5
Velkopavlovický zpravodaj

2020

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám všem, kdo jste využili svého volebního práva a přišli jste i v této nepříznivé době
volit své zástupce do zastupitelstva našeho
kraje.
Právě v této době, kdy píši tyto řádky (12. října 2020), se epidemiologická situace v šíření
Covid-19 v naší republice zhoršuje. Věřím,
že přesto budeme všichni trpěliví, nebudeme
panikařit a budeme k sobě ohleduplní. A to se
ještě nedávno, v letních měsících zdálo, že se
„blýská se na lepší časy“… Pokud však stále
funguje elektřina, teče pitná voda, odtékají
splašky a odváží se odpadky, tak není situace
až tak kritická.

Do fungování městského úřadu epidemie zatím nezasáhla, kromě změny v úředních hodinách. Jsem v tomto směru optimistou a věřím,
že dokážeme udržet úřad v chodu, byť mohou
nastat ještě další opatření a komplikace.
Vítězem výběrového řízení na demolici budovy kina se stala firma STAVEBNÍ FIRMA
PLUS s.r.o., Hodonín. Celková cena za dílo
je 2.844.000 Kč včetně DPH, předpokládaný
termín zahájení prací listopad. Doufám, že se
ještě v letošním roce podaří vysoutěžit dodavatele projektové dokumentace na novou budovu, ve které bude umístěna základní umělecká škola, knihovna a turistické informační
centrum. Předpokládaný termín výstavby
nové budovy je podzim 2022. Po demolici

bude v mezičase plocha zpevněna recyklátem
a poslouží jako parkoviště.
Jednou za měsíc sváží pracovníci města
SPRÁVNĚ vytříděný plastový odpad přímo
na třídičku do firmy Hantály, a.s.. Kádě, kanystry, barely, bedny apod. odvézt k tomu
účelu nelze. Tento odpad je třeba odevzdat
na sběrném dvoře města, který je pro občany
otevřen tři dny v týdnu. Děkuji, že dodržujete
pravidla třídění odpadu.
Závěrem si Vás dovolím pozvat na poslední zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 10. prosince 2020. Na programu bude
i projednání rozpočtu města na rok 2021.
Jiří Otřel, starosta města Velké Pavlovice

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:

• Potřebu zpracování energetického auditu
u všech objektů, zařízení a všech ve vlastnictví města Velké Pavlovice.

• 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.

• Změnu otevírací doby u České pošty, a.s..
Od 1. 10. 2020 bude otevřeno v PO a ST
od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 18:00
hod.. V ÚT, ČT a PÁ bude otevřeno od 8:00
do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod..

Rada města vzala na vědomí (výběr):

• Informaci, že zatékání do sklepu na ul. Zelnice již nebude řešeno s městem Velké Pavlovice, ale s VaK Břeclav, a.s., s vlastníkem předmětné veřejné kanalizace.

• Výběrové řízení na akci "Demolice kina".

Rada města schválila (výběr):

• Dodatek č. 1 smlouvy o dílo, č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0023A20, mezi Městem Velké
Pavlovice a firmou PORR a.s., Dopravní
a inženýrské stavby, Oblast Morava, k akci
"Velké Pavlovice – průmyslová zóna – dopravní a technická infrastruktura". Dodatek upravuje výši sjednané ceny a to snížením na 10.500.648,23 Kč bez DPH (s DPH
12.705.784,36 Kč).

• Informaci o uvedení do užívání nového digitálního rozhlasu a vyřazení starého analogového.
• Výsledek Výběrového řízení na akci "Krajinné prvky II". Nejvýhodnější nabídku podala
firma VYKRUT zahradní služby a.s. s cenou
5.795.473,02 Kč bez DPH.
• Informace ředitele ZŠ o mimoškolních aktivitách v prostorách školy ve školním roce
2020/2021 a průběhu zahájení nového školního roku.
• Informaci o zpracovávání Obecně závazné
vyhlášky „O nočním klidu“. Budou osloveny
spolky a všechny ostatní organizace ve městě,
aby dodaly názvy akcí, kterých by se rušení
nočního klidu mohlo týkat a pravděpodobný
termín konání dané akce. Dále se RMě shodla na tom, že pořádání akce Vánoční jarmark
2020 a Plesu města Velké Pavlovice zatím zůstávají v platnosti.
• Zprovoznění nové poruchové linky společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s..
Poruchová linka je zprovozněna od 1. 9. 2020
na tel. čísle: 519 810 000.

• Smlouvu o dílo na zhotovení změny č.3 územního plánu Velké Pavlovice od Ing. arch. Pavla
Kleina, Kroftova 35, Brno 616 00, IČ: 723 85
120 za cenu 205.000 Kč bez DPH (248.050 Kč
s DPH).
• Smlouvu o využití sběrného dvora pro účely
zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů mezi Městem Velké Pavlovice a REMA
Systém, a.s., se sídlem Budějovická 1667/64,
Praha, 140 00, IČ: 64510263.
• Smlouvu č.: HO-001030060909/002-PERF o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na akci V. Pavlovice, rozš. NN, Palas K5758/4
za cenu 2000 Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena s E.ON Distribuce a.s, F.A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, IČ: 280 85 400.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 030120 mezi
Městem Velké Pavlovice, IČ: 00283703 a Jiřím Vykoukalem, IČ: 16347064. Předmětem

díla je dodávka štukatérských prací na opravu hřbitovní vstupní brány. Dodatkem č. 1 se
snižuje cena za dílo z 303.800 Kč bez DPH
na 284.150 Kč bez DPH.
• Smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítě nízkého napětí na ul. Hlavní 94, Velké Pavlovice (zdravotní středisko
– pronajaté ordinace).
• Spolupořadatelství v soutěži „Zpěváček Hanáckého Slovácka“, předpokládané náklady
ze strany Města Velké Pavlovice 10.000 Kč.

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: HO-001030060838/001PERF na akci s názvem „V. Pavlovice,
příp. NN, Melichar K49“ uzavřenou mezi
Městem Velké Pavlovice a E.ON Distribuce
a.s., IČ: 28085400 ve výši 2.000 Kč bez DPH.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330062775/001 mezi Městem Velké
Pavlovice a E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280
85 400 na akci s názvem „V. Pavlovice, příp.
NN, Padrtová K4641/592“ za cenu 1.000 Kč
bez DPH.
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• Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330061943/001 mezi Městem Velké Pavlovice a E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85
400 na akci s názvem „V. Pavlovice, přeložka
vNN, Kříčka“ za cenu 3.620 Kč bez DPH.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO014330061347/002 mezi Městem Velké Pavlovice a E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400
na akci s názvem „V. Pavlovice, rozš. kNN,
Město – park“ za cenu 8.200 Kč bez DPH.
• Rozpočtové opatření č. 9/2020. Celkové příjmy jsou navýšeny o 62.000 Kč, celkové výdaje jsou navýšeny o 62.000 Kč a beze změny
zůstalo celkové financování. Změny byly dále
provedeny u výdajů v rámci paragrafů a to do
výše rozpočtové rezervy.
• Smlouvu o dílo č.: P 05/2018 – Dodatek č. 1
mezi Městem Velké Pavlovice a firmou Projekce inženýrských sítí s.r.o., IČ: 293 19 706,
Za Bankou 3473/4, Břeclav, 690 02, na akci
„Velké Pavlovice – ul. Starohorská, dopravní a technická infrastruktura“ (původní název byl „Velké Pavlovice – Zelnice, dopravní
a technická infrastruktura“. Dodatek dále
upravuje výši dohodnuté ceny a to snížení
na 118.000 Kč bez DPH.
• Nabídku na pořádání divadelního představení ke konci roku 2020. Cenová nabídka
na představení "Krasavci na chmelu aneb
chlapi jsou jen pro legraci" je 35.000 Kč
bez DPH + cestovné. Bude dále jednáno
o termínu.
• Výrobu stolního kalendáře Města Velké Pavlovice na rok 2021. Výroba stolního kalendáře
bude zadána společnosti GRAWEB.
• Vyvěšení Záměru na prodej pozemku parc. č.
4641/657, v k.ú. Velké Pavlovice, o rozloze 40
m², za účelem dořešení vlastnických vztahů.
• Žádost Diakonie Broumov o uspořádání sbírky použitého textilu a potřeb do domácnosti. V našem okrese se bude sbírka svážet ve
dnech 7.–11. 12. 2020. RMě dále neschvaluje
žádný příspěvek na dopravu.
• Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě k výkonu práv a povinností pověřence, kde došlo ke změně osoby za Příkazce (doplnění)
o Ing. Janu Václavkovou, tajemnici MěÚ Velké Pavlovice.
• Upravenou Přílohu č. 1 ke Směrnici o ochraně osobních údajů ke dni 10. 9. 2020.
• Dodatek č. 5/00283703/Ju ke smlouvě o provozování vodovodu ze dne 1. 6. 2004 na nově
vybudované vodovody v rámci stavby „Velké
Pavlovice – ul. Nad Zahrady, prodloužení
vodovodu“, „Velké Pavlovice – ul.Trávníky,
vodovod“, „Průmyslová zóna za tratí, Velké
Pavlovice – technická infrastruktura, část
vodovod“, „Velké Pavlovice – Padělky, prodloužení kanalizace a vodovodu“. Dále schválila Dodatek č. 6/00283703/Ju ke smlouvě
o provozování kanalizace ze dne 1. 3. 2004
vybudované kanalizace v rámci stavby „Velké
Pavlovice – Padělky, prodloužení kanalizace
a vodovodu“. Dále RMě schvaluje Dohodu
vlastníků provozně souvisejících vodovodů
č. 00283703/2020/Ju.
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• Prodej majetku města – osobní automobil
Kombi Škoda Roomster 1,2 i, RZ 5B6 2626.

Soudný a pozemek parc. č. 6593 (část) o výměře 504 m² trať Soudný, vše v k.ú. Velké
Pavlovice, dle vyvěšeného Záměru č. 5/2020.

• Výsledek výběrového řízení a podpis smlouvy
na dodavatele akce „Demolice bývalého kina
Velké Pavlovice“. Vyhrála Stavební firma plus
s.r.o., IČ: 26285363, Měšťanská 3992/109,
Hodonín, 695 01 za cenu 2.350.477,14 Kč
bez DPH, s dobou plnění díla 35 kalendářních dní.

• Změnu Podnájemní smlouvy uzavřené dne 20. 3. 2017, její Dodatek č. 2, a to
změnu nájemce, dle vyvěšeného Záměru
č. 6/2020 na část pozemku parc.č. 666/13
o výměře 94 m² na ul. Za Dvorem, v k.ú. Velké Pavlovice.

• Cenovou nabídku na výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce po dobu stavby dle
z. č. 309/2006 Sb. na akci: Odstranění stavby:
bývalé kino Velké Pavlovice, Velké Pavlovice
č.p. 50, Hlavní 91 na parc.č. 378, k.ú. Velké
Pavlovice. Nabídku zaslala firma DOMOEKO spol. s r.o., IČ: 60707208, Tábor 226/24,
Velké Pavlovice, 691 06 za celkovou cenu
39.700 Kč bez DPH (s DPH 48 037 Kč).

• Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
služebnosti u stavby RVDSL1921_M_B_
VPAV3-VPAV1HR_NDN. Akce řeší úpravu
telekomunikační sítě CETIN ve V. Pavlovicích na ulici Pod Břehy u domu č. p. 627.
Smlouva je uzavřena mezi CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČ:
04084063 a Městem Velké Pavlovice za cenu
4 000 Kč bez DPH.

• Dodatek č.1 ke smlouvě o provedení archeologického dohledu a výzkumu č. A-10/2018
mezi Městem Velké Pavlovice a Městským
muzeem a galerií Břeclav, příspěvkovou organizací, Dukelských hrdinů 2747/4a, 690 02
Břeclav, IČ: 60680920, DIČ: CZ60680920.
Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace obdrželo dne 18. 4. 2019
Rozhodnutí o registraci k DPH a stalo se tak
plátcem DPH, z čehož plyne navýšení ceny
za archeologický průzkum o DPH, tedy místo 1.000 Kč, je cena 1.210 Kč. Smlouva byla
uzavřena 17. 5. 2018.

• Nákup nového mulčovače Crossjet SC 9223 4×4 od firmy SYNPRO, s.r.o., Hlavní
406, Bojanovice, IČ: 29228298 s cenovou nabídkou 173 305,80 Kč bez DPH
(s DPH 209.700 Kč).

• Smlouvu mezi Městem Velké Pavlovice
a Miloslavem Roznerem, Vodňanská 472,
Týn nad Vltavou, 375 01, IČ: 63276038
o účinkování skupiny Argema na VPV 2021.
• Cenovou nabídku na administraci a organizaci výběrového řízení na zhotovení projektové
dokumentace pro soutěž na výstavbu akce
„Novostavba základní umělecké školy, městské knihovny a informačního centra“. Nabídku podala Agentura K1 s.r.o., IČ: 26266661,
Jungmannova 2883/3, Břeclav, 690 02, za
celkovou cenu bez DPH 39.800 Kč (s DPH
48.158 Kč).
• Výjimku na počet dětí ve třídách pro školní
rok 2020/2021 o 4 žáky. Schválenou výjimkou bude naplněno celkové navýšení počtu
dětí na 120, což je v souladu s povolenou kapacitou školy.
• Zvýšení příjmů a výdajů příspěvkové organizace Základní škola Velké Pavlovice, p.o.
ve výši 300.000 Kč. Toto navýšení se týká
zvýšení příspěvku od zřizovatele a zvýšení
nákladů na straně oprav. Zvýšení příspěvku
od zřizovatele bylo schváleno Zastupitelstvem města Velké Pavlovice dne 10. 9. 2020.
• Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software (programu KEO4), číslo: SML01576/20 mezi Alis, spol, s.r.o., Mariánská
538/21, 470 01 Česká Lípa, IČ: 00672416
a Městem Velké Pavlovice.
• Uzavření Pachtovní smlouvy s AZ Včelařství, s.r.o. za účelem zemědělského využití
a umístění včelstva na pozemek parc.č. 6559
o výměře 1746 m2 trať Soudný, pozemek
parc. č. 6558 (část) o výměře 461 m2 trať

• Pořízení 300 ks reflexních pásků určených
jako "Reklamní předmět" Města Velké Pavlovice.
• Oslovení účastníků na Výběrové řízení
k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce a výstavba slaboproudých instalací v objektu Městského úřadu Velké
Pavlovice“. Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 406 tis. bez DPH.
Z 90 % rozhoduje cena, z 10 % doba realizace zakázky. Zakázka musí být zhotovena
a uvedena do provozu 30. 11. 2020. Osloven
bude Peter Havelka, NETCOM-CZ s.r.o.
a Elektro Náležinský, s.r.o.
• Vybudování přístřešku pro dva koně o rozměru 8 × 3 metry na pozemku parc. č. 4524/62
v k.ú. Velké Pavlovice v majetku žadatele
Vinařství V&M Zborovský, dle zpracované
koordinační situace.
Rada města neschvaluje
• Pořádání divadelních představení Divadla Artur.
Rada města souhlasí
• S použitím finančních prostředků zaslaných
v roce 2020 Nadačnímu fondu Gaudeamus
při Gymnáziu Cheb, IČ: 252 28 633, na dějepisnou soutěž studentů Gymnázií ČR a SR
v soutěži v roce 2021. Soutěž se v letošním
roce neuskutečnila z důvodu nepříznivého
vývoje COVID-19.
Zastupitelstvo města na svém 12. zasedání,
které se konalo 13. 8. 2020, mimo jiné projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 8/2020. Celkové příjmy jsou navýšeny o 808.600 Kč, celkové výdaje jsou navýšeny o 808 600 Kč a beze změny zůstalo celkové financování. Změny byly
provedeny u výdajů v rámci paragrafů a to do
výše rozpočtové rezervy.
• I. Obsah zadání Změny č. 3 ÚP Velké Pavlovice, pořizované zkráceným postupem
dle § 55a) a 55b):
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1. prověřit zrušení navržené přestavbové
plochy P 1.19 (parc. č. 896/2, 896/3, 896/1
v k.ú. Velké Pavlovice) a zrušení povinnosti
zpracovat územní studii ÚS7. Plocha bude
ponechána ve stabilizovaném území – plochy
bydlení v bytových domech BD.
2. prověřit zrušení trasy navržené komunikace UP 139 (plocha veřejných prostranství) v průmyslové zóně tak, aby zde
bylo možno umístit plánovanou stavbu
(parc. č. 4524/76, 4524/77, 4524/91,
4524/98, 4524/94, 4524/92, 4524/6, 4524/93
v k.ú. Velké Pavlovice). Tato změna vyvolá
úpravu velikosti zastavitelné plochy Z48 VS
a plochy Z47 VS. Celková výměra zastavitelných ploch nebude změněna.
3. prověřit rozšíření areálu společnosti
Hantály a.s. (parc.č. 8644/1, 8644/2, 8647,
8645, 8643, 8641, 8640, 8642, 8646 v k.ú.
Velké Pavlovice) o plochy TS technická infrastruktura – nakládání s odpady. Stávající
stav ZO orná půda a NS plochy smíšené nezastavěného území. Odůvodnění: Investičním záměrem je vybudovat v uvažované ploše
překladiště odpadů, manipulační a skladovací plochy sloužící ke krátkodobému ukládání
odpadů – přípravu k návozu na energetické či jiné využití odpadů. V současné době
nejsou pozemky zemědělsky využívány.
Celková plocha 3,4 ha. Třída ochrany zpf
– III. třída.
4. prověřit přeřazení pozemku parc. č. 7761
(nebo jeho části) v k.ú. Velké Pavlovice a souvisejících pozemků do I. etapy výstavby. Odůvodnění: Pozemek je součástí zastavitelné
plochy VS 58 (II. etapa výstavby). Pozemky
jsou zemědělsky využívané, plocha je dopravně napojitelná ze stávající zpevněné komunikace. Třída ochrany zpf – III. třída.

