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SLOVO STAROSTY

Z RAdnice

Rada města se za období od vydání minulého 
zpravodaje sešla celkem pětkrát a mimo jiné 
se zabývala následující problematikou:
•	průběžně projednala a vzala na vědomí věst-

ník vlády, informace o činnosti městského 
úřadu, o činnosti služeb města a o průběhu 
investičních a dotačních akcí, pronájmy 
bytů, Výroční zprávy o hospodaření příspěv-
kových organizací atd. 

Rada města schválila /výběr/
•	Darovací smlouvu od *** na plastovou ná-

drž na vodu v hodnotě 5000 Kč. 
•	Rozpočtové opatření č. 1/2021, provedené 

Radou města V. Pavlovice dne 9. 2. 2021.
•	Podání žádosti o bezúplatný převod pozem-

ku parc. č. 1265/23 – ostatní plocha v k. ú.  
V. Pavlovice a pozemku parc. č. 1657  
– ostatní plocha a ostatní komunikace v k. ú.  
V. Pavlovice od Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových.

Vážení spoluobčané,
s příchodem jarních měsíců (po letošním ob-
zvlášť studeném dubnu) se rozběhnou i inves-
tiční akce města. S těmi, které začnou v měsíci 
květnu, bych Vás rád seznámil.

Z důvodu loňského deštivého podzimu se 
práce na výsadbě stromů a keřů v lokalitě  
Záblatská přesunuly na letošní jaro. Firma 
VYKRUT zahradní služby Ostrava – Zábřeh 
vysadí 1.758 kusů poloodrostků, 135 kusů 
stromů a 1.603 kusů keřů na rozloze šesti 
hektarů. Hodnota díla je 7.012.000 Kč s DPH. 
Státní fond životního prostředí na tuto akci 
poskytl dotaci ve výši 6.300.000 Kč.

V měsíci květnu začne rekonstrukce vozovky 
v ulici Kpt. Jaroše. Na tuto akci je požádáno  
o dotaci na Ministerstvu pro místní roz-
voj. Výše dotace, pokud ji získáme, je 70 % 
celkových nákladů. Stavbu bude provádět 
firma STRABAG a.s., vysoutěžená cena je 
4.208.000 Kč s DPH.

V měsíci květnu začne i výstavba s názvem 
„Ulice Starohorská, dopravní a technická 
infrastruktura“. Znamená to prodloužení ka-
nalizace, vodovodu, komunikace a veřejného 
osvětlení k budoucí výstavbě rodinných dom-
ků v lokalitě pod Starou horou.

•	Smlouvu č.: HO-001030060909/003-PERF  
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene na akci "V. Pavlovice, rozš. NN, 
Palas K5758/4 za cenu 2000 Kč bez DPH  
s firmou EG. D, a.s., Lidická 1873/36, Černá 
pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Tímto se 
ruší bod 2d/48R/2020 dne 13. 8. 2020, kde 
byla tato smlouva schválená s chybně uve-
deným pozemkem a již neexistující firmou  
E.ON Distribuce a.s..

•	Udělení souhlasu s podporou uspořádá-
ní akce XVI. Agrotec Petronas Rally 2021  
a souhlasu se zapůjčením potřebných ko-
munikací ve vlastnictví města. Akce se koná  
ve dnech 17.–19. 6. 2021.

•	Pravidla Rady města o provádění vyřazová-
ní a likvidaci movitého majetku města.

•	Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě dle ust. § 1267 a násl. zák. 89/20212 Sb. 
č. VB-1012/Velké Pavlovice/156/20 s Dial 

Akce již dokončené…
Nevyužívaná a chátrající budova kina, dříve 
„orlovna,“ je dnes již minulostí. Demoliční 
práce provedla firma STAVEBNÍ FIRMA 
PLUS s.r.o., Hodonín, za částku 2.844.000 Kč  
s DPH. Plocha po budově je zpevněna cihlo-
vým recyklátem. Občané a zákazníci pošty  
na ní mohou parkovat.

Závěrem bych chtěl poděkovat…
Všem občanům, kteří ví, co do každého vel-
koobjemového kontejneru na odpadky patří 
a neplní nám například bio kontejner plastem 
a dalšími odpadky. Nebo pokud vidí, že kon-
tejner je plný, odvezou odpad na sběrný dvůr. 
Ten je otevřen třikrát v týdnu a je zdarma.

Všem, kteří si sami uklidili své nejbližší okolí, 
i když žádná organizovaná akce na jarní úklid 
letos neproběhla.

Dvacátý osmý březen je den narození  
J. A. Komenského. Paní učitelky a pánové uči-
telé tento den již podruhé neslaví. Chci všem 
pedagogickým i nepedagogickým pracov-
níkům mateřské školy, základní školy, gym-
názia a základní umělecké školy poděkovat  
za všechno, co v tomto náročném období dě-
lají pro své žáky, studenty a pro budoucnost 
našeho města.

Telecom, a.s.. se sídlem Křižíkova, 36a/237, 
186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 28175492. Jed-
norázová náhrada za zřízení věcného bře-
mene se sjednává ve výši 15440 Kč bez DPH.

•	Smlouvu o poskytnutí práv k užívání 
software (programu KEO4) číslo: SML-
00348/21 s ALIS, spol. s. r .o., Mariánská 
538/21, 470 01 Česká Lípa, IČ: 00672416 
– doplnění o položku nahlížení za cenu  
2100 Kč bez DPH.

•	Dodatek č. 7/00283703/Ju ke smlouvě o pro-
vozování vodovodu ze dne 1. 6. 2004 na nově 
vybudovaný vodovod v rámci stavby "Vel-
ké Pavlovice, průmyslová zóna – dopravní  
a technická infrastruktura".

•	Výši dotací a uzavření veřejnoprávních 
smluv pro místní spolky a organizace. 
Přestože jsou spolky již rok v útlumu, musí 
se starat o svůj majetek a samozřejmě taky  
plánují činnost na „lepší časy“. 

Zcela na závěr, s laskavým svolením starosty 
obce Bořetice, budu citovat to, co uvedl v Bo-
řetických listech.

Správa města Kelowno, USA.

Oznamuje se tímto způsobem, že za účelem 
ochrany před španělskou chřipkou se všechny 
školy veřejné i soukromé, kostely, divadla, kina, 
společné místnosti a další místa zábavy a do-
movní srazy se až do odvolání uzavírají. Všech-
na veřejná shromažďování sestávající z deseti 
osob jsou zakázána.

D. W. Sutherland, starosta Kelowna, B. S.  
19. 10. 1918 

V roce 1918 zemřelo na španělskou chřipku  
17 občanů Velkých Pavlovic.

Vážení spoluobčané přeji vám všem příjem-
né prožití následujících jarních dnů.

Jiří Otřel,  
starosta města Velké Pavlovice

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města
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•	Dotace:
•	Moravskoslezský kynologický svaz, Velké 

Pavlovice – 10000 Kč
•	T.J. Sokol Velké Pavlovice – 20 000 Kč
•	Spolek rodičů a přátel dětí a školy při 

Gymnáziu Velké Pavlovice – 6000 Kč
•	Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice 

– 5000 Kč
•	*** – pálení čarodějnic – 10000 Kč
•	Český zahrádkářský svaz – 15000 Kč
•	Hanáckoslovácký krúžek – 40000 Kč
•	Velkopavlovické tradice – 40000 Kč
•	Presúzní sbor – 40000 Kč
•	VOC vinice Velké Pavlovice – 10000 Kč
•	Velkopavlovický okrašlovací spolek  

–10000 Kč
•	Letecký klub Nad krajem André  

– 10000 Kč.
•	Dále RMě připravila k projednání a schvále-

ní zastupitelstvem města:
•	Římskokatolická farnost –100000 Kč 
•	Klub důchodců Velké Pavlovice  

– 94000 Kč
•	T.J. Slavoj Velké Pavlovice – 540 000 Kč
•	Myslivci Velké Pavlovice – 160000 Kč

•	Účetní závěrky příspěvkových organizací 
města za rok 2020: Mateřská škola V. Pav-
lovice, V sadech 48, p.o., Základní škola  
V. Pavlovice okres Břeclav, p.o., Gymnázium 
V. Pavlovice, Pod Školou 10, p.o. a Ekocent-
rum Trkmanka, p.o..

