinu ráda, tak občas máme ponorkovou náladu a lezeme si na nervy. Stýská se mi
po neomezujícím životě před koronavirem. Je mi
smutno po sestřenicích a kamarádech ze školy.

Co se mi vybaví, když se řekne slovo prázdniny?
Já si představím něco pěkného a příjemného,
například koupání u rybníka, příjemné teplo,
čerstvý vzduch, chladivý bazén, super dovolená,
šťavnatý meloun, dlouhý spánek a volný čas.
Zkrátka čas, který můžu využít k různým aktivitám. Čas strávený s rodinou a kamarády. Teď
jsou ale koronavirové „prázdniny“.

A čeho se bojím? Mám strach z nemoci. Bojím
se o svoji rodinu, že se někdo nakazí, hlavně
o dědu a babičku.

A co z těchto věcí v době koronavirové mám?
Můžu déle spát. Školní úkoly si plním, kdy
mi to nejvíc myslí. Čerstvého vzduchu mám
hodně. Snažím se sportovat. Chodím se psem
na procházky. S rodinou chodíme nebo jezdíme na kolech do přírody. V lese jsme trhali
medvědí česnek. Byli jsme na rozhledně, která
má 108 schodů.

Mgr. Halka Buryová,
zástupce ředitele Základní školy Velké Pavlovice

A co bych si přála? Moc bych si přála, aby všechno dobře dopadlo a bylo jako dřív. Abych mohla
chodit bez roušky do školy, do kina, mezi lidi.
Snad už všechno brzo skončí.

Další výhodou podle mě je, že si užiju své rodiny, hlavně sester a mamky. Společně se učíme,
hrajeme různé hry, vaříme a zkoušíme různé výtvarné techniky. Mamka nás učí šít a háčkovat.

Gymnázium v době koronavirové
Dlouhé dva měsíce v době od 11. března 2020
rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví byla
zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.
Den ze dne jsme se všichni ocitli v naprosto
nové a pro všechny neznámé situaci, jak zajistit výuku na dálku, která by měla být zaměřená na opakování a prohlubování učiva.
Dobrým pomocníkem se nám stal náš informační systém EduPage, který umožňuje vzájemnou a rychlou komunikaci se studenty při
předávání materiálů a zadávání domácí práce,
včetně testů. V menší míře jsme využili i možností videokonferencí a přímého kontaktu se
studenty. Jak se nám tuto nezvyklou formu
výuky podařilo zvládnout musíme teprve
analyzovat a k tomu nám pomohou výsledky
dotazníkového šetření od našich žáků. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření a
zjištěných potřeb se připravíme na stav, že by
výuka byla opětovně přerušena na delší dobu.
Zdálo by se, že po tuto dobu se v samotné škole nic nedělo, ale opak je pravdou. Pozornost
byla věnována především důkladnému úklidu
a dezinfekci všech prostor gymnázia. Provedli
jsme výměnu svítidel v kmenové třídě, regenerovala se hrací plocha atletického areálu,
prováděly se opravy zařízení školy.
Rozsáhlejší investiční akcí byla výměna střeš-

ních oken v půdní vestavbě školy v učebně
výtvarné výchovy a v učebně jazyků. Čtyřiadvacet kusů střešních oken bylo vyměněno
během týdne stavební firmou Stak-D, spol.
s.r.o z Domanína. Byla provedena kompletní
demontáž a montáž nových oken Velux, včetně doplní střešní krytiny a opravy sádrokartonového ostění. Učebny jsou již vymalované, uklizené a dnes již jen čekají na své žáky.
Celkové náklady na výměnu oken byly ve výši
550.000 Kč.
Po dvou měsících se 11. května do školy vrací studenti maturitních ročníků. V souladu
s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna
2020 jsme od 11. května 2020 realizovali výuku s osobní přítomností žáků v posledních
maturitních ročnících. Na našem gymnáziu
byla žákům maturitních ročníků (oktáva,
4.A) nabídnuta výuka formou konzultací s cílem připravit je na úspěšné složení maturitní
zkoušky z jednotlivých zvolených předmětů.
Konzultace se uskutečnily s maximálním počtem 5 žáků ve skupině pro třídu oktáva a stejně tak ve skupině pro třídu 4.A. Díky tomuto
počtu žáků a organizačnímu opatření se nám
podaří lépe splnit epidemiologická a hygienická opatření a tím ochránit zdraví všech účastníků výuky. Konzultace pro žáky maturitních
ročníků byly zcela dobrovolné a studenti