v k.ú. Velké Pavlovice. Celková plocha pozemků je 4,5 ha. Odůvodnění: Záměrem
je vybudovat zázemí výroby a prodej vína
o kapacitě cca 200–300 tisíc lahví, ubytovací kapacita (hotel nebo penzion o kapacitě
cca 30–50 pokojů a apartmánů s menším
konferenčním zázemím a restaurací a případně funkce bezprostředně související
– parking apod.). Veškeré ostatní části uvedených pozemků mimo zamýšlenou výstavbu by byly využity na obnovu zemědělské
a vinohradnické činnosti. Předpokládáme
zachování terasovitého uspořádání pozemků s vhodnou úpravou (rozšířením) teras
tak, aby umožnily obdělávání a hospodářské využití teras (ovocné a okrasné stromy, zeleninové a bylinkové záhony, apod.),
text oproti žádosti byl krácen.
V platném ÚP je v řešeném území vymezena
zastavitelná plocha Z1.13 b (OS) – plocha
komerčního občanského vybavení a sportu, Z1.13 c, ZZ plochy zahrad a sadů. Třída
ochrany ZPF – IV.třída.
8. Změna č. 3 bude obsahovat posouzení vlivů
na životní prostředí – SEA a posouzení vlivů
na udržitelný rozvoj (§55a) odst. 5 stavebního zákona č. 183/06 Sb., v platném znění)
dle stanoviska Krajského úřadu JMK ze dne
21. 7. 2020 č. j.: JMK 103012/2020.
• II. Návrh na uhrazení nákladů na zpracování Změny č. 3 územního plánu Města
Velké Pavlovice.
Jednotliví investoři souhlasí s tím, že uhradí
náklady spojené s pořízením územního plánu
dle § 55a odst. 2 písm f) stavebního zákona
postupem výpočtu alikvotní části celkových
nákladů, podle výměry pozemků, ke kterým
navrhovatelé podali podnět na změnu ÚP.

• Prodej části městského pozemku pro „Novostavbu Melichar“ a schvaluje Kupní smlouvu
mezi Městem Velké Pavlovice a ***. Jedná
se o plochu 22 m² pozemku parc.č. 2057/12,
vedeného jako ostatní plocha jiná plocha
v k.ú. Velké Pavlovice, který vznikl na základě
Geometrického plánu č. 2397-62/2020. Celková cena prodávaného pozemku je 8.800 Kč.
Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
• Úplatný převod pozemku parc.č. 1995/27,
v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 18 m², ostatní
plocha, využívaný jako ostatní komunikace.
Žádost zaslal Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.
390/42, 128 00 Nové město - Praha 2.
• Uzavření Smlouvy mezi Městem Velké Pavlovice a Státním fondem dopravní infrastruktury na akci „Velké Pavlovice – Trkmanec, cyklostezka“ – ISPROFOND 5628510096.
• Kupní smlouvu mezi Šlechtitelskou stanicí vinařskou Velké Pavlovice, a.s., IČ: 607 17 670
a Městem Velké Pavlovice na odkup inženýrského objektu - vodovodu za cenu 674 625 Kč.
Smlouva a další jsou přílohou tohoto zápisu.

• Příspěvek pro MAS Hustopečsko, z.s. pro rok
2020 ve výši 49.904 Kč.
• Zvýšení příspěvku pro rok 2020 vlastní příspěvkové organizaci Základní škola
Velké Pavlovice, příspěvková organizace

• Podání projektové Žádosti (žádost o dotaci)
Základní škole Velké Pavlovice. Název dotace
je Modernizace odborných učeben ZŠ Velké

• III. Příloha:
Stanovisko KÚ JMK, OŽP ze dne 21. 7. 2020
(č. j.: JMK 103012/2020) dle § 55a odst. 2,
písm. d) stavebního zákona z hlediska zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se závěrem, že hodnocený záměr nemůže
mít významný vliv na předměty ochrany nebo
celistvost žádné evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti soustavy NATURA 2000,
které tvoří přílohu této žádosti.

6. prověřit Úpravu a změnu využití zastavitelných ploch (Z33 SS, Z25 OV, Z1.13a
a UP140) v rozsahu pozemků parc.č. 5742,
5743, 5741, 5738 a 5736/4 v k.ú. Velké Pavlovice. Odůvodnění: Změna části pozemků
na plochu VS – plochy výroby a skladování –
výstavba objektu již byla zahájena na ploše SS
plochy smíšené – vinné sklepy a rekreace. Objekt bude využíván pro sklady pro zemědělství + výroba vína. Úprava trasy komunikace
Up 140. Změna využití pozemků parc. č. 5741
(nově po dělení pozemků 5741/1 a 5741/2),
5742 a 5743 na plochy bydlení BR – bydlení
v rodinných domech.

Stanovisko KÚ JMK, OŽP ze dne 21. 7. 2020
(č.j.: JMK 103012/2020) dle § 55a odst. 2,
písm. e) stavebního zákona z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na ŽP se závěrem, že KÚ JMK uplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů „Navrhovaného obsahu změny č. 3 ÚP Velké Pavlovice“
na životní prostředí.

7. prověřit návrh na rozšíření zastavitelných
ploch pro vybudování sídla společnosti Arte
Vini se zaměřením na vinařství. Pozemky
parc.č. 5412, 5402/4, 5413, 5414/4, 5387,
5388, 5392, 5393, 5410, 5411, 5394, 5409

o 300.000 Kč na 3.580.000 Kč.
• Darovací smlouvu od zapsaného spolku
Myslivci Velké Pavlovice, sídlo Pod Břehy
1008/56, Velké Pavlovice, IČ: 63434318,
na pozemek parc.č. 7099/2 o výměře
2273 m², vedený jako ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Velké Pavlovice
za cenu 620.551,73 Kč.

• Odkup pozemků v průmyslové zóně. Požadavek vznikl z důvodu potřeby úpravy
výstavby komunikace a inženýrských sítí
v rámci průmyslové zóny. Na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku,
č. plánu 2408-134/2020, vyhotoveného
Ing. Janem Hlávkou, Riegrova 60, Břeclav,
budou pozemky vykoupeny od firmy S.M.K.,
a.s., IČ: 49432036, Skalní mlýn 96, Blansko - pozemek parc. č. 4524/105 o výměře
118 m² za cenu 450 Kč /m² bez DPH z původního pozemku parc. č. 4524/97 v k.ú. Velké
Pavlovice. Dále od firmy Lomax & Co s.r.o,
IČ: 26903920, Bořetice 417 – pozemky
parc. č. 4524/104 o výměře 21 m² a parc.
č. 4524/102, písm. c o výměře 8 m² z původního pozemku parc.č. 4524/98, vše v k.ú. Velké
Pavlovice za cenu 450 Kč/m² bez DPH, pozemek parc. č. 4524/102 písmeno a o výměře
62 m² za cenu 450 Kč/m² bez DPH z původního pozemku parc. č. 4524/76, pozemek
parc. č. 4524/102 písm. b o výměře 26 m²
za cenu 660 Kč/m² bez DPH, z původního
pozemku parc.č. 4524/91, vše v k.ú. Velké Pavlovice. Dále od firmy Pavel Daněk,
IČ: 75546311, Rerychova 1082/4, Brno
– pozemek parc.č. 4524/103 o výměře 18 m²
z původního pozemku parc.č. 4524/74
za cenu 450 Kč/m², vše v k.ú. Velké Pavlovice. Pozemky jsou odkupovány za
ceny, za které byly tyto dotyčné pozemky
původně prodány.

5. prověřit zařazení části pozemku parc.
č. 6096 v k.ú. Velké Pavlovice cca 52 m
(0,055ha) do zastavitelných ploch BR bydlení v rodinných domech. Stávající využití ZP
plochy zemědělské smíšené. Třída ochrany
ZPF – I.třída. Odůvodnění: Na sousedním
pozemku zastavitelná plocha Z14 BR je již
postaven rodinný dům. Plocha navazuje
na zastavěné území.

• Letošní nepořádání tradiční akce „Velkopavlovické vinobraní 2020“.
Zastupitelstvo města na svém 13. zasedání,
které se konalo 10. 9. 2020, mimo jiné projednalo a schválilo:
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Pavlovice, podávané v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP – výzva
68), podsekce MAS Hustopečsko (MAS výzva 7), opatření IS 2.1.3 Podpora zájmového
a celoživotního vzdělávání.

Zastupitelstvo města na svém 13. zasedání,
které se konalo 10. 9. 2020, neschválilo:
• Žádost *** o směnu části pozemku
ve vlastnictví Města Velké Pavlovice, ležící
na parcele 1995/1 k.ú. Velké Pavlovice (jed-

ná se o pruh zeleně sousedící s vozovkou
o výměře cca 14 m²) před vlastním domem
na ul. Starohorská.
Ing. Jana Václavková,
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
Ve dnech 2. a 3. října 2020 se v České republice konaly volby do zastupitelstev krajů,
ve Velkých Pavlovicích konkrétně do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Z celkového počtu 2.502 zapsaných voličů se voleb
v našem městě zúčastnilo 1013 voličů, což je
40,49 % účast, přičemž platných hlasů bylo
rovných 1000.
Na prvním místě skončilo politické hnutí

ANO 2011 se 182 hlasy, na druhém Česká
pirátská strana se 179 hlasy, na třetím ODS
s podporou Svobodných a hnutí SOM se
154 hlasy, na čtvrtém KDU-ČSL se 145 hlasy a na pátém Starostové pro jižní Moravu
s 82 hlasy.

www.velke-pavlovice.cz, v aktualitě ze dne
3. října 2020 a nebo na webu Českého statistického úřadu pod adresou www.volby.cz.
Všem voličům, kteří se voleb zúčastnili, děkujeme za zodpovědný přístup a aktivní zájem
o veřejné dění.

Kompletní výsledky voleb do Zastupitelstva
JMK za město Velké Pavlovice naleznete
na webové stránce města Velké Pavlovice

Lenka Nesvadbová

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 2020
– porovnání s rokem 2012 a 2016
O pátek a v sobotu 2. a 3. října 2020 se konaly
volby do zastupitelstev krajů. V tabulce vám
přinášíme přehled, které strany měly nejvíce
hlasů a jak se vyvíjí voličské preference občanů Velkých Pavlovic v posledních osmi letech.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Počet voličů v seznamu
Volební účast
ČSSD
KSČM
ODS
ANO 2011
KDU-ČSL
Starostové pro Jižní Moravu
Česká pirátská strana
(V roce 2012 se konaly i volby do senátu.)

ROK 2012
2531
48,72 %
273 hlasů
210 hlasů
197 hlasů
157 hlasů
48 hlasů
37 hlasů

ROK 2016
2553
32,63 %
153 hlasů
87 hlasů
95 hlasů
140 hlasů
135 hlasů
34 hlasů
30 hlasů

ROK 2020
2502
40,49 %
50 hlasů
42 hlasů
154 hlasů
182 hlasů
145 hlasů
82 hlasů
179 hlasů

Plán vyšel, hřbitovní brána je opravena,
nárožní kaple hřbitova zajištěny
Na začátku roku 2016 bylo rozhodnuto o rekonstrukci hřbitovní brány a také nárožních
kaplí hřbitova. Byla zpracována Ing. Daliborem Klusáčkem projektová dokumentace (konečná cena 47.190 Kč) a začalo martýrium.
Hřbitov není v majetku města, ale dle zákona
je město správcem pohřebiště. Šlo by tedy obhájit to, že může město hradit opravy ze svého rozpočtu. Ovšem nedosáhlo by na žádné
dotační prostředky. Dne 23. června 2017 byla
podepsána Smlouva o výpůjčce mezi farností
a městem, která již umožňovala zahájit opravy nemovité kulturní památky i z případných
dotačních prostředků. Tedy po roce a půl se
podařilo dosáhnout toho, že mělo před sebou
město relativně volnost a mohlo začít s vyhledáváním firmy na požadované opravy.
Aby se „nalákali“ na zakázku i menší živnostníci, bylo rozhodnuto, že se bude soutěžit
zvlášť dodavatel prací tesařských a pokrý-
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vačských a zvlášť dodavatel stavebních (zednických). To samozřejmě vše dle regulí, které
zákon umožňuje.
Dne 27. února 2018 bylo z poloviny vyhráno.
Smlouva na tesařské a pokryvačské práce
na nárožních kaplích byla uzavřena s panem
Břetislavem Kociánem z Kojatic (konečná
cena 474.926 Kč).
Nabídku na provedení stavebních prací však
žádná z pěti oslovených firem nepředložila.
Začalo proto obvolávání a přemlouvání specializovaných firem, aby práce někdo provedl.
Podařilo se dohodnout s majitelem společnosti KOS CONSULT z Přerova. Rada města však
již musela schválit výjimku ze směrnice města
„o zadávání zakázek malého rozsahu“, protože tato společnost byla ochotna provést pouze zajištění statiky nárožních kaplí a vyvrtat
mikropiloty u hřbitovní brány. Smlouva byla
schválena 17. dubna 2018 s termínem pro-

vedení 23. až 24. týden téhož roku. Tak bylo
i učiněno (konečná cena 168.267 Kč).
Jakmile byly tyto práce dokončeny, bylo třeba najít firmu, která bránu a nejlépe i nárožní
kaple omítne. Netušil jsem, jak moc to bude
složité, ale podařilo se. V září roku 2019 byl
oslovený pan Jiří Vykoukal z Moravské Nové
Vsi, zda by štukatérské práce neprovedl.
Po schůzce, která byla 24. října 2019 na místě
samém společně s památkáři, bylo dohodnuto, že zašle pan Vykoukal společně s cenovou
nabídkou i termín zhotovení prací. Město
na termín prací nijak netlačilo, takto se snažilo vyjít dodavateli prací vstříc. Důležité
bylo, aby byla oprava provedena kvalitně
a aby se „netáhla“ dlouho. Cenová nabídka
společně se smlouvou byla schválena 31. prosince 2019 s tím, že termín prací byl stanoven od 13. července do 4. září 2020. Bohužel
bez omítek na nárožních kaplích (konečná
cena 343.822 Kč).
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Lešení. Zajistit lešení zdá se být jednoduchá záležitost. Pokud si ovšem dá do podmínek štukatér postavení lešení klasického, které lze nastavovat po centimetrech,
nastává problém. Kde jej sehnat? Na doporučení břeclavské stavební společnosti F&K&B, byla oslovena šlapanická firma Lešenářská technika – Jiří Kopic (konečná cena
za pronájem 23.570 Kč).
Před zahájením štukatérských prací však bylo
třeba ještě dokončit statické zajištění nakloněné hřbitovní brány. Trn z paty nám vytrhla
místní firma BLARA. Železobetonové opěrné
piloty, napojené na dříve zhotovené mikropiloty byly hotovy dle dohody, do konce měsíce
června (konečná cena 63.963 Kč).
Bylo by divné, kdyby se nenaskytl při opravě
staré stavby nějaký problém. Po odstranění
omítek bylo zjištěno uvolnění vrchní části brány. Po konzultaci se statikem Ing. Klusáčkem
bylo navrženo zajištění nerezovými pruty.
S velkou prosbou jsme se obrátili společně
s Ing. Klusáčkem na společnost SASTA CZ
z Brna, která zajištění do jednoho týdne provedla (konečná cena 32.379 Kč).
Rozsah opravy kovové části vstupní brány byl
jasně daný. Demontáž, otryskání starého nátěru, porovnání pokřivených částí, doplnění
chybějících částí, oprava zámku, povrchová
úprava a montáž. Rozumnou nabídku podal
a práce se ujal umělecký kovář Pavel Valášek
z Vranovic (konečná cena 21.538 Kč).
Pan Vykoukal během své práce řekl, že po něm
často nastupuje provádět malířské práce Malířství Navrátil - restaurátorské práce z Rakvic. Tradice se neměnila. Při předávání místa
panu Navrátilovi bylo domluveno, že budou
před nátěry opraveny i omítky na hřbitovní zdi
směrem ke kolumbáriu a také k nárožní kapli,
včetně kaple (konečná cena 50.425 Kč).
Jan Klimeš. To je jméno malíře, jehož obraz
je na čelní straně brány umístěn. Znázorňuje
„Zmrtvýchvstání“ a podobnost hřbitova na