•	Rozdělení hospodářského výsledku MŠ  
za rok 2020 ve výši 6072,68 Kč – převede-
ní do Rezervního fondu a dále převedení 
finančních prostředků ve výši 150000 Kč  
z Rezervního fondu tvořeného ze zlepšené-
ho výsledku hospodaření do Fondu repro-
dukce majetku, fond investic.

•	Pokrytí ztráty hospodářského výsledku 
Ekocentra Trkmanka, příspěvkové organi-
zace, za rok 2020 ve výši 17792,79 Kč z Re-
zervního fondu.

•	Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ  
za rok 2020 ve výši 2197,65 Kč – převedení 
do Rezervního fondu.

•	Součinnost města s firmou Agrotec při or-
ganizování sportovní akce "Kolo pro život 
Hustopeče Agrotec Tour 2021". Velkými 
Pavlovicemi vede trasa B 50 km. Termín této 
akce je 22. 5. 2021.

•	Poskytnutí finančního daru z rozpočtu měs-
ta pro rok 2021 pro časopis Malovaný kraj 
ve výši 5000 Kč (nekomerční národopisný  
a vlastivědný časopis Slovácka).

•	Smlouvu č.: HO-014330071765/001-MDP 
o zřízení věcného břemene na akci "V. Pav-
lovice, příp. NN, Barták K2147" za cenu 
1000 Kč bez DPH s firmou EG.D, a.s., Li-
dická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno,  
IČ: 28085400.

•	Uzavření Pachtovní smlouvy s *** za úče-
lem propachtování zemědělského pozemku 
parc. č. 6558 o výměře 1767 m2 trať Soudný 
v k. ú. Velké Pavlovice, dle vyvěšeného Zá-
měru č. 2/2021 o zemědělském pachtu.

•	Dohodu o ukončení smlouvy o spořícím účtu 
vedeného u Komerční banky, a.s.. Zůstatek 
bude převeden na základní běžný účet.

•	Znění Dodatku ke smlouvě pro základní 
běžný účet vedený u Komerční banky a.s., 
a to z důvodu změny úročení kreditních zů-
statků na ZBÚ.

•	Smlouvu o uvedení pořadu "Slovácko sa 
nesúdí" na Velkopavlovické Vinobraní dne 
18. 9. 2021 se Spolkem Kašpar, IČ: 549592 
za cenu honoráře ve výši 30000 Kč bez DPH 
plus náklady na dopravu, ubytování. Jedná 
se o stejnou smlouvu, která byla uzavřena  
na zrušené VPV 2020.

•	Smlouvu na ozvučení akce Velkopavlovické 
vinobraní 2021 ve dnech 17. a 18. 9. 2021  
s firmou První země s.r.o., Sokolská 474, Po-
divín, za cenu 75 020 Kč včetně DPH. Sou-
částí smlouvy je i pronájem pódia.

•	„Smlouvu o vytvoření uměleckého vý-
konu“ s Romanem Němcem, Inspektor-
ská 392, 288 02, Nymburk, IČ:05069955. 
Předmětem smlouvy je vystoupení kapely 
YoYo Band na VPV 2021 dne 17. 9. 2021  
za cenu 48000 Kč.

•	Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě  
č. 10/2021 o poskytnutí dotace pro VOC vi-
nice Velké Pavlovice, z.s., který navyšuje Ve-
řejnoprávní smlouvu č. 10/2021 o 10000 Kč 
na celkovou částku 20000 Kč.

•	Výherce Výběrového řízení na akci "Velké 
Pavlovice - ul. Starohorská, dopravní a tech-
nická infrastruktura" a uzavření smlouvy. 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce. Výhercem je firma PORR 
a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 
Praha 10, IČ: 430 05 560 s nabídkovou cenou 
3289500 Kč bez DPH.

•	Smlouvu o dílo č.: P 01/2021 uzavřenou 
s firmou Projekce inženýrských sítí s.r.o.,  
Za Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav,  
IČ: 29319706 na vypracování projektové do-
kumentace pro společné územní a stavební 
(vodoprávní) řízení na stavbu: "Velké Pav-
lovice – RD u Trkmanky, kanalizace a vodo-
vod" za celkovou cenu 94500 Kč bez DPH.

•	Výherce Výběrového řízení na akci 
"Velké Pavlovice – rekonstrukce MK  
na ul. Kpt. Jaroše". Jedná se o veřejnou za-
kázku malého rozsahu na stavební práce. 
Výhercem je firma STRABAG a.s., Ka-
čírkova 982/4, Jironice, 158 00 Praha 5,  
IČ: 608 38 744 s nabídkovou cenou  
3 478 177,89 Kč bez DPH.

Rada města neschvaluje
•	Nabídku od firmy Agdata s.r.o., Nové sady 

988/2, Brno, 602 00, IČ:05171750 na mo-
nitoring ovzduší a počasí pro chytrá města 
za nabídkovou cenu 70440 Kč bez DPH/rok  

(s DPH 85233 Kč).
•	Nabídku Sdružení tajemníků městských 

a obecních úřadů ČR. Jedná se o Česko-
slovenskou výtvarnou přehlídku BOJ  
s PANDEMIÍ – oslovení škol prostřednic-
tvím měst a obcí – a tajemníků městských  
a obecních úřadů.

Rada města souhlasí
•	S opravou komunikace na pozemcích měs-

ta V. Pavlovice u rodinného sídla manželů  
*** na náklady investora stavby dle nákre-
su ze dne 7. 12. 2020 zpravovaného firmou 
Osička stavební firma s.r.o... 

Rada města nesouhlasí
•	Se zakoupením reklamní plochy na novém 

užitkovém automobilu DACIA DOKKER 
firmy GIRASOLE a tím nesouhlasí se fi-
nančně podílet na projektu "Sociální auto-
mobil". 

Rada města projednala
•	Předložený Záměr o zbudování workouto-

vého hřiště v místě mezi cvičištěm pro psy  
a skateparkem. Rada města navrhuje pře-
pracovat návrhy a seznámit s nimi zastu-
pitele města, poněvadž bude třeba upravit 
s ohledem na výši finančních nákladů také 
rozpočet města.

•	Návrh pí ***, která by chtěla zorganizovat 
soutěž pro děti s motivací k pohybu. Jedna-
lo by se o chůzi/běh v přírodě, který by byl 
monitorován aplikacemi v chytrých telefo-
nech a na základě dosažených výsledků by 
byly děti odměněny. Město Velké Pavlovice 
by se mělo podílet především na financo-
vání odměn pro děti. Rada města podpoří  
tuto akci.

•	Nabídku spolupráce mezi firmou Zásilkov-
na s.r.o.. 

•	Přijatou Petici "Za čistou a bezpečnou 
ulici Pod Břehy ve Velkých Pavlovicích". 
Pod peticí je podepsáno 20 občanů (z toho  
16 platných podpisů). Petice je také adreso-
vána Dopravnímu inspektorátu PČR Břec-
lav. V petici se řeší část ulice od křižovatky 
ulice Úvoz, směrem k ul. Nad Zahrady, 
respektive k přejezdu ČD. Důvod petice: 
nedostatečná vybavenost ulice pro dnešní 
rozsah provozu. Chybí zde chodníky, od-
kanalizování komunikace; v ulici je vysoká  
prašnost za sucha apod..
RMě konstatovala, že opravdu v tuto dobu 
je popisovaná část ulice silně znečištěna. 
Projíždí zde vozidla z vícero staveb, která 
jsou v této lokalitě v různém stádiu výstav-
by. (Meandry na Trkmance, výstavba ne-
movitosti na ŠSV, rekonstrukce plynovodu 
v ul. Pod Břehy, dříve rekonstrukce vodo-
vodu.) Zlepšení situace nepomohlo ani le-
tošní blátivé počasí v době, kdy probíhaly  
orby na polnostech. 
RMě navrhuje tuto ulici vyčistit s pracov-
níky Služeb města, dále zapůjčit radar  
na měření rychlosti vozidel a zjištění po-
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čtu projíždějících vozidel – pokud možno 
co nejdříve. Poté ještě po zahájení turis-
tické sezóny. Proběhlá měření zpracovat  
a vyvodit z toho další postup. Také zastu-
pitelé budou seznámeni s touto peticí a sa-
mozřejmě s výsledky měření, které budou 
podkladem dalších variant řešení tohoto  
úseku ulice Pod Břehy.