této nabídky plně využili.
Dnem 22. května 2020 byla ukončena klasifikace pro maturitní ročníky. Klasifikace
žáků školy za druhé pololetí školního roku
2019/2020 bude vycházet z nové vyhlášky
MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního
roku 2019/2020. V maturitní třídě oktáva
z celkového počtu 18 žáků, prospělo s vyznamenáním 7 žáků, 11 prospělo. Průměrná známka z českého jazyka je 2,12 na žáka
a z matematiky 2,17. V druhé maturitní třídě 4.A z celkového počtu 18 žáků, prospělo s vyznamenáním 9 žáků a stejný počet
9 prospělo. Průměrná známka z českého jazyka je 1,94 na žáka a z matematiky 1,94.
Pochvalu ředitele školy s finanční odměnou starosty města obdrží studenti Taisiya
Voytenko (oktáva) za reprezentaci školy
v krajských a celostátních soutěžích z ruského jazyka, Anna-Marie Lorenzová (oktáva) za aktivní práci ve studentském parlamentu a organizování akcí školy, Anna
Skorvanová (oktáva) za aktivní práci
ve studentském parlamentu a Ondřej Bajger (4.A) za aktivní práci pro třídní kolektiv
a příkladnou pomoc spolužákovi.
Maturitní zkoušky na našem gymnáziu za-
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čaly 1. června 2020 státní částí složenou
z didaktických testů z českého, cizího jazyka a matematiky. Po krátké přestávce budou
pokračovat ústní částí od pondělí 15. června
2020. Studenti maturitních ročníků budou
skládat ústní maturitní zkoušku ze dvou školních profilových předmětů a dvou povinných
předmětů společné státní části.
V letošním školním roce bude maturovat 18 studentů oktávy s třídní učitelkou
Mgr. Annou Rilákovou v osmiletém studijním oboru. V maturitní třídě 4. A s třídní učitelkou Ing. Marií Holáskovou bude maturovat 18 studentů čtyřletého studijního oboru.
Předsedy maturitních komisí jsou Mgr. Lenka
Bobková a Mgr. Roman Pavlačka. Celkové
výsledky bude zpracovat Cermat. Všem maturantům přejeme štěstí a držíme palce, aby
úspěšně studium na gymnáziu zakončili.
Ministerstvo školství díky příznivému vývoji

epidemiologické situace umožnilo od 8. června
2020 osobní přítomnost žáků nižších ročníků
středních škol za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultačních a třídnických hodin, s tím, že záleží na konkrétních
podmínkách a možnostech každé školy.
Zvolený termín byl bohužel souběžný na
naší škole s konáním přijímacích zkoušek
ve dnech 8. a 9. června a následně s konáním ústních maturitních zkoušek v týdnu
od 15. června 2020. Uskutečnění přijímacích
zkoušek a ústních maturitních zkoušek při dodržení přísných epidemiologických podmínek
vyžaduje zvýšené provozní a personální požadavky. Z výše uvedených důvodů se na naší
škole uskutečnily třídnické hodiny v termínu
od 22. června 2020 postupně pro všechny
třídy podle časového harmonogramu, který
byl zpřístupněn v informačním systému EduPage. Skupiny mohly mít maximálně 15 žáků.
Účast na třídnických hodinách byla dobrovol-

ná a byla podmíněna tím, že žák odevzdá podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
Nadále probíhala výuka na dálku.
Z důvodu karantén a přijatým opatřením se
nám bohužel nepodařilo uskutečnit výjezd
žáků do Skotska, na který se většina žáků těšila. Charitativní koncert Apríles se sice neuskutečnil, ale díky sponzorům jsme přispěli
na nevidomé děti částkou 22.000 Kč prostřednictvím nadace Světluška při Českém rozhlase. Školní rok bude ukončen již tradičním
předáním ročníkových vysvědčení celému
třídnímu kolektivu společně v pátek 26. června 2020. Ve dnech 29. a 30. června 2020 bude
pro žáky školy vyhlášené ředitelské volno.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

SPORT
V Pavlovicích stříleli na asfaltové terče
V sobotu 12. června 2020 se uskutečnil
na střelnici ve Velkých Pavlovicích závod
tříčlenných družstev ve střelbě na asfaltové
terče. Závodu se zúčastnilo dvanáct družstev
z Mysliveckých spolků okresu Břeclav.
Tato soutěž se pořádá už tradičně každý rok
a skládá se ze čtyř až pěti závodu na různých

střelnicích. Ve Velkých Pavlovicích se střílela
soutěž Lovecký Skeet a Skeet. Každé družstvo
se skládá ze tří střelců a každý střelec střílí
na padesát terčů.
V tomto závodě se nejlépe dařilo družstvu
ve složení Zdeněk Růžička, Oto Blažek
a Jiří Beníšek. Druhé místo obsadilo druž-