obraze s velkopavlovickým hřbitovem není
náhodná (konečná cena 20.000 Kč).
Tento příspěvek plný faktických údajů možná
není až tak čtivý, ale chtěl jsem, abyste věděli,
proč se některé věci „táhnou“. Že ne vše lze
dělat rychle, jak byste si vy i my představovali. Tato akce byla oficiálně zahájena zadáním
zpracování projektu v lednu roku 2016 a dokončena v říjnu 2020 (vyjma omítek nárožních kaplí).
O administraci vedoucí k zahájení prací jsem
se raději ani nezmiňoval, protože to by byl text
článku dvojnásobný.
Oprava hřbitovní brány a nárožních kaplí byla perfektní akce. Veškeří dodavatelé pracovali velmi profesionálně, v klidu,
bez konfliktů. Když už se naskytly nějaké
problémy, poradili se jak je vyřešit anebo je
vyřešili sami. Ideální stav. Schválně jsem
nikoho v příspěvku nevyzdvihl, protože si
pochvalu zaslouží fakt úplně všichni včetně
projektanta a dozoru v jedné osobě.
Dobrá, (nebo snad i výborná?) byla spolupráce i s pracovníky památkové péče. Ano, řekli
si své, své si řekli i řemeslníci a vyšla z toho
všeho krásná věc.
Tak co, zajímá vás kolik to vlastně všechno
město stálo? Tak si to spočítejte. Nezapomeňte odečíst 160.000 Kč z dotačních prostředků
Ministerstva kultury a 269.500 Kč z Jihomoravského kraje.
Zajímavosti:
• „Hřbitov s ohradní zdí“ je nemovitá kulturní
památka rej. č. ÚSKP 36672/7-1799.
• Areál hřbitova je ojedinělým dokladem renesančního funerálního stavitelství. Jeho prvotní podoba je datována rokem 1594.
• Na počátku 20. století byl areál hřbitova rozšířen západním směrem, přičemž dvě z kaplí
byly rozebrány a vystavěny v nové pozici.
• Hřbitovní brána je vykloněna přibližně
o 30 cm směrem do hřbitova.
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• Po osekání cementových omítek na bráně
hřbitova, bylo zdivo silně navlhlé a bylo cítit
jako mokrý sklep.
• Profilace na hřbitovní bráně byly obnoveny
podle historické fotodokumentace a analogie architektonických prvků interiéru našeho kostela.
• Jak lze také napsat, že vrchní část brány není
pevná a je třeba ji zajistit aneb zápis z kontrolního dne: „Zdivo nemá pevnost v tahu,
v líci zdiva pilastrů nad hlavní římsou jsou
navrženy drážky pro vložení helifixů, které
budou procházet vertikálně masou zdiva až
pod úroveň hlavní římsy a budou staticky
zabezpečovat štít brány.“
• Veškeré plochy na bráně jsou vyspádovány
tak, aby z nich odtékala voda. Dodatečné
pokrytí některých částí plechem není přesto vyloučeno.
• Jan Klimeš má svůj obraz i v jedné z kaplí
u Němčiček.
• Mikropiloty pro zajištění statiky brány jsou
vyvrtány do hloubky 4,2 metru.
• U Pohořelic se provádí výstavba kruhové křižovatky. Uprostřed bude umístěn velký kapr
z nerezových prutů a kamene. Dílo pana Valáška, který nám opravoval kovovou bránu.
• Hřbitovní zeď je památkově chráněná a není
možné ji zbourat a znovu vystavět. Není možné ji dokonce ani podřezat, což by zabránilo
vzlínání vlhkosti. Vlastně jediný způsob její
opravy je takový, jako při opravě brány.
• Podobná kovová brána, jako je ta naše, se nachází v areálu zámku ve Valticích.
• Klika na hřbitovní bráně, využívaná v posledních letech byla ze stočeného roxoru.

Znáte na Břeclavsku nějakou stavbu, kde je
použitá jako střešní krytina štípaná, dřevěná
šindel? Napište nám.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

telegraficky
Na Úřad práce
opět pouze v rouškách
(3. 8. 2020)
Úřad práce upozorňuje klienty, že až do odvolání platí pro veřejnost preventivní opatření v souvislosti s možností šíření pandemie
COVID-19 spočívající v nošení ochranných
prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének a v dezinfekci rukou při vstupu
do budovy úřadu práce. Pracovníci Úřadu práce děkují za respektování nařízení
a pochopení.

Velkopavlovičtí kynologové
hostili sraz klubu
Swinford Bandog Slovakia
(22. 8. 2020)
Dne 22. srpna 2020 se v areálu Kynologického klubu ve Velkých Pavlovicích konal sraz
klubu Swinford Bandog Slovakia. Pod vedením figuranta Josefa Šestáka a za vydatného
přispění našeho člena Františka Popovského,
se psi zdokonalovali ve cvičení obran. Na výcvik plemene bandog se sjelo 9 psů z České

Ukázka nácviku obrany psů
plemene bandog.
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i Slovenské republiky. Akce byla velmi úspěšná a všichni majitelé tohoto málo známého
plemene se shodli, že si ji rádi na našem cvičišti do budoucna zopakují.

Do Staroviček
po zpevněné cestě
(24. 8. 2020)

V ulici Za Dvorem, u parkoviště před bytovým domem, byl upraven terén tak, aby mohly
být následně - jen pouhý den na to, postaveny
sloupky a natažen drátěný plot okolo pozemku v majetku města.
V areálu mateřské školy byla odebrána zemina
v místech, kde byly vybudovány vyvýšené záhonky. Okolí záhonků bylo vysypáno oblázky.

Křižovatka ulic Tovární, Za Dvorem a Nádražní dostala nový rozměr. O úpravě nepřehledné a nejasné křižovatky se debatovalo dlouho. Jeden z prvních návrhů úprav
pochází z roku 2008 a je možné, že už byly
nějaké nápady i dříve.
Město Velké Pavlovice nechalo zpracovat
úpravu takovou, která může sloužit několik
let, ale také může být jednoduše demontována. Chybí ještě instalace svislého dopravního značení a je možné, že bude doplněno
i vodorovné značení.

Oznámení o zprovoznění
nové poruchové linky
VaK, a.s. Břeclav
Zahrada mateřské školy
– prostranství okolo vyvýšených
záhonků bylo vysypáno oblázky.

Opravená cesta, která je současně
cyklotrasou Krajem André mezi
Velkými Pavlovicemi a Starovičkami.
Kdo má v oblibě cyklistiku a používá při výletech k Pálavě cestu přes viniční tratě směrem
na Starovičky, může být spokojen. Starovičským a Velkopavlovickým se podařilo v srpnu
letošního roku zpevnit kompletně úsek cesty
z Velkých Pavlovic až do Staroviček. Komunikaci, po které vedou dvě cyklotrasy, je nyní
možné bez větších problémů využívat i po dešti. Opravu prováděla společnost STRABAG.
Na opravě úseku ležícím na katastru města
Velké Pavlovice se finančně podílela společnost Mandloň s.r.o..

Prázdniny pro pracovníky
Služeb města neplatí,
na pilno měli i v srpnu
(25. 8. 2020)

Na vjezdech do města je neustále co zvelebovat. V ulici Hodonínská, v ostrůvku
u parkoviště pod sportovním areálem
TJ Slavoj, byla stržena vrchní část zeminy
s různým nepořádkem. Následně bude tento ostrůvek zatravněn. S pracovníky Služeb
města na terénních úpravách spolupracoval
pan Štěpán Melichar.

Velká síla, chabá mysl
(7. 9. 2020)

(15. 9. 2020)
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. oznamují
občanům, že byla zprovozněna nová poruchová telefonická linka s číslem 519 810 000,
kterou zajišťuje dispečink společnosti nepřetržitě 24 hodin denně. Na poruchovou linku
lze hlásit veškeré poruchy a havárie na vodovodech či kanalizacích.

Farníci poděkovali úrodě,
díky tomuto zvyku vyzdobili
kostel plody z našich polí
(15. 9. 2020)

Takové vlastnosti museli mít bezmozci, kteří
se o prvním zářijovém víkendu zabavili devastací nadrozměrné židle u biocentra „Zahájka“.
Židle byla zhotovená z akátových kůlů a částí
vyřazeného dubového sudu na jaře roku 2016.
„Odborná“ demontáž urychlila důkladnější
údržbu, která už byla beztak potřeba. Konstrukce z akátového dřeva nebyla při výrobě
ošetřena impregnací proti škůdcům a tak byla
postupem času jimi napadena. Některé dubové části, které byly ze dna sudů, docela dost
popraskaly a tak je třeba si říct, že nakonec
vše zlé je pro něco dobré.
Po drobné údržbě se vrátí židle zpět na místo,
pro radost dětí i dospělých.

U čerpací stanice MOL
byla upravena křižovatka
(7. 9. 2020)

Ulice Hodonínská
– budování zatravněného prostranství
mezi chodníkem a parkovištěm.
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Křižovatka u benzinky
po úpravě dopravního značení.

Pokud jste neměli čas se do kostela
vypravit, můžete se pokochat alespoň
těmito fotografiemi…
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Pokud jste zavítali v polovině září do kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích, naskytla se vám zvláštní a především
okouzlující podívaná. Kostel byl vyzdoben
nekonečnou řadou čerstvých plodů právě
dozrávajícího ovoce, zeleniny a květin z polí,
vinohradů nebo zahrad zdejších zemědělců a vinohradníků. Tento dávný zvyk se
od nepaměti nazývá „Poděkování úrodě“.

V ulici Dlouhá byla pracovníky služeb města
v závěru letošního září vybudována poslední místa na parkovaní vozidel. Tyto plochy
na frekventované ulici byly zhotoveny pouze
tam, kde to bylo dohodnuto s majiteli přilehlých rodinných domů. Náklady u použité
zámkové dlažby jsou vyšší, ovšem tento druh
umožňuje částečné vsakování dešťové vody
do půdy.

Výstavba komunikace
v průmyslové zóně

Pošta Velké Pavlovice
oznamuje změnu
otevírací doby

(29. 9. 2020)

2020

Město Velké Pavlovice zakoupilo zcela nový
osobní automobil Dacia (pořizovací cena
309.000 Kč), který slouží pro rozvoz obědů
seniorům. Vozidlo Roomster, r.v. 2008 bylo
nabídnuto k prodeji.
Schváleno je i pořízení nové, mulčovací čtyřkolové sekačky Crossjet SC 92-23
4×4. Stroj dodá společnost SYNPRO
za cenu 209.700 Kč.

Sběrači! A je po úrodě...
(12. 10. 2020)

(1. 10. 2020)
Pošta Velké Pavlovice oznamuje svým klientům, že od 1. 10.2020 se mění otevírací doba.
Nová otevírací doba
POŠTY VELKÉ PAVLOVICE:
Pondělí * 10.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 hod.
Úterý * 8.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 hod.
Středa * 10.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 hod.
Čtvrtek * 8.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 hod.
Pátek * 8.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 hod.

Stavba vozovky v průmyslové zóně.
Společnost PORR, a.s. a její dodavatelé pracovali na přelomu měsíců září a října ve výstavbě
komunikace a inženýrských sítí v průmyslové zóně. Celá akce byla původně rozdělena
na dvě etapy, nakonec však bylo dohodnuto,
že bude stavba provedena bez rozdělení. Termín dokončení I. etapy byl stanoven na 30. listopadu 2020 a je pravděpodobné, že v tomto
termínu budou dokončeny etapy obě dvě.

Na Dlouhé byly
dokončeny zpevněné plochy
pro parkování vozidel
(29. 9. 2020)

Připravujeme stolní
kalendář na rok 2021
(6. 10. 2020)
I v letošním roce připravujeme pro občany
města Velké Pavlovice stolní týdenní kalendář
na rok 2021. Hotový byl měl být v průběhu
listopadu. Tentokrát bude zpracovávat grafiku a zajišťovat tisk hustopečská firma Graweb.
Předběžné náklady na tisk jednoho kalendáře
budou 30 Kč, velkopavlovické domácnosti
jej však dostanou stejně jako loni zdarma.
Fotografie jsme vybírali velmi pečlivě a soustředili jsme se především na aktuálnost
snímků a také kvalitu. Doufáme, že budete
spokojeni a kalendář se pro vás stane nejen praktickým pomocníkem, ale také pěkným dekoračním prvkem třeba kuchyně,
obývacího či dětského pokoje.

Vozový park města
se průběžně obměňuje
(6. 10. 2020)

Nevítaní brigádníci!
COVID-19 je oproti špačkům slabý odvar, alespoň pro pěstitele vinné révy! Stačí jeden nálet, stačí jedno pořádné hejno u nás tolik neoblíbeného druhu ptáka – špačka obecného, a je
po úrodě. Vinohrad v ten blik vypadá jako po
ataku sarančat a vinař? Tomu zbudou jen oči
pro pláč. Má po úrodě, má po kšeftu.
Takovýchto hejn bylo během říjnových dnů
vidět nad Velkými Pavlovicemi hned několik.
Jeden snímek, tolik připomínající veleslavný
film režiséra Alfreda Hitchcocka Ptáci, zachytil na fotografii i pan Oldřich Otáhal.
Za poslání snímku mu moc děkujeme a doufáme, že budeme takových pohledů „life“
co nejvíce ušetřeni...

Židle na Zahájce
je zpět na svém místě
(12. 10. 2020)
Nadrozměrná židle v biocentru Zahájka je
opravena. Původní zůstaly akátové kůly a zcela nově je zhotovené sedlo a opěradlo z dubových desek. (Původně z částí starého, dubového sudu.)

Budování nových podélných stání
na ulici Dlouhá.

To se to paní Vondrové rozváží obědy!
Nový osobní automobil Dacia šlape tiše
a spolehlivě jako švýcarské hodinky.