Zastupitelstvo města na svém 14. zasedání, 
které se konalo 4. 2. 2021, schvaluje:
•	Pokyny pořizovatele a určeného zastupitele 

na podstatnou úpravu návrhu změny č. 3  
ÚP Velké Pavlovice.

•	Finanční dar pro ZUŠ Velké Pavlovice  
ve výši 66000 Kč pro potřeby kompenzace 

školného v období nouzového stavu na jaře 
a podzim roku 2020.

•	Přečíslování pozemku ze Smlouvy o převo-
du nemovitých věcí schválených pod bodem 
9d/14Z/2020 dne 17. 12. 2020 z důvodu 
nutnosti zpracování nového GP z původ-
ního čísla 629/9 na 629/11. Cena, výměra 
a vše ostatní zůstávají v původním znění. 
Pozemek parc. č. 629/9 v k. ú. V. Pavlovice 
o celkové výměře 151 m2 byl přečíslován  
z důvodu zapsání nového geometrického 
plánu na průtah města V. Pavlovice.

Zastupitelstvo města na svém 14. zasedání, 
které se konalo 4. 2. 2021, vydává:
•	Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, 

o místním poplatku z pobytu města  
V. Pavlovice.

Zastupitelstvo města na svém 14. zasedání, 
které se konalo 4. 2. 2021, bere na vědomí:
•	Rozpočtové opatření č. 13/2020, pro-

vedené Radou města V. Pavlovice dne  
31. 12. 2020.

ing. Jana Václavková,  
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

Napsat příspěvek do zpravodaje mně dělá čím 
dal větší problém. Pokud se tedy nevyskytne 
zrovna nějaké téma, které ještě nebylo proprá-
no horem dolem. Ve středu, kdy byla uzávěrka 
tohoto zpravodaje, jsem neměl napsanou ještě 
ani čárku.

Přemýšlel jsem o čem psát a kupodivu jsem 
přišel na to, že by lidi mohlo zajímat to, na co 
se ptají jejich spoluobčané.

Otázky, které jsou níže zodpovězeny nejsou 
smyšlené, jak tomu údajně bývalo v pořadu 
„Volejte řediteli“ na TV Nova. Ostatně to asi 
půjde poznat, moc jsem je neupravoval. Od-
povědi na otázky mohou být ve zpravodaji 
popsány obšírněji, než bylo odpovězeno ta-
zatelům, protože jsou většinou s tématech  
v dotazech seznámeni.

1. Kdo odpovídá za dopravní značení  
na místních komunikacích a polních ces-
tách v našem městě? Jmenovitě – buď Vy 
nebo někdo jiný? (Jedná se o výšku SDZ - 
svislé dopravní značení, vzdálenosti atd.) 
Výška dopravního značení v obci (městě) 
má být kolik centimetrů od země? V okruhu 
150 metrů od městského úřadu jsem zjistil, 
že minimálně v šesti případech neodpovídá 
normě ČR o dopravním značení, včetně do-
datkových tabulek. Už jsem si jednou učesal 
hlavu v chodníku o SDZ, proto si dovoluji 
Vás požádat o nápravu. Mohu ukázat přímo 
na hlavě a místo, kde k této události došlo.  
A není to daleko od městského úřadu.
Nemáme přesně stanovené, kdo za DZ odpo-
vídá. Schválení dopravního značení většinou 
vyřizují strážníci městské policie, samotné 
umístění mají na starost služby města, ane-
bo externí firma. V případě, že umístění DZ 
neodpovídá normám tak, že dokonce jejich 
umístění ohrožuje zdraví osob, budou pře-
dělány. (Tazatel již jednu dopravní značku 
poupravil sám a v případě dalších jsme jej 
požádali o přesnou specifikaci chybně osaze-
ných DZ.) 

2. Kdo povolil střelbu na střelnici o neděli 

dotaZy z e-mailů, telefonátů, internetu…
Velikonoční? Ani komunisté si to nedovoli-
li. Střílelo se tam celý den. Nebo se připra-
vuje nějaké opatření - Západ proti Východu 
nebo naopak? Bývalo zvykem, že střelby 
na střelnici se uskutečnily na základě po-
volení městského úřadu v neděli a bylo to  
v hlášeních města. Silvestr apod. O neděli 
Velikonoční žádné hlášení o střelbách ne-
padlo. Nebo jsme již na jiné planetě?
Na provoz střelnice na krátké zbraně (ani jiné 
zbraně) nedohlíží obecní úřady, ale KŘ PČR, 
v tomto případě patřičné oddělení na ÚO  
v Břeclavi. Co se týká hlášení místním roz- 
hlasem, vždy se hlásily pouze střelby na střel-
nici „myslivecké“, kde se střílí na holuby, tudíž 
do prázdného prostoru, nikoliv do meze (tedy 
do země).

3. Vozidla stavebních firem a od penzio-
nu Poliak mezi přejezdem a ulicí Hlavní 
jezdí velice rychle. Málem mě tam před 
cca 14 dny přejeli. Prý si mohu stěžovat  
na městský úřad. U toho byla policie ČR. 
Takže se na Vás pane místostarosto a sta-
rosto obracím, abyste sjednali nápravu.
Pár dní před tímto dotazem byla na měst-
ský úřad doručena petice, ve které je žádáno  
o vyřešení stejného problému. K omeze-
ní rychlosti možná dojde, ale až na zákla-
dě vyhodnocení měření, které již proběhlo  
a bude ještě probíhat v době, kdy bude v pro-
vozu penzion André. Město bude disponovat  
s faktickými daty jak o rychlosti, tak o počtu 
projíždějících vozidel. Na tomto úseku ulice 
byla řešena i zvýšená prašnost, která je zde 
díky uskladněným materiálům firem pro-
vádějící opravy inženýrských sítí ve městě  
a také z důvodu stavby meandrů na Trkman-
ce a samozřejmě v dřívější době i stavbami 
v areálu ŠSV. Prosíme o trpělivost občany  
na této ulici. 

4. Kdo přebírá práce od dodavatelů  
za město? 
Práce přebírá většinou ten, kdo je zadává, 
popř. ten, co má onu akci na starost. U vět-

ších akcí je to starosta se stavebním dozorem,  
u menších starosta, místostarosta, popř. ve-
doucí služeb města. 

5. Před Velikonocemi projížděl po Velkých 
Pavlovicích zametací vůz. Možná někde  
i zametal. Proč ne všude?
Zametací vůz společnosti Hantály, a.s. za-
metá Velké Pavlovice dva dny, potom přejíždí  
do jiných obcí, kde na něj rovněž čekají. Po-
kusíme se na příští rok „vypíchnout“ k zame-
tení ty více zaneřáděné ulice a ty méně by se 
zametly až později, ve květnu. Právě třeba dří-
ve zmiňovaná ulice k ŠSV zametena nebyla.  
Ano toto byla chyba, že jsme nepožádali 
přednostně o zametení ulice, která je velmi 
prašná. Ještě k ul. Pod Břehy, Hlavní, Brněn-
ská, Nádražní a Hodonínská. Tyto ulice ob-
hospodařuje a má ve správě Správa a údržba 
silnici JMK, proto očekáváme jejich zametení  
jejich zametacím vozem. Není tajemstvím, 
že asi před třemi – čtyřmi léty projel po těch-
to ulicích vůz námi objednaný a za ním tři 
hodiny jezdil vůz SÚS JMK, tak nevím, co 
je teď lepší. SÚS JMK se zametením komu-
nikací počítá, kdy však, to nám nedovedou 
říci. A že někde část těchto ulic byla zame-
tena? Možná při přejížďce mezi jednotlivý- 
mi ulicemi. 