Nejúspěšnější střelci na asfaltové terče, kteří se umístili na předních příčkách soutěže.
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stvo ve složení Josef Ulica, Tomáš Pavelák,
Jaroslav Hlávka a třetí místo patřilo družstvu
Šakvice ve složení Josef Hradil, Bohun Elinger, Jan Polominy. Závod proběhl v příjemné
atmosféře za přispění všech členů Mysliveckého sdružení z Velkých Pavlovic.
Zdeněk Růžička
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NA KOLE DĚTEM, městem se prohnal peloton, který pomáhal
Už pojedenácté se Českou republikou prohnal
během června cyklistický peloton s názvem
NA KOLE DĚTEM (www.nakoledetem.cz),
jehož cílem není bitva o slávu a prestižní trikoty, ale snaha získat finanční prostředky na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí.
Svou činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů,
které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí.
Úzce spolupracuje s občanským sdružením
Haima Praha, Haima Ostrava, Šance Olomouc, sluneční paprsek Praha a nadačním
fondem Krtek, které již řadu let pracují při
dětských onkologických klinikách. V letošním
roce, navzdory omezením vyplývajícím z koronavirové pandemie, odstartoval tento projekt dne 10. června v Hlučíně, cílovým městem
se stal 20. června Lanškroun.
Celkem během jedenácti dnů zvládli účastníci
jedenáct etap o celkové délce 1.238 kilometrů. V itineráři bylo zapsáno 60 zastávkových
měst a 335 projetých obcí či měst. Ve třetí
135 kilometrů dlouhé etapě, která se uskutečnila v sobotu 13. června, nechybělo coby významná zastávka ani naše město - Velké Pavlovice. V tento den účastníci vyrazili z města
Bzenec do Ivančic.

A peloton uhání dál. V sobotu 13. června 2020 ze Bzence, přes naše město, až do Ivančic.
Mezi aktivními cyklisty samozřejmě nechyběl
strůjce a matador celé akce pan Josef Zimovčák – cyklista a několikanásobný mistr světa
i České republiky v jízdě na vysokém kole.
Jeho nejvýznamnějšími pobočníky se stali

lékaři prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., renomovaný český břišní a hrudní chirurg,
od roku 2016 nositel řádu rytíře českého lékařského stavu, jehož všichni velmi dobře
znají především díky úspěšnému operativnímu zákroku – odstranění plicního nádoru
prezidentu republiky Václavu Havlovi. A dále
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. věhlasný český
kardiochirurg, přednosta pražského Kardiocentra IKEM, díky jehož zlatým ručičkám byl
mnoha nemocí zkoušeným srdcím dopřán
dar v klidu pravidelně tlouci. Nutno zdůraznit
– všichni tři jmenovaní náruživí cyklisté.
Tuto trojici, spolu s nekonečným doprovodným pelotonem vyznavačů jednostopého
dopravního prostředku na vlastní pohon,
přivítal v příjemném chládku a vítaném
stínu velkopavlovické sokolovny pan Jiří
Otřel, starosta města Velké Pavlovice. Všem
nabídl pohoštění v podobě tolik žádaných
osvěžujících nápojů a voňavého gulášku
na posilněnou.
Jedinečný sportovní projekt nezastavil ani
COVID-19, přestože k jistým omezením organizátoři sáhnout museli. Připojit se však
nakonec mohl kdokoliv, protože rychle se
uvolňující pravidla v souvislostí s pandemií
koronaviru umožnila organizátorům uspořádat jízdu jako veřejnou.

Starosta města Velké Pavlovice pan Jiří Otřel s Josefem Zimovčákem, hlavním strůjcem
dobročinné akce Na kole dětem.

Město Velké Pavlovice je velmi hrdé na skutečnost, že se na něj pořadatel projektu Na kole
dětem obrátil s nabídkou partnerství. Taková
nabídka se rozhodně neodmítá! Město tak
dostalo vzácnou příležitost pomoci a ukázat,
že mu není osud a život nemocných dětí lhostejný. Již nyní se už všichni společně těšíme
na další ročník! Pevně doufáme, že za rok už
nebudeme muset řešit žádné omezující náhradní alternativy v souvislosti s jakýmkoliv
nevítaným virem.
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Máte zájem přispět na nadační fond
NA KOLE DĚTEM Josefa Zimovčáka?
Zašlete libovolnou částku na číslo účtu:
43-7223750257/0100
Anebo se za rok připojte do cyklojízdy!
Do pelotonu může úplně každý, a to na libovolně dlouhou dobu. Startovné je dobrovolné, záleží na možnosti každého z vás
a na vašem rozhodnutí. Vůbec nezáleží na
tom, zda ujedete stovky metrů, desítky kilometrů či celou cyklotour. Prostě se zúčastníte,
každý metr a každá koruna se počítá!
Karolína Bártová
Účastníci 135 kilometrů dlouhé 3. etapy cyklotour uvítali zastávku s vůní guláše
ve Velkých Pavlovicích.