Židle byla vyrobena místostarostou města Petrem Hasilem na jaře roku 2016. Byla vyrobena pro zábavu a po umístění do biocentra měla
rozdávat radost i dalším lidem. Získala si příznivce a tak její fotografie kolují po sociálních
sítích. I proto byla po zničení vandaly opravena a vrácena na své původní místo.
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Obraz na hřbitovní bránu
je hotov
(13. 10. 2020)
V pondělí 12. října 2020 přivezl malíř Jan Klimeš obraz, který bude umístěn na hřbitovní
bráně. Znázorňuje biblický výjev Zmrtvýchvstání. Obraz byl namalován dle zpracovaného návrhu, odsouhlaseného pracovníky
památkové péče a zástupci města Velké Pavlovice. Poslední vrstvy barev na obraze jsou
čerstvé a tak bude umístěn na bránu až po dokonalém zaschnutí.
Jan Klimeš maloval také obraz do kaple
u Němčiček a jeho dílo je dokonce i na jednom z pomníků na místním hřbitově.
Skvělá zpráva – „Vodníkův trůn“ je zpět
na Zahájce! Všichni milovníci instagramových a facebookových selfíček mají tak
příležitost udělat si originální foto…

Certifikát
enviromentálního vyúčtování
za rok 2019
Loni občané města Velké Pavlovice odevzdali k recyklaci 7.407 kilogramů starých
spotřebičů. Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se
již několik let vyplácí. Naše město obdrželo
certifikát vypovídající o přínosech třídění
a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili
7.407 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho
následně předali k recyklaci, jsme uspořili
139,16 MWh elektřiny, 12 847,08 litrů ropy,
348,87 m3 vody a 5,07 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 10,44 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 57,09 tun.
Tým ASEKOL a. s.
– www.asekol.cz
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Karolína Bártová
& Věra Procingerová

Obraz s biblickým výjevem Zmrtvýchvstání malíře pana Jana Klimeše, kterým bude
ozdobena nově zrekonstruovaná brána
velkopavlovického hřbitova.
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Chovejte se v environmentální zahradě
Ekocentra Trkmanka jako lidé!!!
Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice opět
a zase vydalo a umístilo do prostor environmentální zahrady v sousedství budovy ekocentra provozní řád a to současně se zákazem
kouření v celém tamním prostranstvím (pod
pokutou 10.000 Kč při porušení). Jedná se
o tzv. boj s větrnými mlýny či možná házení
hrachu na zeď. Kolikrát tak již bylo učiněno?
Zaměstnanci ekocentra jsou takřka dnes
a denně nuceni environmentální zahradu,
která je během dne přístupná široké veřejnosti, uklízet. Jeden den pečlivě poklidí
a druhý den ráno se mohou pustit znovu

do práce. A to rychlostí přímo bleskovou,
mají-li zájem zahájit dopolední školní environmentální vzdělávací program pro děti
v důstojných, čistých, upravených a reprezentativních prostorách.
Ti co naší zahradě škodí a dělají v ní nepořádek by se skutečně měli chytit za nos a hluboce se zamyslet nad sebou s svým smysl postrádajícím chováním. Nikomu samozřejmě
nemůžeme a ani nechceme vstup do zahrady
zakazovat. Avšak pochopitelně se nám vůbec
nezamlouvá, že zde musíme po neukázněných návštěvnících sbírat nedopalky cigaret,

prázdné lahve od alkoholu a obaly od nejrůznějších pochutin. Navíc v nás pár nalezených
"pokladů" vzbudilo neblahé podezření, že se
snad mohou nacházet i drogy.
Všechny návštěvníky naší krásné zahrady
prosíme, aby se zde chovali slušně a opustili
ji v takovém stavu, do jakého se budou příště
rádi vracet. Děkujeme!
Bc. Zita Dvořáková, MSc.,
ředitelka příspěvkové organizace
Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

Z NAŠICH AKCÍ
Sobotní odpoledne patřilo vínu, burčáku a zábavě
Náhradní akce za Velkopavlovické vinobraní „Zarážení hory a burčáková zábava“, jež
se konala v sobotu 19. září 2020, se vydařila
ve všech směrech. Cimbálová muzika Lašár,
místní divadelní ochotníci a Kožuši (Kabát
revival), ti všichni se snažili zabavit domácí i

přespolní návštěvníky kulturní akce, tradičně
spojené s vínem a folklórem. Dle nálady v areálu lze usoudit, že se jim to dařilo dokonale.
Mnohem skromnější program letošní slavnosti nezklamal a bylo učiněno maximum

pro to, aby se lidi mohli veselit i v této nelehké
době, kdy jsou větší akce zakázány.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Podzimní oslavy úrody se neobejdou bez vína
a krásných moravských slečen na stáncích místních vinařů.

Burčák – bez něj by ani Velkopavlovické vinobraní
ani Zarážení hory s burčákovou zábavou opravdu být nemohly.

Mňam! Sladký hrozínek plný sluníčka a zdravíčka je prostě
neodolatelný! Jen aby se hotař s obecním policajtem nedívali!

Hora zaražena, teď už zbývá jenom vinobraní. Doufejme, že bude
letošní sklizeň bohatá a vína ročníku 2020 kvalitní a lahodná.
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Odpoledne pro děti plné dýní a obřích bublin
První páteční zářijové odpoledne patřilo už
jako každoročně dětem a jejich VESELÉMU
DÝŇOBRANÍ pořádanému Městskou knihovnou. Letos se na trávě u ohniště pod rozhlednou Slunečná sešlo více než 70 menších
i větších dětí, aby si užily jednu z mála akcí,
která se jim letos díky koronavirovým opatřením, opravdu uskutečnila.
Takže bylo obrovské štěstí, že tak skvěle přálo
počasí, které se ráno moc netvářilo na to, že
se budeme během vyřezávání péct na sluníčku stejně jako vybraná jadýrka v troubě. Poté,
co si všechny děti za žádné či menší pomoci
svých rodičů vyřezaly a vystavily své rozmanitě dotvořené dýně na zídku a dostaly medaili
za svoje krásné výtvory, byl čas rozdělat oheň
a zaplnit žaludek po práci.
Protože prutů na opékání a místa u ohně nebylo neomezeně, aby se děti nenudily, než
se na ně dostane řada, byl právě vhodný čas
vytáhnout letošní překvapení. Tím byly bublifuky na obří bubliny. Knihovnice se snažila
o vytvoření co největších a nejdelších bublin
a děti se zase snažily co nejrychleji ji bublinu
prasknout. Což vzhledem k nevelkému rozdílu

Spousta bublin, spousta radosti! Jak vidno, Veselé dýňobraní nemusí být vždy jen o dýních.
ve výšce končilo jasnou prohrou pro knihovnici. V kbelíků bylo více než 8 litrů bublinové
směsi a věřte, že poté, co všechny děti vystřídaly u osmi šňůrek, ze kterých vytvářely menší i větší bubliny, nezbyla po dvou hodinách
nazmar ani kapka. Naštěstí teplý podvečer
přál tomuto mokrému překvapení a bublifuk
byl koupen schválně nezávadný.

Ty děti co přestal bavit bublifuk, využily volného a členitého prostoru kolem rozhledny
a mohly si užít volného pobíhání a hraní třeba
na schovku nebo na pikanou. No a po vydatné
večeři a sportovních výkonech už pak zbývalo
nakonec jen zapálit více než sedmdesát dýní,
které musely být nakonec ve dvou řadách
a ještě několik hodin osvětlovaly cestu pod
rozhlednou.
Děti byly nadšené, rodiče vypadali také
a já nesmím zapomenout poděkovat všem,
kteří mi pomohli celé odpoledne zařídit. Ať
už všem, kteří v to odpoledne přidali ruku
k dílu a pomáhali chystat špekáčky, přikládat
do ohně a další, dále paní učitelce Bukovské a mé kolegyni Věrce za dodání celkem
35 dýní, které se všechny do jedné upotřebily.
A především zaměstnancům Služeb města,
kteří nám připravili na místě stoly, lavičky
a hlavně celé ohniště na táborák a vedení
města za poskytnutí místa i materiálních prostředků, bez kterých by se tato akce nekonala.
Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Velká bublina, velká radost! Nejen dětí, ale i rodičů.

Také letos se neslo Veselé dýňobraní
pod rozhlednou Slunečná na vlně veselé
nálady. Děti ani rodiče úsměvy nešetřili.
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Oranžoví svítící podzimní strašáci rozzářili po soumraku prostranství pod Slunečnou.
Podzimáčky s roztodivnými obličeji byli nadšeni především překvapení turisté.
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Kultura
Nedáme se, děkujeme za podporu
Situace na celém světě je od jarních měsíců
z důvodu pandemie COVID-19 složitá a dopady jsou výrazně poznat i na našem ekocentru. Složitější je to proto, že jsme příspěvková organizace zřizovaná městem a tudíž se
na nás nevztahují žádné opatření mimo ty zakazující. Jakákoliv podpora ze strany státu se

příspěvkových organizací neškolského typu
bohužel netýká.

příměstské a pobytové tábory, víkendové ubytování, semináře pro firmy.

Z tohoto důvodu došlo k organizačním změnám, celé léto a podzim pracujeme v omezeném režimu, ale přesto v plné nabídce
činností. V letních měsících jsme zajišťovali

S podzimem přišlo velké plánování se spoustou nových objednávek. Bohužel firmy postupně ruší ubytování se zajištěním seminářů, prozatím v omezeném režimu funguje
víkendové ubytování. Jediný kdo nám zůstal
„věrný“, jsou mateřské a základní školy, které
si objednávají a přijíždí na environmentální
vzdělávací programy nebo projektové dny
realizované ze šablon. Díky nim se daří postupně naplňovat hlavní cíl našeho ekocentra
ve vztahu k projektu z MŽP. Mimo vzdělávací
program pro ně zajišťujeme i bezpečné prostředí, jak po stránce udržování desinfekce
a hygieny, kombinace výuky v případě možností v interiéru i v exteriéru, také zaručujeme, že každý den je tu pouze jen ta jedna škola
nebo školka.
Poděkování patří i našemu zřizovateli, za to
že nás v této nelehké době podporuje. Přejeme
všem hodně zdraví, trpělivosti a budeme se
těšit na setkání při dalších akcích.

Navzdory řadě omezení v souvislosti s COVID-19 v rámci možností Ekocentrum Trkmanka
během září fungovalo. Děti si programy užily, ani nepoznaly, že je něco jinak.

Bc. Zita Dvořáková, MSc.,
ředitelka příspěvkové organizace Ekocentrum
Trkmanka Velké Pavlovice

Koncert ve znamení „korony“ – fenomenální klavírista
Robert Ferenc zahrál ve Velkých Pavlovicích
Druhá zářijová neděle roku 2020 patřila
ve Velkých Pavlovicích hudbě a klavíru.
Podkrovním sálem zdejší radnice se nesly
podmanivé tóny na vlnách rozličných skladeb v podání protagonisty pana Roberta Ference. Koncert se uskutečnil díky iniciativě
paní Mileny Hlávkové a za podpory Města
Velké Pavlovice.
Bohem obdařený fenomenální klavírista
Robert Ferenc je považován za „koronavirového“ umělce. Hledáte vysvětlení tohoto neobvyklého označení? Pan Ferenc byl jedním
z hudebníků, který se dostal do podvědomí
široké veřejnosti díky současné pandemii
COVID-19. Koncertoval totiž pro veřejnost
on-line prostřednictvím přímých přenosů
na Facebooku v nejtěžších dobách, kdy nebylo možné pořádat jakékoliv kulturní akce,
koncerty nevyjímaje. Hudba je v jeho podání
plnila města Liberec z balkónu jeho bytu.
V neděli, dne 13. září 2020, si obdobné vystoupení mohli vychutnat také milovníci hud-

Slavný klavírista Robert Ferenc byl naším městem okouzlen.
Nyní se na své posluchače u nás těší v čase adventním.
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by nejen z Velkých Pavlovic. Návštěvníci byli
silným hudebním zážitkem doslova nadšeni.
Vystoupení po zásluze odměnili bouřlivým
potleskem a projevením radosti z pozvání
na další koncert v čase letošního adventu.

Kdo je klavírista
pan Robert Ferenc?
Seznamte se…
S Robertem Ferencem se osud příliš nemazlil.
Vyrůstal v dětském domově ve Vysoké Peci
u Chomutova, bez rodiny, která se ho zřekla.

Tady objevili jeho talent, od dětství vybrnkával na klavír melodie během zpěvu. OD
poslechu, bez not, které se sám naučil až
v deseti letech.

vlastní skladby i světové hity na piana umístěná na veřejných prostranstvích Prahy, nejčastěji na Masarykově nebo Hlavním nádraží.
A tam svitlo světlo budoucnosti.

Nepřipravený na odchod do samostatného
života na internátě v Praze trpěl během
studia konzervatoře osamělostí, s pocitem
beznaděje došel až k depresím. Nemilosrdný střet s xenofobií a rasismem o dovedl
k fatálním životním závěrům.

Nejdříve si všimli diváci na Facebooku, později média. Pomocnou ruku podal Nadační
fond Veroniky Kašákové. Stal se finalistou
soutěže Pianista roku 2017. Vzniklo první
album First, jehož výtěžek má otevřít cestu
z ulice k vlastnímu domovu, k léčení depresí,
k lepšímu životu.

Už nebylo školy ani domova, který by ho udržel na správné cestě. Zbyl jen klavír, hudba
živila skomírající naději na lepší život. Hrál

Karolína Bártová

Nové Muzeum Senica – více než muzeum
aneb Tip na výlet k našim slovenským přátelům
O posledním jednatřicátém srpnovém dnu
bylo v Senici, našem družebním městě
na Slovensku, otevřeno nové Muzeum Senica. Ke slavnostnímu okamžiku byli přizváni i hosté z Velkých Pavlovic, místostarosta
pan Petr Hasil a tajemnice Městského úřadu
paní Ing. Jana Václavková.
Hned na druhý den, tedy 1. září 2020, se
na webových stránkách města Senica objevila
tisková zpráva, která určitě zaujme každého
milovníka nejen samotných muzeí, historie,
národopisu, ale také cestování a výletování vůbec.
Nechejte se zlákat a zajeďte si do Senice,
sice za hranici našeho státu a všedních dnů,
ale rozhodně ne daleko. Do Senice je to od nás
pouhých pětašedesát kilometrů a hodinka
cesty a vězte, Záhorie – oblast, jehož je Senica významnou součástí, je kouzelný svět.
Co se týče vzdálenosti tak blízký, ale pokud
se vypravíte do okolí města záhy zjistíte, že
i takřka za humny můžete nalézt nečekané
a překvapivé…

Slavnostní otevření
Muzea Senica

Městu Senica se podařilo zachránit a zrekonstruovat jednu z mála zachovaných historických budov v Senici, letohrádek velkostatkáři
Vagyona, který později sloužil jako sokolovna
a přebudovat ji na městské muzeum.
Těžištěm muzea je původní společenský sál
a tělocvična. V tomto prostoru je umístěna
expozice věnovaná tématu středověké obchodní České cesty, na níž byla Senica jednou ze stanic. Suterén budovy je zaměřen
na archeologii a archeologické nálezy na území města, v podkroví pod věžičkou je zase
umístěna velkoplošná maketa města z přelomu 19. a 20. století. „Jsem velmi potěšen, že
Seničania dnes získali nejen nové městské
muzeum, ale i další kulturně-společenský
prostor, který dokážeme získat díky mobilním
a posuvným expozicím“ vysvětluje primátor
města Martin Džačovský.

Muzeum Senica
– více než muzeum
Snahou Města Senica bylo vytvořit moderní
expozici se všemi technologickými vymoženostmi, která svou interaktivnosti zaujme

Štefánikova ulice 724/20, Senica (budova
bývalé Sokolovny / letohrádku)
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Návštěvník má k dispozici předmět reálně
před sebou, ale zároveň si pomocí interaktivních projekcí reagujících na pohyb může
3D model exponátu pootáčet a prohlédnout
ze všech stran. Moderní technologie jsou použity i v archeologické části muzea, kde se
nacházejí tři pochůzné hroby z dob Únětická
kultura. V muzeu však nechybí poutavé historické artefakty a předměty.
„Vybavení muzea je připraveno na rozšiřování
expozic a použité moderní technologie dávají
muzeu další možnosti na doplňování či změny
expozic, na které bychom chtěli získat další finanční prostředky,“ uvedla projektová manažerka Ľubica Kadlec Melišová z Městského
úřadu Senica.

Příběh Muzea Senica
Institut muzea v Senici dlouhodobě chybět,
v 60. letech minulého století snahu Seničanov o jeho zřízení zastavili na základě politických rozhodnutí. V prosinci 2015 zastupitelstvo status městského muzea schváleno
a od té doby se na naplnění této myšlenky
intenzivně pracovalo. Hledali se fotografie,
které by přispěly k přípravě architektonické
studie a projektové dokumentace na rekonstrukci budovy bývalé Sokolovny.

31. srpen 2020 o 10:00 hodin

Když se řekne muzeum, mnoho lidí si představí prostor s nedostupnými exponáty zavřenými ve sklenících, kde je zakázáno čehokoliv
se dotýkat. Muzeum Senica, které bylo slavnostně otevřeno u příležitosti ukončení přeshraničního projektu Česká cesta v pondělí
31. srpna 2020, je však jiné. Zvenku krásně zrekonstruovaná budova letohrádku
velkostatkáři Vagyona z 19. století (bývalá Sokolovna), uvnitř interaktivní expozice
21. století s využitím nejmodernějších technologií. Městské muzeum Senica je výjimečným a odvážným projektem, jakých není
mezi muzei na Slovensku mnoho.

všechny generace, ale zejména mladých lidí.
Jde o kontaktní muzeum, kde návštěvník není
jen pasivním posluchačem, ale do získávání
informací je přímo vtažen. Informace o expozicích získává i dotykem, některé z exponátů
si pomocí pohybu svých rukou prohlíží zvětšené ve virtuální prostoru, volí si typ informací, které chce získat.

Nové Muzeum Senica
– dříve byla tato budova letohrádkem,
poté sokolovnou a dnes se v jejích
prostorách můžete dozvědět spousty
zajímavých poznatků z historie
i současnosti města Senica a okolí.