6. Dobrý den pane místostarosto, přepo-
sílám situaci na mezi Starohorská, abyste 
si udělal obrázek, za který i Vy jako mís-
tostarosta nesete zodpovědnost. A ještě 
k tomu velitel hasičů. Měl byste se více 
starat, a ne psát nějakou divnou češtinou  
na sociální sítě, která se vůbec nepodobá 
nářečí v Pavlovicích. Myslím, že dost lidí 
má z toho srandu. Začněte si už konečně 
plnit svoje povinnosti, reagujte na podně-
ty občanů... Někde jsem zaslechl, že bys-
te chtěl být starostou v Pavlovicích. No, 
svědomití a chytří lidé to většinou dělat  
nechtějí, umí se uživit i jinak.
Ano, už jsem si zvykl, že nesu se starostou 
odpovědnost za vše. Co se týká facebooko- 
vých stránek, tak jsem pisateli odpověděl, 
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že mu to může být jedno. A že si z toho lidi 
dělají srandu? To je mně taky jedno. Pro 
mě je důležité, že se něco dozví a že to čtou. 
A čte to i onen pán, jinak by to nevěděl.  
A odpověď na poslední větu je taková, že 
jsem to nikdy neřekl. S odstupem času mohu 
napsat, že naposled bylo skloňováno v uza-
vřené místnosti moje jméno s tímto postem  
v roce 2015. Pravda ovšem je ta, že jsem ješ- 
tě jako dítě prohlašoval, že budu prezident. 
Tak možná se to nějak postupně zkomolilo. 

7. Paní tajemnice má dokumentaci, jak by 
mělo být vyřešeno parkování na ulici Zel-
nice. Poskytnuto od mé přítelkyně, zastu-
pitelky v jednom malém městečku. Toto byl 
také záměr ředitele Macha z DP Břeclav. 
Bohužel jste za tři roky neudělali vůbec nic. 
Přitom je to práce na jeden den a nic by to 
nestálo. Zelnice jsou stále závodní dráha. 
Je jen otázkou času, kdy se tam něco sta-
ne. Pan Turek bude mít pergolu a posezení 
téměř u silnice. I ostatní majitelé sklepů. 
V takové ulici musí být razantní omezení 
rychlosti. Jestli to nechápete, tak nemáte  
na svém postě co dělat. Vím, co říkám, ře-
ším tyto věci s bývalým státním zástupcem. 
Stání na chodníku na Zelnicích je totální 
úlet a pohrdání vyhláškou. Jestli mi neode-
píšete, chápu, že nemusíte, měl bych to po-
slat doporučeně, ale berte to jako poslední 
podnět. Nebo přistoupíme k razantnějšímu 
jednání? (Tazatel měl další dotazy k situaci 
v ul. Zelnice, ale pokládám za bezpředmět-
né na toto reagovat ve zpravodaji, tímto se 
mu omlouvám.)
Těžko se vyhovuje jednomu občanovi, když 
většina je proti. 

8. Před cukrárnou je malý parčík pro děti. 
Je to velice dobré, ale někdy před rokem 
město tam udělalo opravu houpačky, která 
stále vykazuje velké závady. Madla se vyta-
hují. Dnes jsem je viděli na zemi. Asi špatně 
zajištěné! Není tam žádný klínek, a to nej-
sem žádný tesař nebo kolář. A co Vy na to? 
V parčíku na ul. Čechova nejsou herní prv-
ky v majetku města. V rámci možností  
je udržujeme. 

9. Proč neodpovídají chodníky normě?
Myšlen je pravděpodobně opět chodník  
na ul. Zelnice. Chodník byl postaven na místo 
starého. Normě neodpovídá možná v někte-
rých místech spád chodníku k silnici, nájez-
dové obrubníky byly zvoleny jako kompromis.

10. Ještě mi vysvětlete, proč už opadává 
omítka z brány ke hřbitovu? Kolik město 
zaplatilo? Lidi to nezajímá, představte si,  
že mě ano...
Opadávání omítky ve spodní části brány bylo 
řešeno s firmou provádějící opravu, památká-
ři i projektantem. Projektant opravy a staveb-
ní dozor se kloní k názoru s opravami poseč-
kat. Bohužel je toto u památek, které se nesmí 
odizolovat od vzlínající vlhkosti běžné. 

11. Copak si vozíte služebním vozidlem  
a za tím přívěs? Myslíte si, že si lidé nevší-
mají a neřeknou?
Nevzpomínám si, co jsem naposled vezl 
pro svou potřebu na vozíku za služebním  
vozidlem, ale pro tazatele mám následující 
vysvětlení. Buď to bylo služebně, (a to tře-
ba i navečer, v sobotu nebo v neděli – ano  
i to se stává), anebo jsem si potřeboval vozi-
dlo nutně půjčit a pak jsem uhradil za PHM  
částku do pokladny. Možná by stálo ješ-
tě za zmínku, že si umím půjčit sekačku 
do sadu a nedávno jsem měl poprvé za-
půjčený i traktor, abych začal čistit měst-
ský sad. Protože nejsem „vůl“, náklady  
na provoz vracím. A to finančně. Pro jistotu 
ještě dodávám, že jsem držitelem profesní-
ho osvědčení řidiče. Zajímavé ještě je, že mě  
má tazatel celkem v merku, ale to, co dělám  
(a dělat bych nemusel), nekomentuje. 

12. V minulém zpravodaji byla zmínka 
o plánované výstavbě rodinných domů  
na Špitálku, ale co na družstvu? S panem 
Stokláskem nekomunikujete? 
Komunikujeme a toto jsou vlastně jeho slova: 
„Výstavba inženýrských sítí a následně samo-
zřejmě i rodinných domků je na dobré cestě. 
Mírné zdržení výstavby zapříčinily při pro-
váděné demolici nalezené objemné betonové 
prvky, které se standardně na stavbách nevy-
skytují a také omezený provoz státní správy  
v době koronavirových opatřeních.“

Investor má představu, že bude v lokalitě vy-
stavěno 5 až 10 vzorových domků, a dle těchto 
staveb si budou architektonicky podobné ne-
chávat navrhovat budoucí majitelé pozemků. 
Chce tím dosáhnout jednotné architektury  
v lokalitě. 

A časově? Stavební povolení na stavbu inže-
nýrských sítí by mohlo být vydáno v měsíci 
květnu, popř. červnu tohoto roku a hotovo se 
stavbou by mohlo být dle investora už v prv-
ních měsících následujícího roku. Výstavba 
RD zatím nebyla nikde inzerována a v sou-
časné době je evidováno přibližně 60 před- 
běžných zájemců z Velkých Pavlovic a okolí. 

13. Máte na městě starou dlažbu  
30 × 30 cm?
Nemáme, veškeré této dlažby jsme se zbavili.

14. Potřebuji vypálit škarpu, můžu Vám to 
nahlásit?
Škarpa se vypalovat plošně nesmí, tak mi 
to ani raději nehlaste. Pálení klestí se hlásí  
přes web https://paleni.izscr.cz/paleni . Po-
vinnost to mají právnické osoby, fyzické ne.  
A prosím Vás, když mi (jako dobrovolnému 
hasiči) někdo zavolá, že někde něco bude pá-
lit, ať tam nejezdíme, stejně tam dojedeme, 
když nás tam pošle operační. 

15. Předpokládám, že asi není v jednání, 
nebo spíše není myšlenka, vybudovat park 
na cvičení, každopádně si myslím, že by to 
bylo fajn, mít nějaké takové místo, jednak 

už to je docela často vidět ve městech, dědi-
nách apod. Kdyby byla nějaká možnost něco 
takového navrhnout nebo vybudovat, určitě 
by to bylo super... Dík předem za zhlédnutí 
stránek. Stránky jsou jen namátkově. Urči-
tě je plno firem, kteří tohle budují.
Ano, jedná o starší dotaz z července roku 
2019 a byl vybrán záměrně. Tazatel ještě 
žije a snad i stále aktivně cvičí. Vypadá to, 
že by se letos workoutové hřiště mohlo zbu-
dovat. Záleží jen na zastupitelích, jak bu- 
de „honosné“. 

16. Jak je možné, že Moravská Agra čerpá 
vodu z obecní studny na ul. Zahradní?
Město Velké Pavlovice má studnu na ul. Za-
hradní v majetku. V majetku ji má však rovněž 
Moravská Agra. Jak si asi většina lidí pama-
tuje, o studnu se staral a používal mnoho let 
Státní statek a posléze právě Moravská Agra. 
Dohledávají se listiny a pokud se najdou, ane-
bo i když se nenajdou, bude se muset vlastnic-
tví „rozseknout“. 