KALENDÁŘ AKCÍ – červenec, srpen, září 2020
KOLEM HOREM DOLEM
aneb Po vinařských tratích
na horských kolech

* hraje dechová hudba: neděle – Zlaťulka,
pondělí – Sokolka, úterý - Lácaranka
* taneční plac za sokolovnou
* www.velke-pavlovice.cz

VIGÍLIE S ŽEHNÁNÍM BYLIN

Sobota 4. července 2020,
start v 11:00 hodin, startovné 50 Kč

KROJOVANÉ HODKY

ŽEHNÁNÍ STUDNY SV. ROCHA

* od rozhledny Slunečná
* www.velke-pavlovice.cz

Sobota 22. srpna 2020,
hraje dechová hudba Sokolka

Neděle 16. srpna 2020

VÍNO V ORANŽOVÉM

* taneční plac za sokolovnou
* www.velke-pavlovice.cz

Sobota 4. července 2020,
od 17:00 do 24:00 hodin

VESELÉ DÝŇOBRANÍ

* zahájení a prodej vstupenek na radnici
města Velké Pavlovice (zasedací místnost),
Nám. 9. května 40, dále vinné sklepy
místních vinařů
* www.velke-pavlovice.cz
* www.vinozvelkychpavlovic.cz

COUNTRY VEČER
POD ROZHLEDNOU SLUNEČNÁ
Sobota 1. srpna 2020, od 20:00 hodin,
vstupné 50 Kč, hraje AMULET
* areál pod rozhlednou Slunečná
* www.velke-pavlovice.cz

VELKOPAVLOVICKÁ
LÁVKA 2020
Sobota 8. srpna 2020
* rybník Zahájka
* www.velke-pavlovice.cz

RUČNÍ STAVĚNÍ
HODOVNÍ MÁJE
Pátek 14. srpna 2020, od 18:00 hodin
* taneční plac za sokolovnou
* www.velke-pavlovice.cz

KROJOVANÉ HODY
Neděle až úterý 16. – 18. srpna 2020
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Pátek 14. srpna 2020, v 18:00 hodin
* kostel Nanebevzetí Panny Marie

* farní dvůr

TÁBORÁK
NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Neděle 6. září 2020, od 18:00 hodin

Pátek 4. září 2020, od 16:00 hodin

* farní dvůr

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

ŽEHNÁNÍ OPRAVENÉHO KŘÍŽE

KRAJEM VÍNA
PUTOVÁNÍ ZA BURČÁKEM
PO MODRÝCH HORÁCH

Neděle 13. září 2020, ve 14:00 hodin
* kostel Nanebevzetí Panny Marie

Sobota 5. září 2020
* start v areálu pod rozhlednou Slunečná
* www.modrehory.cz
* www.velke-pavlovice.cz

VELKOPAVLOVICKÉ
VINOBRANÍ 2020
Pátek a sobota 18. a 19. září 2020
* taneční plac za sokolovnou
* www.velke-pavlovice.cz

Kalendárium
– FARNOST Velké Pavlovice
ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH
PROSTŘEDKŮ U PŘÍLEŽITOSTI
SVÁTKU SV. KRYŠTOFA
Neděle 26. července 2020,
po mši v 11:00 hodin
* před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

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

STAVEBNÍ FIRMA HLEDÁ ZAMĚSTNANCE
NA POZICI STAVEBNÍHO DĚLNÍKA
Z OBLASTI VELKÝCH PAVLOVIC NEBO OKOLÍ.
VÍTÁNA KVALIFIKACE PRÁCE S KAMENEM,
MONTÁŽ GABIONŮ,
MONTÁŽ BEDNĚNÍ A VÝZTUŽE.
ZAJISTÍME DOPRAVU
Z MÍSTA BYDLIŠTĚ NA STAVBU.
KONTAKT NA STAVBYVEDOUCÍHO:
Alexander Ugwitz, mob.: +420 728 729 368
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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 4/2020 – 12. srpna 2020
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 4/2020 – 28. srpna 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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