Byla jmenována Muzejní rada. Její členové měli za úkol hledat průniky a témata,
která nás spojují s potenciálními českými
partnery v přeshraničním projektu, jehož
prostřednictvím bylo možné získat finance na rekonstrukci budovy bývalé Sokolovny a následné vybudování muzea. Její člen
Mgr. Vladimír Petrovič je nositelem myš-
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lenky postavit koncepci městského muzea
na historické České cestě.
Hned v úvodní fázi projektu se partnerským
městem Senice stalo malé moravské městečko s 2500 obyvateli – Klobouky u Brna.
V rámci přeshraniční spolupráce se město
Senica a město Klobouky u Brna ucházely
o finanční podporu z operačního programu
Interreg VA Slovenská republika – Česká republika na projekt Česká cesta. Společnou
žádost podali v roce 2016.
V červenci 2017 byl na stránce programu
zveřejněn seznam schválených žádostí, kde
v konkurenci 112 projektů přesvědčila Česká
cesta kvalitou témata i zpracování, a patřila
mezi 22 úspěšných projektů s částkou celkových nákladů na projekt 1 531 065,49 €.
V rámci přeshraniční spolupráce se město
Senica a město Klobouky u Brna ucházely
o finanční podporu z operačního programu
Interreg VA Slovenská republika - Česká re-

publika na projekt Česká cesta. Společnou
žádost podali v roce 2016. V červenci 2017
byl na stránce programu zveřejněn seznam schválených žádostí, kde v konkurenci
112 projektů přesvědčila Česká cesta kvalitou
témata i zpracování, a patřila mezi 22 úspěšných projektů s částkou celkových nákladů
na projekt 1 531 065,49 €. V rámci přeshraniční spolupráce se město Senica a město
Klobouky u Brna ucházely o finanční podporu
z operačního programu Interreg VA Slovenská republika – Česká republika na projekt Česká cesta. Společnou žádost podali
v roce 2016. V červenci 2017 byl na stránce
programu zveřejněn seznam schválených
žádostí, kde v konkurenci 112 projektů
přesvědčila Česká cesta kvalitou témata
i zpracování, a patřila mezi 22 úspěšných
projektů s částkou celkových nákladů
na projekt 1 531 065,49 € .
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Sokolovny, kde mělo muzeum vzniknout,
do vlastnictví města. To se městu Senica
podařilo v listopadu 2017 – odkoupením
bývalé Sokolovny od místní tělovýchovné
jednoty Záhoran. V roce 2018 byl letohrádek zapsán do seznamu národních kulturních památek.
„Mnozí říkají, že Senica nemá historii, což
není pravda. Město Senica má velmi dlouhou
a bohatou historii, o čem se budou moci návštěvníci městského muzea přesvědčit. Od dnes
totiž máme místo, kde se bude nejen o historii
mluvit, ale kde se také reálně naše dějiny děly.
Věřím, že městské muzeum bude tím pravým
prostorem, aby Seničania svou historii poznali
a mohli být na své město hrdí,“ uzavírá primátor Martin Džačovský.
Zdroj: Město Senica;
www.senica.sk

Souběžně se pracovalo na získání budovy

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
Onemocnění lymfatického systému = lymfedém
Ve zdravotnictví - výživovém poradenství
zůstává jako nedůkladně probádané území,
u laické veřejnosti jde o onemocnění s velkou
neznámou. V ordinacích praktických lékařů
se lymfedémem moc nezabývají, chybí dostatečná informovanost o moderní problematice
přístupu k péči o nemocné s otokem končetin.
Právě praktičtí lékaři se často setkávají
s otázkou „oteklých končetin“. Přitom tento
nový vědní obor léčby propojuje úzce několik vědních odvětví, z nichž jedno nepracuje
bez druhého. Často se s tímto onemocněním
setkávám u klientek v raném a mladém věku,
i když věk četnost a průběh ovlivní ještě více,
pokud se s touto problematikou nic nedělá.
Je to onemocnění jako každé jiné.
Roli při rozvoji tohoto chronického onemocnění hraje včasná diagnostika, odeslání pacienta ke specialistovi k upřesnění diagnózy,
stanovení racionální léčby otoků ve specializovaných centrech, tzv. lymfocentrech, následuje léčba udržovací v domácím prostředí,
prevence komplikací a zhoršení klinického
stavu klientů s lymfedémem.
Je všeobecně známo, že čím dříve se lymfedém diagnostikuje, tím je prognóza lepší
a pozitivnější. Mízní otok, častěji nazýván
lymfedém se projevuje chronickými, zhoršujícími se a často celoživotními otoky končetin, které nemocného zatěžují, jak po stránce
fyzické, tak i psychické.
Toto onemocnění může mít v neléčených případech a nevhodném životním stylu dopad

i v podobě omezení hybnosti, práceschopnosti, zhoršení kvality života obecně, invalidity až ke karcinomu lymfangiosarkomatózního typu.
Teprve v posledních třiceti letech, konkrétně
od roku 1992, se problematika lymfedému
dostává více do popředí zájmu. Problém je
ve špatné funkci lymfatického systému. Jde
o jediný systém v našem těle, jehož hlavní
funkcí je odvádět živiny a látky z krve prostupující krevními kapilárami. Lymfa je vlastně
mezibuněčná tekutina spolu s buněčnými
elementy a bílkovinami, která vzniká filtrací
kapilár nebo vlastním metabolismem buněk.
Lymfa transportuje částice do velikosti
20 um; bakterie, viry, buňky nádorové,
steroidní hormony, tuky, cholesterol, vitamíny rozpustné v tucích a další látky.
Organismus člověka průměrně vytvoří až
2 litry lymfy, ale není problém vytvořit ani
30 litrů. Pokud jsou v těle fyziologické podmínky, tak má mízní systém velkou funkční
rezervu a je schopen toto velké množství tekutin transportovat.
Problém nastává v okamžiku, kdy začne docházet k patologickým stavům. Mohou být
v důsledku lymfatické blokády, tím dojde
k nedostatečné drenážní funkci a ke snížení
množství transportované lymfy systémem,
následně pak dojde k nahromadění výše zmiňovaných látek a jimi osmoticky poutané
vody ve tkáních. Patologický proces zapříčiní
vznik mízního otoku – lymfedému.

Lymfedém je vysokoproteinový otok způsobený nadměrným hromaděním mízy v podkoží
v důsledku neschopnosti lymfatického systému zajistit přenos makromolekulárních látek
ze tkání s následnými chronickými zánětlivými reakcemi a v konečném důsledku dojde
k fibrotizaci měkkých tkání.
Důvody vzniku lymfedému jsou různé a jejich diagnostika je někdy náročná i na základně krevního obrazu. Různé typy otoků
mají totožný nález. Nejčastěji vzniká lymfedém u dolních končetin, v oblasti genitálií,
v obličeji. Po narušení lymfatického systému operací, nebo úrazem však může dojít
k nahromadění tekutiny v jakékoliv části těla.
V praxi se spíše setkávám se sekundárním
lymfedémem. Což je stav, který nastává
při druhotném poškození mízního systému
ze známých příčin. Nejčastěji rozvoj tohoto
typu je způsoben zánětlivými procesy (viry,
bakterie, paraziti) nebo přerušením mízních
cév (úraz, operace, karcinom, liposukce).
Velkou skupinou lymfedémů v mé poradně
tvoří poúrazové otoky a otoky po léčbě rakoviny – mízní uzliny, lymfomy. Setkala jsem se
ale i s otoky po zákrocích chirurgů – plastika
kolenních vazů, prasklé čéšky, výměna kyčelního kloubu.
Typické je pro sekundární lymfedém, že
vzniká hlavně na jedné končetině, začíná
před překážkou, čili centrálně u místa poškození, a rozšiřuje se postupně na periferie.
Je známo, že pacient si do jisté míry za vznik
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tohoto onemocnění může sám. Stačí mít dlouhodobě nevhodný životní styl, stravu bohatou
na tuky, sůl, extrémní výkyvy v dietách a následné hyperfágii.
Po operaci je důležité patřičně edukovat pacienta. Pokud se zanedbá péče o pooperační
ránu, nebude šetřit operovanou končetinu,
nebo nebude nosit pravidelně kompresivní
návlek, může si toto onemocnění snadno přivodit. Podle časopisu Intermedicína pro praxi
vznikne sekundární lymfedém u 10 až 40 %
pacientů, kteří podstoupili komplexní léčbu
onkologického onemocnění s chirurgickým
odstraněním a nebo radioterapií axilárních
nebo pánevních eventuálně tříselných mízních uzlin.
Léčba se začala rozvíjet v porevolučním období v českých zemích. Tehdy vznikla Lymfologická společnost. Do té doby probíhala
léčba pouze podáváním preparátů na bázi
diuretik. Méně nevhodnou nebo spíše vhodnější variantou bylo doporučení nošení kompresivních punčoch. Racionální komplexní
léčba lymfedému se rozšířila až se vznikem
specializovaných pracovišť, zajištěním kvalitně vyškolených lymfoterapeutek pod vedením lymfologů (vyškolených doktorů). Sama
mám tu čest, že mohu spolupracovat s kvalitní
A VELICE ERUDOVANOU A ZKUŠENOU
LYMFOLOŽKOU JARMILOU CAGÁŠKOVOU (WWW.LYMFOCAGASKOVA.CZ).
Společně s výživou na míru podle nejdo-

stupnějších informací dokáže lymfologická
a kompresní péče věci, co se nám nedávno
zdály téměř nemožné.
Je důležité neopomenout na nutnost spolupracovat ale i s internisty, angiology, flebology, onkology, chirurgy. Velice důležitá je vůle
a přesvědčení klienta, že se stav může zlepšit.
Pro maximální délku efektu se nesmí zapomínat i na péči v domácím prostředí, jako je
péče o kůži, nošení kompresních punčoch

nebo legín, naučit se správnou techniku dýchání a pravidelný šetrný pohyb. Důležitá je
i minimalizaci dlouhodobé statické zátěže
postižené končetiny.
Lymfatický systém byl objeven před více, jak
400 let po objevení mízního systému stále
neexistuje lék, jak vyléčit lymfedém. Dysfunkce mízního systému projevující se otoky je
nevyléčitelné onemocnění, avšak při včasné
diagnostice a spolupráci pacienta lze udržet
lymfedém v příznivém stavu. Pomůže tomu
i bylinná terapie. Neboť bylinky tu byl od
pradávna. Mám pro tento speciální problém
vyvinutou bylinnou směs pro dobrou činnost
lymfy s Moringou olejodárnou a dalšími bylinami, které v dokonalé harmonii pomáhají
v lepší činnosti lymfatického systému. Zakoupit ji můžete na www.marketarozinkova.
cz. Doporučuji popíjet dle návodu, případně
si můžete v létě udělat osvěžující drink pro
skvělou činnost lymfy, která v letním období
dostává zabrat.
Připravte si 2 dávky dle návodu, po vylouhování přeceďte a nařeďte dvojnásobným
množstvím Magnésie, přidejte plátky okurky,
pár pomačkaných borůvek, citronovou šťávu
a popíjejte v průběhu dne. Pro doslazení použijte čekankový sirup.
Mgr. Ing. Markéta Rozinková

Otékají vám nohy? Možná máte problém
s lymfatickým systémem. Začněte jej řešit.

Jíme jedy, zvedněte zadky a podpořte naše pěstitele.
Výzvu sdílí stovky lidí
Už není čas mazat si med kolem pusy, probuďme se a udělejme něco pro své zdraví
a pro ekonomiku! Takto hovoří Eva Prokešová z Velkých Pavlovic na Břeclavsku ve videu, které nyní sdílejí stovky lidí na sociální
síti Facebook. Video s výzvou sdílí stovky lidí.
Tato propagátorka zdravého životního stylu,
a především lokálních pěstitelů a producentů, v něm vyzývá lidi, aby se zamysleli nad
tím, co a kde nakupují a jedí. „Zvolila jsem
drsnější formu sdělení, čekala jsem proto spíše vlnu kritiky. Šokovalo mě, že se toho lidé
chytili, kvitovali má slova a příspěvek sdíleli.
Ve společnosti to nyní vře, český trh s potravinami okupuje dvanáct celosvětových firem
a my jsme na jejich dovozu závislí,“ okomentovala majitelka obchodu se zdravou výživou.
Téma je více než aktuální. „V návaznosti
na koronavirus začali lidé dbát o přísun vitamínů z ovoce a zeleniny, jejichž spotřeba roste. Rozhodujícím faktorem při jejich koupi je
ale stále cena. Tu však mají místní pěstitelé vysokou. Dovážené zboží je levnější než to, které
se vyrábí v tuzemsku a většinu kupujících nepřesvědčí ani česká vlajka na obalu“ zdůraznil
ekonom Lukáš Kovanda.
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Že jsou ceny místních produktů vyšší než dovážených, si je vědomá i Prokešová. „Fungujeme na principu dotací. Není možné, aby lidé,
kteří vyrábějí bez nich stáhli cenu na výši dotovaných produktů. Cestu, jak to změnit, vidím
od nás obyčejných lidí, kteří právě takové výrobky začnou poptávat,“ domnívá se mladá žena.
Podle Kovandy jde o letitý problém, který
s pandemií koronaviru vysvitl. „Krize ukázala, jak zrádné je být závislý pouze na zahranič-

Paní Eva Prokešová, majitelka obchůdku
se zdravou výživou U Eruwen,
který nově najdete na ulici Hlavní
vedle COOPu.

ním dovozu například z Itálie nebo Španělska,
které krize na jaře postihla nejvíce. Právě tento
faktor by mohl nahrávat místním producentům. Avšak dokud nebudou umět vyrábět levně, a přesto být ziskoví, bude český konzument
tíhnout k lacinému dovozu. Pochopitelně jsou
i uvědomělí zákazníci, kteří mají tendenci něco
změnit, ovšem jde především o ty, kteří nehledí
na každou korunu,“ srovnal Kovanda.
Prokešová však oponuje. „Když přeci peníze
utratím tady, podpořím místní výrobce bot, kosmetiky, drogerie, nebo třeba potravin, podpořím
i českou ekonomiku, do níž ty peníze pak putují.
Není to jen o ceně, ale i o tom, jak přemýšlím.
Nemusím mít nadbytek, žít v hojnosti, ale můžu
se i uskromnit. Jeden kvalitní tuzemský produkt
mnohdy nahradí několik levnějších dovozových.
Nehledě na to, že každý z nás je zodpovědný
za své zdraví. Mě neochrání rouška, ale to, v jakém stavu je má imunita. A na ní se podepisuje
to, co jím, ale i to, co se mi dostane do těla třeba
přes kůži,“ poukázala žena.
Autor: Iva Haghofer; Břeclavský deník
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z vinného sklípku
Staňte se na chvíli mým pradědečkem,
zve vinař Pavel Lacina do rodinného vinného sklípku
Břeclavsko zasáhla vlna zážitkové vinařské
turistiky. Velkopavlovické Vinařství Lacina
nově připravilo pro návštěvníky vůbec první interaktivní prohlídku vinařské památky.
Určená je pro různorodé spektrum lidí včetně
rodin s dětmi, které společně postupně zábavnou formou odkryjí tajemství habánského sklepa.
Multimediální prohlídka je inspirovaná dobou, kdy habáni v šestnáctém století sklep
postavili. „Naše rodina má sklep ve vlastnictví přesně sto let. Pradědeček ho musel koupit
za zvláštních okolností… Za jakých? Přijďte
si užít naši multimediální prohlídku a budete
moudřejší!“ nastínil historii a určitě i vzbudil
vaši zvědavost vinař Pavel Lacina.
Během asi třicet minut trvající prohlídky se
stanou hlavní postavou příběhu sami návštěvníci. Dozví se mnoho zajímavostí o Velkých
Pavlovicích, víně i habánech. „Prohlídka má
devět stanovišť, na kterých se lidé vlastně stávají mým pradědečkem. Díky hravosti a prvkům
z legendy je prohlídka atraktivní nejen pro milovníky vína a historie, ale také pro děti. Říká se
dokonce, že v nejstarší části sklepa, kterou objevili až při stavbě lisovny na přelomu osmnáctého a devatenáctého století, našli nějaké mrtvé,
údajně právě habány,“ překvapil Lacina.
Milovníci vína zapojí při prohlídce všechny
své smysly. Sluch, hmat, čich, ale i týmovou
spolupráci. „Měl jsem představu, že hosté budou součástí dění. Zvolili jsme proto kombinaci
faktů a spojili je s prvky místní legendy. Počítali
jsme s různorodými návštěvníky, kteří do Pavlovic přijíždějí. Někteří poznávají víno a chtějí si
prohloubit znalosti, jiné přiláká poznávání kraje a památek. Také jsme počítali s tím, že mno-

Multimediální prohlídka velkopavlovického Vinařství Lacina ukáže dětem i dospělým
prastaré a tajemstvím opředené interiéry sklepa. Mrknout mohou i na dno „bečky“,
pokud dohlédnou!
ho rodin s dětmi zde hledá společný program,“
zdůvodnil nápad vinař Lacina.

lá nebo napíše. Budeme se snažit vyjít vstříc,“
pozval Lacina.