17. Je možné umístit k rybníku Zahájka více 
košů na odpadky?
Dotazů na umístění košů na různá místa je 
hodně. Pominu-li stejný problém jako s kon-
tejnery (všichni je chtějí, ale nikdo u svého 
domu), tak další problém vidím v tom, že čím 
více košů, tím více starostí. Buď lidé do košů 
hází odpad z domácností a musí se vyvážet 
velmi často a co si budeme, dříve stačilo svá-
žet koše ve městě jednou týdně jeden den, 
nyní je toto málo. V lednu jsem byl s kama- 
rády na výšlapu k jedné rozhledně. U rozhled-
ny byly koše, které neměly daleko k přeteče-
ní, ale i tak si někteří kamarádi vzali sáčky  
od oplatků a od svačiny zase s sebou domů. 
Prý to považují za normální. Já jsem to tedy 
za normální nepovažoval, ale nápad je to 
dobrý a dokonce si myslím, že je takové uva-
žování správné. Shodou okolností právě dnes  
(17. 4.) jsem četl článek o odstraňování košů 
z přírody, chtějí donutit lidi právě k tomu, 
aby si odpadky odnášeli domů. Koše jsou čas-
tým terčem vandalů, když jsou plné odpadky 
rozfoukává vítr a někdy dokonce odpadky  
vyhazuje zvěř. Ano, i to je řešení. 

Přesto jsme se dohodli s vedoucím služeb 
města, že umístění košů zaktualizujeme a za-
myslíme se nad jejich rozmístění, a to společ-
ně s pracovníkem z terénu, který odpad z košů 
sváží mnoho let.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice
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další polní cesta opravena
(3. 3. 2021)

Služby města se začátkem měsíce března pus-
tily do dalších oprav na polních cestách. Ten-
tokrát to byly úseky v lokalitách Čechanzle  
a Vintrlík. Ke zpevnění byly použity osvědče-
né betonové pražce.

Vedle pošty  
je prozatímní parkoviště 
(10. 3. 2021)

Budova kina je definitivně zbourána a suť 
odvezena. Do doby, než bude vypracován 
projekt a dojde ke stavbě nové budovy, kte-
rá bude sloužit jako ZUŠ, knihovna a TIC, 
bude místo sloužit jako prozatímní parko-
viště. Celý prostor je už upravený a vysypa- 
ný recyklátem.

V ulici Tovární vzniknou  
nová podélná stání 
(17. 3. 2021)

Pracovníci služeb města se pustili v měsí-
ci březnu na ulici Tovární do opravy místní 
komunikace. Nezpevněný povrch po rekon-
strukci kanalizace bude nahrazen zámkovou 
dlažbou a bude sloužit také jako podélné stání 
pro osobní automobily.

Místo zemědělského družstva 
vyrostou nové rodinné domky 
(19. 3. 2021)

Při pohledu na místo, kde se dříve nacházel 
rozhlehlý areál místního zemědělského druž-
stva, nás mohou napadnout slova písničky 
Waldemara Matušky „To všechno odnééés 
čas...“. Z bývalých budov, ať už to byla hos-
podářská stavení, haly nebo zázemní pro ad-
ministrativu s kuchyní, společenským sálem 
a také s ubytováním, zbyly jen hromady suti.  
Po jejím úklidu se stane tato lokalita novým 
místem pro výstavbu rodinných domků. 

Trkmanka meandruje,  
okolo nových tůní 
(24. 3. 2021)

V předchozím vydání VPZ jsme naše čtenáře 
informovali o zahájení prací na budování no-
vých tůní okolo říčky Trkmanky a zmeandro-
vání jejího koryta. A právě tak se děje. 

Důkazem je přiložená fotografie z budování 
nového biocentra, to vše v režii Povodí Mo-
ravy, s.p. Hotovo by mělo být do konce letoš-
ního roku. Avšak jak vidno, už nyní získává 
projekt jasné kontury. Krajina se mění přímo  
před očima...

Velkopavlovické topoly  
pomáhají alergikům 
(28. 3. 2021)

K symbolům jara v našem městě patří mimo 
jiné i kvetoucí topoly bílé – Populus alba 
u starého zámeckého rybníka na ulici Ná-
dražní. I letos přijeli sběrači a o víkendu 
ve dnech 27. a 28. března sbírali jehnědy  
s pylem, ze kterých budou vyrobeny léky pro-
ti alergiím. Urostlé topoly bílé u rybníka tak 
léta pomáhají lidem, kteří trpí nepříjemnými  
projevy alergie.

S jarem se probudil život  
i na velkopavlovickém rybníku 
(29. 3. 2021)

TeLegRAfickY

Oprava polní cesty  
– pokládání betonových panelů.

Na místě, kde ještě nedávno stála budova 
kina, je dnes parkoviště. Dočasně…

Při pohledu na tento snímek dokážeme  
jen stěží uvěřit, že se zde ještě před pár 
měsíci nacházelo kdysi věhlasné  
zemědělské družstvo.

Kde kdysi nacházelo takřka rovné koryto 
Trkmanky se dějí věci. Říčka se zaklikatila 
a okolo se zjevilo několik tůněk. 

Z jehnědů z Velkých Pavlovic vzniknou 
medikamenty potlačující projevy  
pylové alergie. Sběrači na jejich sklizeň 
nutně potřebovali těžkou techniku  
s vysokozdvižnou plošinou.

Vodní ptactvo brázdí hladinu  
zámeckého rybníka na ulici Nádražní.

Práce na výstavbě nových  
parkovacích míst na ulici Tovární.
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Na místním rybníku na ulici Nádražní může 
pozorovatel najít pestrou sbírku vodních 
ptáků. Běžně jsou tu k vidění divoké kachny, 
kachničky mandarinské, husy labutí, husy 
české bílé a několik dalších druhů ptáků. Čile 
k životu se začalo zde sídlící zvířectvo a hlavně 
ptactvo mít během měsíce března. Stejně jako 
my lidé se nemohlo dočkat slunečních paprs-
ků prohřívajících naše zimou prokřehlé kosti.

Hřbitovní brána nevyhrála, 
přesto je pro nás TOP 
(31. 3. 2021) 

Dne 31. března 2021 bylo ukončeno hlasová-
ní v soutěži „Nejlépe opravená památka JMK 
2020“. Naše město mělo do soutěže přihlášen 
hřbitov s ohradní zdí – rekonstrukce hřbitov-
ní barokní brány. Velkopavlovické „želízko 
v ohni“ se v ohromné konkurenci v kategorii 
„velké stavby“ umístilo na devátém místě.  
I když to tentokrát necinklo, pro nás je stejně 
TOP. Oprava se vydařila na výbornou, brána 
je nyní naší chloubou.

LidÉ V POHYBU  
na břeclavské poliklinice 
(6. 4. 2021)

Výběr 12 velkoformátových prací našich fo-
tografů z výstavy na téma „Lidé v pohybu“, 
která se ve Velkých Pavlovicích konala v listo-

padu roku 2019, je od 6. dubna 2021 k vidění 
na oddělení radiodiagnostiky na Poliklinice  
v Břeclavi.

Budeme velmi potěšeni, pokud shlédnutí 
naší výstavy potěší čekající pacienty i perso- 
nál nemocnice!

V ulici Pod Břehy se dočkají 
nového plynovodu 
(7. 4. 2021)

Během měsíce března a dubna byla realizo-
vána dlouhodobě plánovaná výměna plyno-
vodu v ulici Pod Břehy směrem k ulici Hlavní.  
Do zemi byl uložen nový hlavní řad a následně 
bylo započato s pokládáním přípojek. Ty bu-
dou napojeny na rodinné domy až po odtlako-
vání celého vedení. Hlavní vedení v chodníku 
je průběžně zasypáváno a zpět bude položen  
i povrch chodníku. 

Úklid černé skládky  
– další díl příběhu bez konce 
(9. 4. 2021)

Zaměstnanci služeb města opět a zase odklí-
zeli černou skládku. Tato byla v trati Francle 
a obsahovala převážně hlínu, štěrk a stavební 
suť. Na úklid byl použit čelní nakladač, traktor 
s vlečkou a tři zaměstnanci služeb města. Vá-
žení občané, stojí vám to za to? Jakmile bude-
te nějakým „velkým bratrem“ chyceni při činu  
a rychle zdokumentováni mobilním telefo-
nem, který má dnes každý u sebe a umí udělat 
velmi dobré fotografie, budete mít z ostudy 
kabát! A nemalou pokutu jako závdavek!

Jarní údržba zeleně  
– práce od jara až do zimy 
(9. 4. 2021)

Údržba veřejné zeleně ve městě – to jest „never 
ending story“, tedy nekonečný příběh, připo-
mínající kolovrátek - sekání trávníků, stříhání 
keřů a stromků, okopávání záhonků… Práce 
je více než dost od časného jara do pozdního 
podzimu. Po zimě musí okrasné traviny a keře 
dostat jarní střih. 

Lipové aleji se dostalo  
výchovného řezu 
(9. 4. 2021)

Lipová alej na ulici Hlavní zdobí naše měs-
to již 62 let. Mohutné koruny vzrostlých lip 
vytváří doslova pravý přírodní chrám. Právě 
zde provedla v první dekádě měsíce dubna  
specializovaná firma Arbo-team odborný vý-
chovný a tvarovací řez lip. U rizikových stro-
mů byla nainstalována bezpečnostní vazba. 
Cílem odborného výchovného řezu je nafor-
movat koruny tak, aby v budoucnosti nedo-
cházelo k jejich rozlamování a dalším poru-
chám v růstu.

Nově zrekonstruovaná hřbitovní brána 
v soutěži o „Nejlépe opravenou památku 
JMK 2020“ příliš nezabodovala. Nevěšme 
hlavu a radujme se ze skutečnosti, že jí 
tato naprosto bezvýznamná porážka  
na kráse ani nepatrně neubrala.

„Lidé v pohybu“ zpříjemňují pacientům 
chvíle strávené čekáním na lékařské  
ošetření v budově Polikliniky Břeclav.

Práce na generální opravě plynovodu  
v ulici Pod Břehy.

Úprava veřejné zeleně na křižovatce ulic 
Bří Mrštíků a Kopečky v lokalitě Padělky.

S žebříkem byste při ozdravném  
průřezu stromů neobstáli!  
Vercajk pracovníků firmy Arbo-team  
se příliš neliší od horolezecké výbavy.  
Nechybí lana ani mačky.

Černá skládka stavební suti dala na plnou 
vlečku. Děkujeme občanům, že nenechá-
vají pracovníky služeb města lenivět!
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Rostlinný odpad  
poslouží jako hnojivo 
(9. 4. 2021)

Zaměstnanci služeb města se pravidelně vě-
nují svozu rostlinného materiálu, jeho drcení 
a následnému odvozu materiálu na kom-
postárnu společnosti Hantály a.s.. Ke svozu 
používají sběrný drtící a mísící vůz na rostlin-
ný a dřevitý odpad. Díky několika drtícím šne-
kům se odpad důkladně rozdrtí a promíchá  
na směs vhodnou ke zkompostování.

kříž sv. Misie  
byl zrenovován 
(9. 4. 2021)

Dřevěný kříž sv. Misie z parčíku u budovy 
bývalé Policie ČR na ulici Dlouhá, který zde 
byl nainstalován v roce 2002, prošel v dubnu 
l. r. již podruhé renovací. Tu provedli pracov-
níci služeb města. Kříž demontovali, převezli  
do dílen na radnici, očistili a ošetřili ochran-
ným nátěrem, díky kterému bude tento kříž 
lépe čelit veškerým vlivům počasí – prudkému 
slunci, dešti či zimnímu mrazu. Po renovaci 
byl kříž vrácen na původní místo. 

Traktorové vlečky jako nové 
(9. 4. 2021)
Technika, kterou používají služby města, pro-
chází průběžně důkladnou údržbou. Zaměst-
nanci služeb města provedli v měsíci dubnu 
opravy a údržbu traktorových vleček, aby byly 
připraveny na další náročnou sezónu.

Polňačka do Súdných  
je už lépe sjízdná 
(9. 4. 2021)

Další položkou na dlouhém seznamu věčných 
prací služeb města je oprava a úprava pol-
ních cest v extravilánu města. V dubnu přišla 
na řadu polňačka v trati Súdný. Po deštivém 
podzimu a dlouhé zimě byla v tristním sta-
vu. S opravami této cesty vypomohla místní  
firma BLARA.

„Ukliďme Česko“  
v režii služeb města 
(9. 4. 2021)

S ohledem na epidemickou situaci byl letošní 
„Velký jarní úklid města Velké Pavlovice“ zru-
šen bez náhrady termínu. Přesto okolí našeho 
města nezůstalo zaneřáděné. Zaměstnanci 
služeb města již dříve poklidili krajnice komu-
nikací směrem na Němčičky, v první dekádě 
měsíce dubna vysbírali odpadky z krajnic 
směrem na Rakvice.

karolína se v dluzích  
rozhodně neutopí.  
V oblasti ekonomie boduje  
na plné čáře
(10. 4. 2021)
Žáci 3. ročníku oboru Obchodní akademie  
ze Střední průmyslové školy E. Beneše a ob-
chodní akademie Břeclav v čele s vynikající 

studentkou Karolínou Tomkovou z Velkých 
Pavlovic se probojovali v soutěži Finanč-
ní gramotnost do celostátního kola. V silné 
konkurenci dalších čtrnácti středních škol z 
Jihomoravského, Moravskoslezského, Olo-
mouckého a Zlínského kraje se břeclavští 
studenti umístili na stříbrné příčce, což jim 
zajistilo přímý postup na nejvyšší level. Le-
tošní ročník soutěže je oproti létům minulým 
značně ztížen pandemickou situací, kdy se 
žáci nemohou osobně setkávat s vyučujícími 
ani mezi sebou a tak jsou nuceni se připravo-
vat pouze na dálku. 

Budou letos meruňky?
(12. 4. 2021)

Vysoké teploty z konce března urychlily kve-
tení meruněk a během několika málo dní 
téměř všechny meruňkové stromy doslova 
překotně vykvetly. Po několika hubených le-
tech jsme si všichni dělali naději na množství 
sladkých a vitamíny nabitých meruněk. Jako 
velmi pozitivní bonus se jevila skutečnost, že 
letos meruňky nasadily do květu o dobré dva 
týdny později, než je obvyklé. Naděje na boha-
tou úrodu se však díky pár mrazivým nocím 
rozplynula. Teploty prudce klesly pod nulu, 
mráz opět zaúřadoval. A tak budeme rádi, 
když v sádku napaběrkujeme na pár skleniček 
marmelády. Je pravdou, že mráz umí řádit lo-
kálně. Tak je také dost dobře možné, že někdo 
prostě meruňky mít bude a někde vůbec ne.  
To až čas ukáže…

Zpracování svezeného rostlinného  
odpadu na kompost, který se následně 
používá jako vynikající hnojivo.

Dřevěný kříž z ulice Dlouhá se na krátký 
čas přestěhoval do dílny služeb města,  
kde byl opraven.

V Súdných byla opravena polní cesta.

Epidemie – neepidemie, lidé se pořádku 
nenaučili. Hulváti „zasívají“, pracovníci 
služeb města „sklízí“, do desítek  
igelitových pytlů.

Nádherný zdravý meruňkový květ  
– srdce sadaře plesá.

Meruňkové květy mrazem spálené  
– srdce sadaře krvácí.
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na ulici U Zastávky  
byl vyměněn transformátor
(13. 4. 2021)
V úterý dne 13. dubna 2021 byla plánova-
ně přerušena dodávka elektrické energie  
do mnoha ulic města. Proč? V ulici U Zastáv-
ky byl měněn transformátor o výkonu 110kVA 
za výkonnější 250kVA. Částečně byl zrepaso-
ván i rozvaděč pod tímto transformátorem.

kruhový objezd kvete,  
voní a zdobí naše město
Jaro je tu! Všude nám to štěbetá, ptáč-
ci zpívají, včelky bzučí, zahrádky se ocitly  
pod závojem utkaným z nitek nekonečné pa-
lety barev, roztodivné tvary množství květin 
nás opíjí omamnou vůní… A dokonce roz-
kvetl, díky šikovnosti zahradnické skupiny 
pracovníků služeb města, kruhový objezd  
u Hotelu Lotrinský. Vyrazte na vycházku  

do ulic Velkých Pavlovic a podívejte se na tu 
krásu na vlastní oči.

karolína Bártová  
& Věra Procingerová

Časově i technicky náročná výměna  
transformátoru si vyžádala takřka  
celodenní odstávku dodávky elektřiny  
do velké části města.