Inspirovali se v Rakousku

Inspirací k interaktivní prohlídce rodinného
habánského sklepa bylo Lacinovým Loisium
v rakouské vinařské oblasti Wachau. „Jsou
tam kilometry chodeb, které jsou čas od času
protkané nějakým zajímavým interaktivním
prvkem. Například v kádi na hrozny promítají,
jak vypadalo vinobraní ve Wachau před sto lety.
Synovi se zase líbilo, když mohl v průhledech
v barikových sudech pozorovat, jak dušičky lisují hrozny. Chtěli jsme zkrátka udělat něco, co by
bavilo úplně všechny,“ přiblížil vinař.

Prohlídku mohou návštěvníci spojit i s degustací vína z vinařství. „Historie Pavlovic
a habánů je mým dlouhodobým koníčkem. Proto památku chci zpřístupnit komukoli, včetně
například školních kolektivů. Počítám s tím,
že při veřejných akcích v Pavlovicích budeme
tím místem, kam turisté mohou zajít. Provoz
zatím ladíme do další sezony, ale kdo má zájem
si prohlídku vyzkoušet, ať nám jednoduše zavo-

Dospělí jsou fascinováni opojnou chutí vynikajících vín.

Děti jsou fascinovány pohyblivými obrázky na zdech sklípku.
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Se zážitkovou turistikou mají své zkušenosti
i ve Vinných sklepích Valtice. Tradičně tam
pořádají například retro vinobraní, což je
vlastně brigáda jako z padesátých a šedesátých let minulého století. Lidé se oblečou
do montérek, zástěr, na hlavy si dají rádiovky či šátky a s nůžkami a kýbly vyrazí sbírat
do vinohradu. „U nás na jižní Moravě je už
tolik vinařů, že je potřeba vymýšlet stále něco
nového, aby přilákali turisty právě do toho svého
sklípku. A je fajn, že se dozví jak něco o historii,
zároveň ale i o tom, jak se vlastně víno pěstuje
a kolik je s ním práce, než ho zákazník dostane

na stůl. Budoucnost takové projekty určitě mají,
přichází doba, kdy to není jen o víně, ale hodně
i o tom, jak k němu lid přilákat,“ přivítala nápad Kateřina Řezníčková z Moravan u Brna.

Habánský sklep Vinařství
Lacina ve Velkých Pavlovicích

• z architektonického hlediska je velmi cenná
i barokní klenba z osmnáctého století v přední části sklepa a uměleckohistorickou hodnotu má také kříž v průčelí, který se původně
nacházel v zaniklé kapli svatého Floriána
Zdroj: Břeclavský deník;
autor: Iva Haghofer

• rodina Lacinů sklep vlastní už sto let

• po rekonstrukci v roce 2011 získal třetí místo
jako Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje

Internetový portál iDNES.cz láká do Modrých Hor
Líčí jej jako "malý region s osobitými víny".
Zve především na zdejší oblíbené cuvée
z tradičních zde pěstovaných odrůd Frankovka, Modrý Portugal a Svatovavřinecké.
A nebo prostřednictvím následujících řádků...

Poznej Modré Hory:
malý region s osobitými víny
Frankovka, Modrý Portugal a Svatovavřinecké. Tři charakteristické odrůdy vinařů Modrých Hor právě dozrávají na nejslunnějších
svazích moravských vinic. Díky perfektním
podmínkám z nich vzniknou jedinečná červená vína, lehká a ovocná.

a ovocné Svatovavřinecké jsou v této krajině
perfektní i díky půdě bohaté na hořčík – prvek
důležitý pro dokonalé dozrání hroznů,“ vysvětlil manažer modrohorských vinařů Lukáš
Stávek.

Recept na krásné červené?
Rok a půl v sudu
Než se letošní červená vína dostanou na trh,
poleží si aspoň 18 měsíců v sudech. „Počkat
se vyplatí. Pro netrpělivé doporučuji sáhnout
po starších ročnících nebo šťavnatých rosé
vyráběných ze stejných modrých hroznů, jen
jiným technologickým postupem,“ doporučil Stávek.

Jenom 18 vinařství se může pyšnit značkou
vín originální certifikace VOC Modré Hory.
Všechna leží v katastru pěti jihomoravských
obcí – Bořetic, Kobylí, Němčiček, Velkých
Pavlovic a Vrbice. Vedle společné historie
a tradic je pojí především perfektní podmínky pro pěstování modrých odrůd révy vinné
v Česku.
Blízko Ždánického lesa a směrem k Pálavským vrchům v těchto dnech dozrávají hrozny tří typických odrůd Modrých Hor. Spolu
s viničními tratěmi jsou vybrané velmi přísně tak, aby ve víně a chuti odrážely terroir,
tedy jakéhosi ducha místa.
„Seriózní Frankovka, jemný Modrý Portugal

Ne všechna vína nakonec ponesou známku VOC, vinaři se na nich musí mezi sebou
shodnout. Hlídají, aby ve víně nebyl třeba
příliš dominantní tón barikového dřeva.

Úspěchy sklízejí doma
i v zahraničí
Vína VOC Modré Hory se každoročně umisťují na předních příčkách tuzemských i mezinárodních soutěží. Úspěšná jsou také v Salonu
vín České republiky. „Ocenění našich vinařů
na světových soutěžích dokazují, že kvalitní
červená vína umíme taky a není třeba vyhledávat jen ty zahraniční,“ vyzdvihl Stávek
a doplnil, že Modré Hory jsou sice malý region, ale s o to osobitějšími víny.

Výhled ze Slunečné
vezme dech

Modré Hory - pro našince domovina,
pro návštěvníky kouzelný ráj na zemi.

Modré Hory spojuje taky více než třicet kilometrů naučných vinařských tras pro cyklisty
a pěší. Vedou blízko turisticky oblíbených
míst a několika rozhleden, třeba Kraví hory,
Slunečné a Kobylího vrchu. „Modré Hory se
nejlépe poznávají ve skleničce. Při dechberoucích výhledech na malebné okolí, kde se
tato vína rodí, chutnají úplně nejlépe,“ dodal
manažer spolku.
Zdroj: iDnes.cz

Dvě velkopavlovická vinařství
v první desítce soutěže TOP vinařský cíl 2020
O vítězi soutěže rozhodla svými hlasy široká
veřejnost – návštěvníci a turisté na základě
své dobré osobní zkušenosti nebo na základě
nabídky služeb účastníků soutěže, které je
oslovily a kterých by v budoucnu rádi využili.

TOP 10 cílů 2020

Celkem bylo uděleno 23.066 platných hlasů.
Z velkopavlovických vinařství se na šestém
místě umístilo Vínařství Lacina a na desátém
místě Šlechtitelská stanice vinařská.

4. Znovín Znojmo, podniková prodejna
     Loucký Klášter

1. Templářské sklepy Čejkovice
2. Château Valtice – Vinné sklepy Valtice
3. Vinné sklepy Skalák

5. Habánské sklepy, vinotéka
6. Historický sklep Vinařství Lacina
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7. Historický Château Valtice
     – Zámecký sklep A. D. 1430
8. Modré vinařství
9. Vinařství U Kapličky
10. Šlechtitelská stanice vinařská
Velké Pavlovice
Všem vítězům blahopřejeme!
Věra Procingerová
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Vinobraní kdysi, vinobraní dnes
Je tu podzim a s ním na jižní Moravě neodmyslitelné vinobraní. A to vinobraní v pravém
slova smyslu, ve smyslu pracovním, žádné
oslavy, burčák, víno, ženy a zpěv. Vlastně,
dnes bez zpěvu, ten je v naší zemi zakázán!
Dříve byla práce se sklizní hroznů neskutečně obrovská dřina. Nabrousil se nožík,
později velemoderní nůžky na hrozny, popadl se košík či kbelík, do řádku se nanosily

bedny a vinobraní mohlo začít. Až byly bedny plné, statní a silní muži je z řádků vynosili a naložili na vlečku umístěnou na okraji vinohradu.

případě romantiku oželí. Starat se o vinohrad
je opravdu velmi těžká, fyzicky náročná a nekonečná práce. Každý zlepšovák je s nadšením vítán!

A dnes? Stačí jeden šikovný traktorista a už
to lítá! Dřina minimální, časová úspora obrovská. Ale kam se ztratila poetika? Možná by
se dotázal cizinec… Našinec ví o čem je řeč,
a tak je již dávno a rád smířen s tím, že v tomto

Za nápad porovnat vinobraní dříve a dnes
a hlavně za fotografie děkujeme panu Oldřichu Otáhalovi!

Takto vypadalo vinobraní před léty.

Karolína Bártová

Takto vypadá vinobraní v současné době.

Spojení „Modré Hory + burčák + slunce nad hlavou“
láká stále víc
V sobotu 5. září 2020 se konala tradiční modrohorská akce, Krajem vína 2020 – 13. ročník
Putování za burčákem po Modrých Horách.
Všemi obcemi Modrých Hor tak projížděly četné skupinky nadšených cyklistů i pěších, kteří lačnili po ochutnávce burčáku
hned na čtrnácti místech. K hojné účasti
dopomohlo také téměř letní počasí, jež bylo
pro akci jako dělané.
Putování odstartovalo v devět hodin ráno
na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde probíhal prodej vstupenek
a prodávalo se drobné snídaňové občerstvení. Účastníci putování se však dlouho nezdr-

žovali a rychle se vydali na cestu. Na každém
stanovišti dostali razítko a mohli tak vyhrát
některou z cen. Výherci se losovali odpoledne
na stejném místě, kde celá akce započala.
Na Putování za burčákem navázala novodobá akce nesoucí název Poznej Modré
Hory. Návštěvníci tak v tento den mohli
ochutnat skvělý burčák v každé z pěti modrohorských obcí, ale také se dozvědět, co
jsou vína originální certifikace nebo se naučit folklorní tance u cimbálu podle národopisných regionů s cimbálovou muzikou
Vinica, Hanáckoslováckým krúžkem Velké
Pavlovice a folklorním souborem Krúžek
z Němčiček. Nechybělo samozřejmě ani víno

Tradiční akce Putování za burčákem po Modrých Horách letos
startovala na nádvoří Ekocentra Trkmanka, ve stejném místě
byla i cílová stanice.

a výborné gurmánské pochutiny jak na všech
razítkovacích místech, tak i v cíli.
Někteří z účastníků ochotně přispěli svou registrací do seznamu dárců kostní dřeně v rámci akce Vinaři jdou na dřeň.
Nálada skvělá, počasí výborné, účastníci
ukáznění a usměvaví, jídla i tekutin dosti,
akce se určitě vydařila. Těšíme se na další ročník a děkujeme všem domácím i přespolním
návštěvníkům za účast.
Tereza Slámová,
Svazek obcí Modré Hory, z.s.

Jednou z příjemných burčákových zastávek byla
i sklepní vesnička Kraví hora u sousedů v Bořeticích.
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V rámci kulturního doprovodného programu byli všichni návštěvníci potěšeni tóny cimbálové muziky Vinica.
To ještě vůbec netušili, že neuplyne mnoho dnů, a bude zpěv v naší zemi zakázán. Dějí se nám tu ale věci!

Spolky a koníčky
Oslava výročí založení SDH se vydařila
O poslední prázdninové sobotě, dne 29. srpna 2020, se na louce u velkopavlovického
zámeckého rybníka na ulici Nádražní konaly
oslavy 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Pavlovicích a 20 let od
založení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Velké Pavlovice.
Pro všechny účastníky byl předem připraven
pěkný a zábavný program. Děti si tak mohly
užít řádění na skákacím hradě, užily si skvělé
soutěžení o drobné ceny, ve finále nechybělo
ani tolik oblíbené opékání špekáčků. Všichni
bez rozdílu věku zhlédli řadu ukázek požárního útoku mladých hasičů, dále pak vyproštění osoby z auta, záchrana tonoucího z vody
a spoustu další zajímavé podívané.
Absolutně největší úspěch měla u dětí,
ale i jejich rodičů či prarodičů, nastříkaná
pěna. Drobotina se jí brodila jako závějemi
sněhu. Avšak s jedním zásadním rozdílem
– tato bílá nadílka ani trochu nezastudila
a přinesla neskutečnou radost a nezapomenutelný zážitek. Na závěr programu zahrála
skupina GRAF.
Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit a udělat si pěkné odpoledne na závěr dvouměsíčních letních prázdnin.
František Procinger
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Ukázka vyproštění zaklíněné osoby z osobního automobilu.

Čestné medaile pro oceněné hasiče ze SDH Velké Pavlovice.

Nejskvělejší bod oslavy – pěnové „sněhové“ závěje,
které ani trošku nestudily.

Velkopavlovický hasičský dorost.

Hasiči likvidovali požár,
den poté vosí hnízdo
V úterý (17. září 2020) brzy ráno (5:22) vyjížděli velkopavlovičtí hasiči k požáru bytu
na ulici Růžová ve Velkých Pavlovicích.
Z hasičské zbrojnice vyjelo prvně vozidlo
MAN CAS 20 se čtyřmi hasiči a minutu poté i
Tatra 815-7 CAS 30 se třemi hasiči. S ohledem
na krátkou vzdálenost byli na místě požáru
téměř ihned.

Hašení bylo zahájeno z rozbitého (žárem
zničeného) okna od lodžie a také po násilném otevření dveří z chodby bytového
domu. Hasiči zasahovali v dýchací technice
a na odvětrání prostor byl použit přetlakový ventilátor.
Po uhašení bylo bohužel nalezeno tělo uživatelky bytu bez známek života.
Ve středu (18. září 2020) odpoledne byli naši
hasiči povoláni k likvidaci vosího hnízda
ve střeše domu. Hnízdo se nacházelo přibližně 4 metry od chodníku u hlavní silnice.
Byla rozebrána střešní krytina, aby se bylo
možné k hnízdu dostat. Bohužel musel být
pomocí motorové pily narušen i záklop.
Po odstranění desky ze záklopu bylo vytaženo hnízdo o objemu asi 10–15 litrů. Vosy byly
uloženy do pytle a posléze zlikvidovány. Prostor, kde se hmyz zdržoval byl vystříkán postřikem proti obtížnému hmyzu.
Hasiči se vrátili na hasičskou zbrojnici za 1 hodinu a 12 minut.

Likvidace vosího hnízda, i k takovým
nepříjemným událostem voláme hasiče.