Kruhový objezd hýří barvami  
a záplavou jarních květů.

Hustopečský portál se stal za 4 roky svého 
fungování největším informačním zdrojem 
v regionu. Dnes tak na jeho stránkách kro-
mě regionálních zpráv a přehledu kulturních  
akcí najdete také denně aktualizované nabíd-
ky zaměstnání a bydlení. 

Chcete si prohlédnout fotky nově opravené 
nádražní budovy v Hustopečích nebo si pře-
číst o právě probíhajících rekonstrukcích, 
ale rádi byste se přitom vyhnuli pročítání  
černé kroniky?

Všechny regionální zprávy jsou řazeny  
do rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás zají-
má, ať už je to aktuální dění, policejní hlá- 
šení nebo kulturní a sportovní události. Po-
kud vám ale jen povědomí o okolním dění 
nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte událost, 
které byste se mohli zúčastnit, sledujte kalen-

na poRtálu RegionHustopecsko.cZ
najdete program na víkend i práci v okolí

dář regionálních akcí. Najdete v něm festivaly, 
výstavy, promítání, besedy a další možná vy-
žití pro rodiny, skupiny i jednotlivce. 

Vyhledávat je můžete jak v celém regionu, tak 
v konkrétních obcích. V případě, že akci sami 
pořádáte a chcete, aby se o ní dozvědělo i ši-
roké okolí, máte možnost na ni právě zde upo-
zornit zveřejněním pozvánky v přehledném 
seznamu událostí. Nejzajímavější a nejčteněj-
ší z nich se objeví také na facebookové stránce 
Region Hustopečsko, kterou v současnosti 
sleduje přes 600 uživatelů. Pokud chcete být 
o dění v regionu průběžně informováni, stačí 
se připojit.

Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak 
sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím si 
portál poradí. Poptávku místních firem najde-
te v sekci s nabídkami práce. Ve vyhledávání 

nastavte, o jaký obor máte zájem a do jaké 
vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni do-
jíždět, a můžete začít vybírat. Firmy, kterým 
momentálně schází pracovní síla, tady mají 
možnost oslovit potenciální zaměstnance 
prostřednictvím bezplatného inzerátu a zá-
roveň využít vysokou návštěvnost portálu  
pro vlastní propagaci – díky bezplatné inzerci 
mohou rozšířit povědomí o nabízených služ-
bách přímo v místě svého působení. 

Získat nové zákazníky a připomenout se těm 
stávajícím navíc můžete i zařazením své spo-
lečnosti do katalogu firem a služeb. 

Navštivte portál www.regionhustopecsko.cz 
a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám.

RegionyBrněnska.cz
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Díky svým obyvatelům se město Velké Pavlo-
vice může v roce 2020 pochlubit sběrem sta-
rého elektra určeného ke zpětnému odběru  
a recyklaci o hmotnosti 13,17 tun. 

Na každého obyvatele tak připadá 4,19 kg vy-
sloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spo-
třeba elektřiny a produkce skleníkových ply-
nů, celosvětově omezena těžba ropy a železné 
rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek 
mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvěd-
čení o podílu na zlepšení životního prostředí, 
které na základě dosažených výsledků vysta-
vil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vy-

1.833 knih. Tolik titulů jsme za první tři mě-
síce roku 2021 zapůjčili našim čtenářům.  
A to v režimu, ve kterém naše knihovna byla 
uzavřena a fungovala pouze prostřednictvím 
bezkontaktního půjčování nebo výdejního 
„okénka“. Rekordní byla středa 17. úno-
ra, kdy se za den zapůjčilo 182 knih! Zájem 
byl velký, lidé si chválili, že „aspoň číst ješ- 
tě mohou“.

V té době jsme knihovně upravili výdej-

Víte, že letos připadá 120. výročí od naro-
zení Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy 
ceny za literaturu? I toto byl jeden z popudů, 
že se rozhodlo pět knihovnic z okolí uspo-
řádat první online recitační soutěž pro děti 
od 6 do 15 let. Ten druhý a hlavní důvod byl, 
že děti se nedostanou téměř ani do školy,  
natož na recitační soutěž.

A tak přijde recitační soutěž přijde domů  
za nimi! Stačí se přihlásit, pak natočit video 
s přednesem a zaslat ho do knihovny. Na-
víc děti nebudou trpět trémou před nezá-
vislou komisí, která uvidí jejich přednes až  
ze záznamu.

Přihlásit se mohou všechny děti bydlící  
ve Velkých Pavlovicích bez rozdílu, nemu-
sí být čtenářem knihovny ani navštěvovat 
místní školu! Konkurenci ovšem budou mít  
v soutěžících přihlášených i z dalších čtyř 
obcí. Ovšem na výherce čekají hezké ceny!

jak jsme se v Roce 2020  
podíleli na ochraně životního prostředí?

kniHovna v prvním čtvrtletí

první online Recitační soutěž kniHoven
společně ji pořádají knihovny ze zaječí, velkých pavlovic, Šakvic, rakvic a podivína.

sloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 
2020 k úspoře produkce CO2 o 157,13 tun. 
Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 
61 kusů.

Nebylo nutné vytěžit 7.719,36 litrů ropy. Před-
stavte si, že z tohoto množství se pokryje spo-
třeba pohonných hmot auta, např. na cestu  
z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 289krát.

Došlo také k úspoře 79.464,63 kWh energie. 
Asi stejné množství, jako kdybychom spustili 
cyklus myčky nádobí 79.465krát.

Podařilo se recyklovat 7.573,82 kg železa. 

ní dobu, která se sice zkrátila o dva večery,  
ale rozšířila se na dopolední hodiny. A to 
z důvodu, aby si mohli čtenáři přijít třeba 
hned ránou cestou od lékaře, z obchodu nebo 
jiné pochůzky a nemuseli jít extra. Podle 
množství dopoledních návštěv to bylo dob- 
ré rozhodnutí.

Prvního března zavřely i školy. A tak bych 
chtěla moc poděkovat svým třem kolegyním, 
které zajistily chod knihovny, abych mohla 

Děti z prvních tří kategorií (tedy do 5. třídy 
včetně) zarecitují jen jednu báseň dle svého 
výběru, samozřejmě přiměřenou jejich věku.

Děti ve 3. a 4. kategorii budou mít za úkol vy-
brat si jednu z předvybraných básní J. Sei-
ferta a k tomu jednu libovolnou báseň, která 
má nejméně 4 sloky. Tedy celkem dvě básně, 
přičemž obě mají být přednesené a natočené 
v rámci jednoho videa. Seznam vybraných 
básní Jaroslava Seiferta do soutěže najdete  
v odkazu níže. 

Přihlášku do online recitační soutěže nalez-
nete na webu města v záložce MĚSTSKÁ 
KNIHOVNA, odkaz POZVÁNKY NA AKCE. 
Zde najdete i Recitační desatero, které 
všem přihlášeným doporučujeme přečíst  
a dále pak výběr básní J. Seiferta (povinné  
pro 3. až 5. kategorii).

Lucie gawlová, knihovnice

Soutěžící kategorie:

0. kategorie – 1. třída ZŠ  
1. kategorie – 2. a 3. třída ZŠ  
2. kategorie – 4. a 5. třída ZŠ  
3. kategorie – 6. a 7. třída ZŠ 
4. kategorie – 8. a 9. třída ZŠ

Uzávěrka přihlášek: do pátku 7. 5. 2021

Zasílání videí: do pátku 21. 5. 2021

Vyhlášení výsledků: 1. 6. 2021 

Přihlášky i videa posílejte  
na knihovna@velke-pavlovice.cz . 

V případě dotazů pište na email knihovny 
nebo volejte 778 420 022.

Toto množství recyklovaného železa by bylo 
možné použít pro výrobu 311 ks nových pra-
ček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo 
získat 267,32 kg mědi, což by postačilo pro 
ražbu 47.525 1€ mincí, nebo 330,23 kg hliní-
ku, který by stačil na výrobu 22.016 plechovek 
o objemu 0,33 l.

Všem z Vás, kteří třídí, velmi děkujeme! Jen 
tak dále!