Petr Hasil,
Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice
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XXXI. letní
expedice
kmene Vlků
Bylo to nádherných sedmnáct dní strávených
na našem kmenovém tábořišti v údolí Višňového potoka u Kořence na Boskovicku. Kmenový stav po celou dobu táboření byl patnáct
dětí a osm dospělých, a hlavně o víkendech
se stav proměnlivě zvyšoval. To když nás navštívili rodiče dětí, stávající i bývalí členové
kmene, přátelé a kamarádi. Vrcholem byl
prostřední sněmovní víkend, kdy nás na louce
bylo rovných jedenapadesát.
Ústředním motivem expedice byla táborová hra Keltové. To se po zbudování tábora, tento na jedenáct dní proměnil v keltské oppidum, které obývaly čtyři kmeny
soutěžících mezi sebou. Ty postupně dostávaly od nejvýše postavených lidí v oppidu,
knížete a arci druida úkoly a po jejich splnění
byly dle úspěšnosti odměněny ústřižky slepé
mapy vedoucí ke zmizelým keltským artefaktům. Jejich nalezení znamenalo obnovu
slávy keltských kmenů.
A tak postupně děti stavěly strážní věže kolem
oppida, zbudovaly si přístřešky a mohyly z přírodního materiálu, vyrobily si oštěpy a s nimi
vyrazily na lov kanců, vařily kouzelný lektvar
pro krále Lotů, v noci chytaly bludičky, bojo-
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valy mezi sebou o bojové zástavy a tím i ovládnutí oppida. Vytvořily z hrnčířské hlíny keramické předměty, které směnily na obchodní
stezce s obchodníkem z Orientu, zdolávaly
záludné úděly překážkové dráhy.
A nakonec nastal poslední den hry. Všechny
kmeny již vlastnily všech šestapadesát ústřižků tajné slepé mapy. Nejdříve ještě musely
v okolí tábora najít legendu k této mapě a pak
už, po složení mapy, vyrazily na cestu za zmizelými artefakty. I když po celý den lilo jako
z konve, všechny kmeny cestu k artefaktům
našly a tím splnily poslední a nejdůležitější
úkol celé hry. V táboře pak po jejich odevzdání
byly jednotlivé kmeny odměněny spravedlivým podílem z keltského pokladu. Nakonec
vše ukončila slavnostní hostina.
Jak již jsem v úvodu naznačil, prostřední víkend expedice byl sněmovní, to proto, že se
konal výroční sněm kmene Vlků. Zde se zvolilo nové náčelnictvo, přijímali se noví členové (letos jich bylo osm), přiznávala se Orlí
pera za vykonané činy a udělil se i lesní titul
Sagamor – bojovník, který získala Ema z Jelení hory. Zhodnotili jsme činnost v období

od minulého sněmu a naznačili plán na další období. Poté byla ukončena oficiální část
sněmu a až do ranních hodin pobíhala volná
zábava u ohniště. Hrály se a zpívaly písničky,
vzpomínalo na předchozí expedice a další vlčí
akce. Diskutovalo se o budoucnosti kmene.
Po víkendu skončila hra a naplno se rozběhla lesní škola. Tam se děti zdokonalovaly
v zálesáckých dovednostech: rozdělávání
a udržování ohně, práce s nožem sekyrou
a pilou, stavění stanů (tee-pee a zubřík). Také
zde určovaly přírodniny a seznamovaly se
s jejich využitím. Z ručních prací jsme se zdokonalovali v korálkování, šití a práci s kůží.
V práci se dřevem, tedy i pilou a sekyrou.
Hodně se sportovalo a také se plnily činy,
za které si na příštím sněmu přiznáme
Orlí pera, která nás posunou při „stoupání
na horu“ a k získání nových lesních titulů.
Pod vedením zkušených instruktorů jsme si
zkusili lezení a slaňování a na střelnici v lese
se pak zdokonalovali ve střelbě z luku. Po celou expedici probíhaly bojové hry. A večery,
ty patřily posezení u táborového ohně, kde se
hrálo na kytaru, zpívalo a diskutovalo. Prostě

na nudu si nikdo nemohl stěžovat.
Tato expedice dala všem dětem i dospělým
členům kmene nový impuls k další činnosti. A máme toho do konce roku ještě hodně
na práci. Se začátkem nového školního roku
začnou v naší klubovně na Ekocentrum
Trkmanka pravidelné pondělní schůzky,
dále navštívíme Kláru v jejím sídle na Apollonském chrámu, kde jí pomůžeme trochu
poklidit okolí chrámu po turistické sezóně.
A nejdůležitější a největší akcí bude listopadový potlach na našem tábořišti konaný
na oslavu 50. výročí vzniku kmene Vlků
a 30. výročí od vstupu kmene do obnovené Ligy lesní moudrosti v České republice. A to bude víkend plný her, soutěží, posezení u ohně a setkání s lidmi,
kteří tehdy byli u toho, nebo jen těch, kteří
nám fandí a rádi se s námi občas sejdou
a pobaví.
Vladimír Vystrčil – Medvěd

BĚH O VELKOPAVLOVICKOU MERUŇKU 2020
definitivně a bez náhrady termínu zrušen
Město Velké Pavlovice oznamuje široké běžecké veřejnosti, že byl definitivně
a bez náhradního termínu pro rok 2020
zrušen V. ročník běžeckého závodu BĚH
O VELKOPAVLOVICKOU MERUŇKU
a to z důvodu šíření nemoci způsobené novým typem koronaviru COVID-19.

Běh se měl dle termínové listiny původně
konat dne 21. března 2020 avšak z výše uvedeného důvodu byl v tomto termínu zrušen
a následně byl organizátory stanoven náhradní termín – 7. listopad 2020. Protože se
pandemická situace oproti jarním měsícům
ještě zhoršila, závod byl zrušen a to úplně
a bez náhrady.

Všem příznivcům běhu - samotným běžcům
i jejich fanouškům, děkujeme za pochopení
a těšíme se na zaběhanou snad někdy příště,
v lepších časech!
Sportu zdar, běhu zvlášť!
Za organizační tým Běhu o velkopavlovickou
meruňku Karolína Bártová

Vše zlé je pro něco dobré aneb Chvost tabulky
vyburcoval mladé hasiče k tvrdému tréninku
V sobotu dne 5. září 2020 jsme s naším týmem mladých hasičů navštívili Vlasatice.
Bylo krásné počasí, a tak se sjelo hodně týmů.
Naši mladí zde získali 6. místo.
V neděli dne 6. září 2020 jsme zajeli do nedalekého Kobylí, kde se soutěžilo ve štafetě dvojic a požárním útoku. Oproti Vlasaticím byla
v Kobylí menší účast. Našim se moc nedařilo
a skončili na předposledním 5. místě.
V letošním Covidem-19 poznamenaném roce
to byly první a taky poslední soutěže v požárním útoku. Dílčí neúspěchy nás zdravě naštvaly a namotivovaly. Přes zimu musíme potrénovat a dostat se do formy!
František Procinger

Velkopavlovický hasičský dorost na zářijových kláním příliš neoslnil.
Dal si úkol – vše napravit o jarních soutěžích.
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Školní okénko
Měsíc říjen je v pořadí druhým měsícem nového školního roku
řily děti program při Vítání občánků na městské radnici.
Nadstandardní činnosti (folklórní, hudební,
výtvarné) jsou v naší školce samozřejmostí.
Nově je naše MŠ zapojena do projektu Lokomoce – správný pohyb a tělesná aktivita
pro děti všech věkových skupin. Každodenní
pravidelné cvičení je zdravé a dětem přináší
radost z pohybu.
V příštích měsících nás čekají divadelní představení, mobilní planetárium a další akce.
Podzim je barevný a pestrý v přírodě i v naší
školičce. Okolí školky si už nyní zkrášlujeme.
Ale o tom zase příště.
Krásné podzimní dny všem přeje
kolektiv Mateřské školy Velké Pavlovice

Občanský obřad Vítání občánků si už snad bez písniček a říkadel v podání
krojovaných dětí ze školky nedokážeme představit.
Naši nejmladší "nováčci" z Mateřské školy
Velké Pavlovice překonali slzičkové období,
už si zvykli na odloučení od maminky.
Že je ve školce fajn potvrzuje i to, že za těch pár
dní mají děti spoustu zážitků. Velmi se jim líbila hudební pohádka „O Smolíčkovi“, shlédly
maňáskové divadlo „Sluníčko“. Také paní učitelky pro ně zahrály divadelní pohádku, která
se setkala s velkým úspěchem – „Jak pejsek
s kočičkou pekli dort“.
Vydařil se i výlet na kynologické cvičiště,
kde v programu pejsek Bady a fenka Akila

předvedli dětem nejen to, jak jsou obratní při zdolávání překážek, ale že umí svého
pána ochránit, přinést svačinu, noviny nebo
i ztracenou čepici.
Třídy Koťátka a Berušky se zúčastnily velmi
zdařilé akce s bohatým programem.
„Den plný aktivit v Hustopečích“, kde se zapojily do nabízených činností - jak sportovních,
tvořivých, tak i vzdělávacích.
Nejen pásmem básniček a písní, ale také oblečeny do kroje školkového Sadováčku, zpest-

Paní učitelky v rolích nejen protagonistů
pohádky Jak pejsek s kočičkou pekli dort,
ale hlavně v naprosto nových rolích herců
dětského divadélka.

Koťátka a Berušky z mateřinky
na Veletrhu zájmových aktivit v Hustopečích
Ve čtvrtek dne 10. září 2020 se děti tříd Koťátek a Berušek Mateřské školy Velké Pavlovice zúčastnily výletu do Hustopečí, na akci
s názvem "Den plný aktivit pro děti, kroužky,

sport a zábava". Jednalo se o projekt MAP II
vzdělávání SO ORP Hustopečsko. Místo konání CVČ Pavučina - Hustopeče.

Na děti čekala různorodá nabídka volnočasových aktivit. V prostoru areálu byla stanoviště s pestrou nabídkou programu – sportovní, vzdělávací, turistické, tvořivé, taneční... Děti se aktivně a s radostí zapojovaly
do nabízených činností. Jejich zájem a nadšení bylo tak velké, že se jim vůbec nechtělo
areál opustit a sdělovaly si zážitky i v průběhu příštích dnů.
Akce se zdařila a jak pořadatelům, tak
i organizátorům na stanovištích patří velké
poděkování.

Školčata se podívala, jak z ovčího rouna
vznikne klubko vlny. Zázrak!

Děti z mateřinky navštívily Veletrh zájmových aktivit v hustopečské Pavučině.

Kolektiv pedagogů
Mateřské školy Velké Pavlovice
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Vítání prvňáčků
V letošním školním roce 2020/2021 nastoupilo do naší Základní školy Velké Pavlovice
32 prvňáčků, kteří byli rozděleni do dvou tříd.
Třídními učitelkami se staly PhDr. Jitka Martincová a Mgr. Lucie Nováková.
Zahájení školního roku proběhlo vzhledem
ke koronavirové situaci za přísnějších hygienických opatření – v jednotlivých třídách
s rouškami. Pan ředitel, paní zástupkyně
i třídní učitelky krátce přivítali děti i rodiče.

Už po prvním měsíci výuky můžeme říct, že
jsou prvňáčci moc šikovní. Tímto bychom
chtěli pochválit paní učitelky z mateřské školy
i rodiče, kteří se jistě na předškolní přípravě
podíleli. Zbytek školního roku snad proběhne bez výrazného narušení a děti budou moci
chodit denně do školy.
Mgr. Lucie Nováková,
pedagog I. stupně Základní školy Velké Pavlovice

Otevřela se
brána školy,
otevřela se
i družina
Doba letních prázdnin utekla jako voda
a pro všechny děti školou povinné nastal začátek nového školního roku. Brána školy se
otevřela a současně s ní pro naše nejmladší
děti i školní družina.
Ve středu 2. září 2020 přivítaly paní vychovatelky malé návštěvníky. Během prvních pár
dní probíhalo přihlašování dětí, v současné
chvíli je kapacita ŠD naplněna. Děti jsou rozděleny do tří oddělení, které mají na starosti
paní vychovatelky Marie Hádlíková, Naďa
Forejtová a Lenka Kudláčková ve spolupráci
se dvěma asistentkami pedagoga Bárou Fríbovou a Marií Bankovou.
Navzdory všem vládním opatřením se všichni
snažíme o plynulý chod družiny.
Mgr. Lenka Kudláčková,
vychovatelka školní družiny
Základní školy Velké Pavlovice

První školní den usedlo dvaatřicet nových prvňáčků do školních lavic.
Kéž se jim ve škole vždy líbí! A hlavně, kéž mohou do školy skutečně chodit. Nejen distančně.

Vyhodnocení sběru starého papíru
– I. kolo školního roku 2020/2021
V základní škole se stalo již po několik let zvykem začínat školní rok vždy velkou akcí, a to
sběrem starého papíru. Nebylo tomu jinak
i letos. Ve čtvrtek 24. září 2020 proběhlo první
kolo ve sběru starého papíru. Tři plně naložená auta odvezla celkem 9.503 kg této druhotné suroviny. První stupeň se podílel 7.423
kilogramy a na druhý stupeň potom připadlo
2.079 kilogramů.
Celkové hodnocení
I. stupeň * pořadí tříd
1. místo – 3.A, průměr 81 kg, celkem 1.799 kg
2. místo – 3.B, průměr 62 kg, celkem 1.362 kg
3. místo – 5.A, průměr 50 kg, celkem 957 kg
I. stupeň pořadí jednotlivců

II. stupeň pořadí tříd
1. místo – 7.A, průměr 33 kg, celkem 848 kg
2. místo – 8.A, průměr 25,7 kg, celkem 425 kg
3. místo – 6.A, průměr 16,2 kg, celkem 292 kg
II. stupeň pořadí jednotlivců

Ve školní družině je to fajn. Můžeme si tu
postavit vysokou věž třeba až do oblak!

1. místo – Nela Buchtová, 7.A, 253 kg
2. místo – Viktorie Zárubová, 8.A, 204 kg
3. místo – David Slezák, 7.A, 106 kg
A kdo to nestihl nyní, může starý papír odevzdat v II. kole v měsíci listopadu.
Ing. Lenka Bukovská,
vedoucí Střediska volného času
Velké Pavlovice

1. místo – Marek Hanák, 3.A, 740 kg
2. místo – Štěpán Svatoň, 5.B, 461 kg
3. místo – Nikola Lanžhotská, 5.A, 392 kg
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Co všechno
sbíráme
v naší škole?
V naší škole je již několikaletou tradicí zapojovat se do řady sběrových aktivit. Podle délky
trvání je můžeme představit asi takto:
1. SBĚR STARÉHO PAPÍRU – probíhá
na naší škole každý druhý měsíc. První kolo
ve sběrové soutěži startuje v září a další jsou
potom v měsíci listopadu, lednu, březnu
a poslední kolo je v květnu. A o co se soutěží? Nejlepší sběrači v každém kole jsou
odměněni kornoutem oříšků. Tři nejlepší
třídní kolektivy na každém stupni školy jsou
na konci soutěže odměněny finanční částkou. A potom už záleží na kolektivu třídy,
na co vyhrané peníze využije.

2020

Školkaříci z Pavlovic a Bořetic poznali,
že psí život není "pod psa" :-)
Dne 24. září 2020 v dopoledních hodinách
uspořádal Kynologický klub Velké Pavlovice
ukázky výcviku psů pro děti z Mateřských škol
Velké Pavlovice a Bořetice.
Za krásného slunečného počasí zhlédlo
na sedmdesát dětí takřka pětačtyřiceti minutový program, ve kterém viděly cviky poslušnosti psů, aportování, zdolávání překážek,

zákroky proti výtržníkům, pošťáckého psa
a mnohé další.
Věříme, že se všem dětem i jejich dospělému
doprovodu náš program líbil.
Vladimír Hájek,
Kynologický klub Velké Pavlovice

2. SBĚR PET VÍČEK – v této sběrové aktivitě
pokračujeme již několik let.
3. SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY – tuto
surovinu sbíráme v zimních měsících, kdy je jí
dostatek. Kůru vybíráme pouze dobře usušenou, bez plísně.
4. SBĚR PLECHOVEK OD NÁPOJŮ – tuto
surovinu odebírají sběrné suroviny teprve dva
roky, a tak jsme si řekli, proč nezkusit něco nového. I toto sbírání má mezi žáky úspěch.
Získané finanční prostředky z těchto aktivit
soustřeďuje DOMINO - spolek rodičů a přátel
Základní školy Velké Pavlovice, z.s. a vrací je
zpět žákům v podobě financování různých aktivit dle stanoveného ročního rozpočtu.
Ing. Lenka Bukovská,
vedoucí Střediska volného času Velké Pavlovice

Děti pejsky milují. Díky našim kynologům se dověděly, že pes není jen milý kamarád,
ale také šikovný pomocník, který nám dokáže zachránit i život.

Bořetická
Nový školní rok 2020/2021
mateřinka děkuje v Základní škole Velké Pavlovice
velkopavlovickým
Povinnou školní docházku dokončilo ve školdružiny Mgr. Lenka Kudláčková. S naší škoním roce 2019/2020 celkem 39 žáků. Základlou se naopak rozloučili Mgr. Iva Kilianová
kynologům
ní vzdělání získalo 38 žáků. Jeden žák ukončil
a Ing. Jan Novák, kterým bych chtěl i touto
školní docházku již v 8. ročníku,
cestou poděkovat za práci, kterou ve prospěch
za krásný program apovinnou
tak nezískal základní vzdělání. Z pátých
školy odvedli.
Děti a paní učitelky z Mateřské školy v Bořeticích velmi děkují Kynologickému klubu Velké
Pavlovice, jmenovitě pánům Vladimíru Hájkovi, Františku Popovskému a Štěpánu Helešicovi za předvedení výcviku služebních psů.
Celá ukázka i komunikace s dětmi byla pojata
zábavnou formou, přizpůsobena věku dětí,
zajímavá a poučná. Jednoduše řečeno – pánové, smekáme před vámi, jste super!
Kolektiv učitelek
Mateřské školy Bořetice

tříd odešlo na Gymnázium ve Velkých Pavlovicích 6 žáků.
Jak vypadá nový školní rok v základní škole?

Do prvního ročníku nastoupilo v novém
školním roce 32 žáků, z nichž někteří přišli
i z okolních obcí. Vznikly tak dvě třídy, jejichž třídními učitelkami se staly PhDr. Jitka
Martincová a Mgr. Lucie Nováková. Pedagogický sbor doplnil letos Ing. Pavel Hanzálek,
Bc. Petr Hanzálek a Mgr. Eva Bednářová. Jako
asistentka pedagoga do 1. ročníku nastoupila
paní Marie Banková, do školní kuchyně pak
jako pomocná kuchařka paní Anna Havlíková. Po mateřské dovolené se vrátila do školní

Co se týče výuky v letošním roce, musím konstatovat, že nebude jednoduchá, zvlášť v situaci, ve které se nacházíme dnes, a to v souvislosti s koronavirem a onemocněním Covid-19.
V souvislosti s uzákoněním distanční výuky
se škola připravuje na plynulý přechod na dálkovou výuku v případě uzavření třídy či školy,
a to v rámci řízeného systému výuky „Classroom“. Tato virtuální učebna je jednotnou platformou pro všechny žáky naší školy.
Pro komunikaci s rodiči bude škola využívat kromě webových stránek především
školní informační systém „Bakaláři“. Podle novely školského zákona je pro každé-
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ho žáka distanční výuka již povinnou součástí vzdělávání.
Jak se základní škola na nový školní rok
2020/2021 připravovala?
Letos se pokračovalo také v opravě topení,
a to na 2. stupni. Hotové jsou tak všechny
učebny, kabinety, kanceláře a na 1. stupni
i chodby. Malovaly se některé třídy a chodby
v obou budovách. Pořizovaly se nové protipožární dveře, tentokrát u vchodu vedle zeměpisné učebny na 2. stupni. Čistila se zadní část
fasády na obou budovách. Opravovala se také
dlažba a kanalizace za kancelářemi u hlavního vchodu na 2. stupni. Provedla se výměna
plynového konvektomatu ve školní kuchyni
cca v hodnotě 400.000 Kč.
V září podala základní škola žádost o dotaci,

tentokrát na projekt s názvem „Modernizace odborných učeben ZŠ Velké Pavlovice“,
a to v rámci MAS Hustopečsko. Projekt je
zaměřen na modernizaci učebny a kabinetu
přírodopisu, modernizaci učebny technických dovedností (dílny) a jejich vybavení moderními pomůckami. Celková hodnota získaných financí z dotace EU bude 95 % z částky
cca 2,5 miliónu Kč. Za mého krátkého působení na této škole je to již třetí žádost,
kterou škola podala. V roce 2017 to byla
dotace na projekt s názvem „Revitalizace IT sítí ZŠ V. Pavlovice“ cca v hodnotě
200.000 Kč, kterou škola získala od Jihomoravského kraje. V roce 2019 byla dokončena
modernizace učebny fyziky a chemie, učebny
cizích jazyků. Pořizovaly se moderní pomůcky
do těchto učeben, bezbariérové WC. Vybudovala se schodišťová plošina pro tělesně posti-

žené a zajistila se konektivita - to vše v rámci
projektu s názvem „Modernizace infrastruktury ZŠ Velké Pavlovice“. Dotace z EU činila
cca 3,5 miliónu korun, přičemž spoluúčast
zřizovatele byla asi jen 10 %.
Na závěr https://email.seznam.cz/ – inbox
/47740 bych popřál našim žákům v novém
školním roce zdraví, mnoho úspěchů ve školní práci a hodně hezkých chvil, které ve škole i mimo školu stráví. Všem pracovníkům
školy přeji rovněž hlavně zdraví, aby se jim
práce dařila a aby přispívali svými každodenními činy k rozvoji školy. Práce ve školství není jednoduchá, velmi často vyžaduje
pracovat naplno.
Mgr. Michal Rilák,
ředitel Základní školy Velké Pavlovice

Prázdniny skončily – gymnázium opět ožilo
Nový školní rok 2020/2021 který byl zahájen
1. září 2020 bude ve znamení co nejefektivnějšího předcházení šířením nemoci Covid-19 se
kterou se potýkáme ve školách od 11. března
tohoto roku.
Přípravě školního roku na gymnáziu věnovali všichni vyučující a provozní pracovníci
náležitou pozornost. Období letních školních
prázdnin již bylo tradičně ve znamení oprav,
výmalby a generálního úklidu celé budovy
školy. Kompletní nové vybavení kmenové třídy přivítalo studenty 4.A. Výměny střešních
oken v půdní vestavbě a kompletní rekonstrukce se dočkal výtvarný ateliér. Vyučující
připravovali své třídy, chystali učební a výchovně vzdělávací plány, věnovali pozornost
výzdobě tříd.
V úterý 1. září 2020 jsme v aule školy přivítali
studenty prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studijního oboru. Pan ředitel popřál
novým studentům hodně úspěchů ve studiu
a zdůraznil důležitost dodržování protiepidemických opatření během činností ve škole.
Studenti dalších ročníků byli přivítáni ředitelem školy a třídními učiteli v kmenových
třídách. Pro tento školní rok jsou třídnictvím
pověřeni: prima – Mgr. Kaszper, sekunda
– Mgr. Strouhalová, tercie – Mgr. Míchalová, kvarta – Mgr. Michnová, kvinta
– Mgr. Tomková, sexta – Mgr. Lorenzová, septima – Mgr. Spěšná, oktáva – Mgr. Kadlec,
1.A – Ing. Holásková, 2. A – Mgr. Sovadina,
3.A – PhDr. Rubáš, 4.A – Mgr. Vašíček.
Ministerstvo školství schválilo gymnáziu
k realizaci naši projektovou žádosti s názvem Vzděláváme pro život II. Nová projektová žádost navazuje na předchozí projekt,
který byl realizován v období od 1. září 2017
do 31. srpna 2019. Nová projektová žádost
je připravena pro novou výzvu OP VVV
č. 02_18_065 Šablony II pro SŠ a VOŠ. V rámci projektu se zaměříme na osobnostně pro-
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fesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
na vzájemného setkávání a sdílení zkušeností
pedagogů a odborníků z praxe, na personálního posílení školy o školního psychologa
a kariérního poradce.

ICT a doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem. Z této výzvy můžeme čerpat
v dvouletém období prostředky v celkové výši
1.038.000 Kč bez spoluúčasti zřizovatele.
Projekt je financován 85 % z EU a 15% ze státního rozpočtu.

Dále budou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, projektové dny
a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím

PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Saturnin v rouškách
Snad jen málokdo nezná Saturnina, onoho
ironického a všeho schopného prvorepublikového sluhu, který svého pána a okolí dostává do neočekávaných a vtipných situací.
Zdeněk Jiroutka tento román napsal během
protektorátu, Mahenovo divadlo Saturnina v režii Jakuba Nvoty uvádí už několik
let, v říjnu proběhne již 100. repríza tohoto
oblíbeného představení.
“Swingové grotesky pro celou rodinu” se
ve čtvrtek 24. září 2020 zúčastnily první
a druhé ročníky vyššího stupně gymnázia.
Nutno dodat, že vyučující i vedení školy dlouho zvažovali, zda tuto kulturní akci uskutečnit, neboť situace související s epidemií se měnila den ze dne.
Studenti tedy viděli, za doplňku nezbytných
roušek, vtipné představení, kterému dominovaly skvělé herecké výkony – v roli Saturnina
Martin Siničák, jeho pána ztvárnil Martin
Sláma a v roli slečny Barbory Anette Nesvadbová. Scénu doplňovala živá swingová hudba,
jejíž protagonisté se do děje zapojovali.
Z divadla většina z nás odcházela s krásným
zážitkem, jen nás mrzelo, že naše úsměvy
přes roušky nemohli vidět.
Mgr. Pavla Míchalová

Netradiční selfíčko z Mahenova divadla.
V době koronaviru – jak jinak
než s rouškou.
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Informace
školního
psychologa
Vážení zákonní zástupci, ráda bych se Vám
touto cestu představila a nabídla Vám své
poradenské služby v rámci svého působení
na Gymnáziu Velké Pavlovice. Jmenuji se
Barbora Tušimová a od 1. září 2020 působím na této škole jako školní psycholog (na
základě Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání).

Seznamovací dopoledne primánů
Po týdnu poznávání nové školy, spolužáků
i učitelů děti primy vyrazily na seznamovací dopoledne strávené u myslivecké chaty
v Kobylí. Z kobylského vlakového nádraží
vyšli holky a kluci vstříc cíli, hřejivé slunce přitom stále připomínalo čas prázdnin
a dovolených, po cestě hráli hry, a tak cesta
rychle ubíhala.
U chaty museli hlavně kluci prokázat chlapské dovednosti, jako je sekání dřeva, ořezávání klacíků a hlavně rozdělávání ohně. Pustili

Činnost školního psychologa upravuje legislativa MŠMT, konkrétně Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních. Podle
této vyhlášky jsou poradenské služby poskytované školním psychologem bezplatné
a jsou nabízeny žákům, rodičům i pedagogům. Školní psycholog pracuje preventivně
i intervenčně, se třídami nebo s jednotlivci,
a podporuje dobré školní klima.

Dlouhodobě pracuji také s metodou Feuersteinova instrumentálního obohacování
(FIE). Jedná se o metodu, která je zaměřena
na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat
a rozvíjet učební potenciál jedince. Podstatou
metody je kognitivní rozvoj, který umožňuje
školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet
a učit se.
V tomto školním roce budu ve škole přítomna každé úterý a pátek, v tyto dny mě můžete
ve škole kontaktovat osobně, doporučuji však
domluvit si konzultaci předem telefonicky
(605 750 482) nebo e-mailem (tusimovab@
gymnvp.cz), abychom mohli konkrétní čas
přizpůsobit mým i Vašim možnostem.
Poskytování služeb školního psychologa je
dobrovolné. Pokud problém vyžaduje dlouhodobější práci s klientem, je u nezletilých
klientů nutný písemný informovaný souhlas
zákonného zástupce. Přeji Vám úspěšné
vkročení do nového školního roku a těším se
na naši spolupráci.
Mgr. Barbora Tušimová,
psycholog Gymnázia Velké Pavlovice

se do toho s vervou, a přestože bylo dřevo navlhlé, za chvíli oheň vesele plápolal a už počáteční plamínek ohříval kolem dvaceti špekáčků, sýrů a marshmallownů. V přírodě zkrátka
více chutná!
Po vydatné svačině se hrály nejrůznější hry:
„schovka“, evoluce nebo třeba souboj lodí.
Špinaví, s dýmem ve vlasech, „skautským“
srdcem, veselí a unavení se děti vrátily zase
zpátky domů :-).
Další den děti psaly zpětnou vazbu. Měly zodpovědět dvě základní otázky:
1. Co se ti na výletě (ne)líbilo?
2. Kam bychom mohli jet příště?
1. Líbilo se mi sekání dřeva, ořezávání klacků
(to zaznělo asi v 95 procentech všech odpovědí :-)) Z čeho jsem měla radost, jak nás paní
učitelka při schovce honila po lese a jak jsme
si stavěli Titanic; Na školní výlet bych jela
do Olympie a všichni bysme si koupili stejný
trička; Nejlepší bylo jak když jsme hráli schovku a na mě a na Stellu a Barču zapomněli
ÚPLNĚ VŠICHNI.

Obrátit se na mě můžete ohledně problémů
s adaptací studentů na nové prostředí, s výchovnými nebo rodinnými problémy, s problémy v třídním kolektivu, s osobními problémy studentů nebo výukovými problémy
a slabým prospěchem.
Nabídnout Vám mohu také konzultace ohledně dalšího studijního směřování studentů, zefektivnění domácí přípravy, přípravy
na maturitní nebo přijímací zkoušky apod.

2020

2. Příště bych jela do Londýna, tak na 2–3 dny;
Chtěla bych jet do lesa; Příště bych chtěl výlet
do přírody, ale na víc dní; Rád bych přespal
na Pálavě; Beskydy na tři dny; Do Jump Parku.

Novopečení studenti velkopavlovického
gymnázia ze třídy prima se „dávají
dohromady“. Takové posezení u táboráků
a veselé „klábosení“ osvědčeně tvoří
a tuží kolektiv.

Tak snad příště, ať už budeme na Pálavě,
v Londýně, Beskydech, v lese či v Jump Parku, to bude stejně zábavné jako na našem
adaptačním programu.
Mgr. Eliška Kaszper,
pedagog Gymnázia Velké Pavlovice

Opět distanční výuka
Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
ze dne 1. října 2020 se s účinností od 5. října
2020 (pondělí) do 18. října 2020 (neděle)
omezuje provoz středních škol, spočívající
v zákazu osobní přítomnosti žáků na středních školách.
Prezenční výuka s docházkou nadále pokračuje ve třídách nižšího gymnázia (prima
–kvarta). V ostatních třídách (kvinta – oktáva, 1.A – 4.A) je zavedena opět distanční
výuka, která plně respektuje platný rozvrh.
(Příspěvek byl připraven ještě před uzavřením
veškerých základních a středních škol.)
Nástrojem pro komunikaci mezi žákem
a školou je informační systém školy EduPage,
přes který jsou žákům zadávány pokyny
pro vypracování úloh, testů a pro veškerou
domácí přípravu. V blocích probíhá také
pravidelná on-line výuka prostřednictvím
videokonferencí v prostředí Google. Bloky

videokonferencí pro jednotlivé třídy jsou zaznamenány v událostech a žáci jsou na ně
zváni vyučujícími prostřednictvím odkazů
přes EduPage.
Videokonference jsou denně v rozsahu
3 až 4 hodiny maximálně. Další školní přípravu si žáci plánují samostatně. Vyučující jsou k dispozici vždy v době stanovené řádným rozvrhem. Výuka neprobíhá
odpoledne ani v době víkendu (respektujeme
rozvrh tříd).
Podle aktualizovaného školského zákona je
distanční výuka pro žáky povinná a neúčast
musí být řádně omluvena u třídních učitelů.
Docházka je značena jako plnění docházky
jiným způsobem. Věřím, že toto období snad
jen čtrnácti dnů spolu opět zvládneme co nejlépe a ke spokojenosti všech.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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SPORT
Ohlédnutí za tenisovou sezónou 2020
Tenisový klub Slavoj Velké Pavlovice
Jak už bývá pravidlem, i v letošním roce se
družstva velkopavlovického Tenisového
klubu Slavoj zúčastnila soutěží pořádaných
Jihomoravským tenisovým svazem. Letos
nás reprezentovala družstva baby, dorostu, dospělých a mladších žáků v kategorii
4+0. Díky Coronavirovým opatřením se
soutěž 4+0 odehrála až v měsíci září, a možná také proto se dostavil skvělý výsledek
pro naše družstvo.
Naše mladší žákyně v zastoupení Veroniky
Urbánkové, Františky Náležinské, Laury Pilarčíkové a Milady Náležinské svedly utkání
s týmy TK Mikulov, TK Velké Bílovice a Slovácký TK Břeclav.

skupinu a zaslouženě si vybojovaly skvělé,
zlatem se blyštící 1. místo. Všem hráčkám
děkujeme za předvedené výkony a přejeme
mnoho dalších úspěchů nejen na tenisových dvorcích.
Jelikož na tento výsledek chceme v budoucnu
navázat, zveme všechny zájemce o tuto skvělou hru, aby neváhali a přišli do naší tenisové školy.
Veškeré informace Vám sdělí šéf trenér
TK Slavoj Velké Pavlovice Zdeněk Kalina
– tel. kontakt: +420 604 408 007.
Za Tenisový klub Slavoj
Dalibor Šefránek

S výsledky TK Mikulov 5:1, TK Velké Bílovice
4:2 a Slovácký TK Břeclav 6:0 ovládly celou

Inzerce
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Zlaté holky z velkopavlovického Tenisového klubu Slavoj. Že by budoucí „Kvitky“?
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KALENDÁŘ AKCÍ
Vážení občané!
Vzhledem k velmi nepříznivé koronavirové situaci, v jejíž souvislosti byly zrušeny
veškeré kulturní, společenské a sportovní
akce pro širokou veřejnost, jsme se rozhodli v tomto vydání Velkopavlovického
zpravodaje nezveřejnit přehled plánovaných akcí, který na tomto místě obvykle nacházíte.
Pokud se současná pandemická situace
v souvislosti se šířením nemoci způsobené novým typem koronaviru COVID-19
zlepší natolik, že bude možné akce opět
začít pořádat, zveřejníme promptně pozvánky na webu města Velké Pavlovice
(www.velke-pavlovice.cz) a také o konání
případných akcí budeme informovat prostřednictvím hlášení městského rozhlasu.
Děkujeme všem za pochopení a zodpovědné respektování všech nařízení Vlády ČR!
Karolína Bártová

Máte zájem o inzerci v příštím vydání Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 6/2020 – 2. prosince 2020
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 6/2020 – 18. prosince 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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