Roman Tvrzník,  
předseda představenstva  

eLekTROWin a. s.

zůstat většinu dnů doma s prvňákem na dis-
tanční výuce. Za to jim velké díky! Snažily se 
opravdu moc, aby čtenáři můj výpadek skoro 
nepocítily. Snad se to povedlo.

A konečně přišel 12. duben 2021 a naše měst-
ská knihovna otevřela! Konečně tedy naši 
čtenáři po několika měsících uvidí knihovnu  
i zevnitř a mohou si vybírat knihy v regálech. 
Jen je zde nutné dodržovat stejné opatření 
jako platí v obchodech či na úřadech – maxi-

kULTURA
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Březen, za kamna vlezem… a nejlépe s dob- 
rou knížkou. Březen je už od roku 1955 ofi-
ciálně považován za „měsíc knihy“. Od roku 
2009 pak za „měsíc čtenářů“. A čtení samot-
né? Je bránou do pohádkového světa fanta-
zie, nekonečného vědění a je také činností 
kratochvilnou. Vždyť spousta z nás mnohdy 
řadí čtení mezi své největší koníčky. Četba 
nám kromě zážitků a prožitků přináší ne-
zanedbatelné množství dalších nečekaných  
a mimořádných benefitů.

Letošní březen je sice už za námi, ale nikdy 
není pozdě si o knihách a čtení povyprávět. 
Vždyť číst můžeme kdykoliv, kterýkoliv mě- 
síc, den, každou volnou chvilku…

Kde se vzala osvětová akce MĚSÍC KNIHY, 
poté navázavší MĚSÍC INTERNETU a sou-
časný MĚSÍC ČTENÁŘŮ? Vezmeme to pře-
hledně, od současnosti až k úplným prvopo-
čátkům…

Březen jako měsíc čtenářů je vyhlašován  
od roku 2009. Navazuje tak na projekty Bře-
zen – měsíc internetu (1998–2008) a Březen 
– měsíc knihy (poprvé vyhlášen v roce 1955). 
Jde o celostátní událost, jež má podpořit čte-
ní a čtenářství. Organizátorem a vyhlašo-
vatelem je Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR (SKIP). V knihovnách po celé  
republice se po celý měsíc koná řada akcí. 

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ  
(od roku 2009)
V roce 2009 se březen stal měsícem čtená-
řů. Jde o celostátní událost, jež má podpořit 
čtení a čtenářství v České republice. Akce 
Měsíc čtenářů plynule navázala na projekty 
Březen – měsíc internetu a Březen – měsíc 
knihy. Nultého ročníku se zúčastnilo více než  
200 knihoven z celé České republiky. Dnes už 
se jejich počet vyšplhal nad dvojnásobek.

Jak již bylo zmíněno, v centru pozornosti 
stojí čtenář a čtení ve všech podobách, tedy 
ne kniha jako předmět ani knihovna jako in-
stituce, ale každý čtenář ať už knih, časopisů 
a nejrůznějších e-zdrojů. Zkrátka aktivní uži-
vatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy  
nebyl a (zatím) ani být nechce.

Mezi další cíle, které byly vytyčeny, patří 
např. zmapování čtenářství a nečtenářství  
v ČR, zjištění důvodů, které vedou k tomu, 
že čtenáři knihovny nenavštěvují, opětovné 
vyzdvihnutí čtení a čtenářství a propojení čte-

čtěte! Budete Bystřejší, ZdRavější
a bude se vám lépe usínat…

nářů spolu s institucemi vztahujícími se k této 
oblasti za účelem společné propagace čtení  
a čtenářů: „Dát o sobě vědět: ano, čteme a je 
nás stále hodně.“

V tento měsíc se také každoročně od roku 
1999 vyhlašují výsledky soutěže Biblio-
web o nejlepší internetové stránky čes- 
kých knihoven.

BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU  
(1998–2008)
Březen – měsíc Internetu (BMI) byl projekt 
sdružení BMI, který měl v měsíci březnu  
za cíl připomenout velkou důležitost inter-
netu pro rozmach hospodářství a společnos-
ti především v době, kdy v České republice  
nebyl internet příliš rozšířený a známý. 

Cílem tohoto projektu bylo například upozor-
nit na význam internetu pro znevýhodněné 
skupiny obyvatel, např. lidi s hendikepem, 
seniory, matky na mateřské nebo rodičov-
ské dovolené, nezaměstnané či příslušní- 
ky minorit.

Uskutečnilo se jedenáct ročníků v letech 
1998–2008. Od roku 2000 se do akcí začaly 
silně zapojovat i knihovny.

Od roku 2000 bylo pro jednotlivé ročníky 
vyhlašováno motto vyjadřující hlavní po-
selství daného ročníku (2000 – Internetová 
gramotnost; 2001 – Internet je pro každého; 
2002 – Do knihovny na internet – po interne-
tu do knihovny; 2003 – Internet bez bariér; 
2004 – Internet ležící, spící…; 2006 – Na úřad  
přes internet; 2007–2008 – Internet – výhoda 
pro znevýhodněné).

Během tohoto měsíce sdružení BMI předá-
valo cenu soutěže Zlatý erb o nejlepší webové 
stránky a elektronické služby měst a obcí.

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY  
(od roku 1955)
Měsíc knihy byl poprvé vyhlášen v roce 1955 
a nevztahoval se k žádnému významnému 
datu ani výročí. Motivem k vyhlášení byla 
snaha zlepšit propagaci knihy a udržet trva-
lý zájem o literaturu. Na této akci se dohodlo 
ministerstvo kultury s tehdejším Svazem čes-
koslovenských spisovatelů, nakladatelstvími, 
knižním obchodem a masovými organizace-
mi (zvláště se zástupci Revolučního odboro-
vého hnutí, Československého svazu mládeže, 
Svazu československo-sovětského přátelství  
a dalšími složkami). 

Bylo rozhodnuto, že každoročně bude jeden 
měsíc - první jarní měsíc - věnován nejširší 
propagaci knihy s cílem získat všechny složky 
pro soustavnou péči o knihu a její rozšiřování 
jako kulturního statku. 

PROČ Si ČÍST?  
Čtení knih přináší řadu benefitů…
Trávit volný čas čtením zajímavé knihy je  
v dnešní přetechnizované době pro mnoho 
lidí přinejmenším neobvyklé. Existují však 
i zdravotní důvody, proč byste se měli čtení 
knížek věnovat. Čtení knih totiž nepřináší jen  
příjemné uvolnění a odreagování, naopak!

Věděli jste například, že kniha vás může na-
tolik zatáhnout do děje, že se aktivují určité 
části mozku a vy tak spolu s hrdiny knihy 
můžete prožívat jejich dobrodružství téměř 
jako svou vlastní zkušenost? Je prokázáno, že  
při čtení slova „skořice“ se aktivuje čicho-
vá část mozku a při čtení o fyzických akcích 
(„Pablo kopl do míče“) se stimuluje motoric-
ká oblast mozkové kůry.

DOMÁCÍ LÉKAŘ
Možná znáte momenty, kdy se úplně nedo-
kážete vyjádřit, kdy hledáte vhodná slova.  
A není to jen běžnou únavou, je to vlastně vaše 
obtíž, že špatně hledáte vhodná slova a nedo-
kážete formulovat větu. Dejte si pozor, může 
to být jedna ze známek toho, že málo čtete, 
že jsou vám knihy a řádky v nich cizí. Knihy 
vás mohou významně formovat a hlavně tré-
novat mozek, který potřebuje pravidelnou  
tréninkovou péči jako tělo v posilovně.

ČTENÍ ZLEPŠUJE EMPATII  
A PODPORUJE  
VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ
Beletrie trénuje vaši schopnost vcítit se do si-
tuace jiných. Pokud čtete o genetice, dozvíte 
se o genech. Pokud čtete beletrii, dozvíte se 
něco o lidech, o jiných i o sobě.

Četba poskytuje jedinečnou příležitost plně 
se ponořit do myšlenek, pocitů a světa jiné 
osoby, což může výrazně zvýšit porozumění 
emocím a motivům druhého člověka a zlep-
šit společenské schopnosti. Prožívání zážit-
ků, strachu, radosti, napětí a úzkosti postav  
v knize vám také může pomoci lépe porozu-
mět sobě samým.

mální počet lidí (máme 15 osob, takže žádný 
strach) nošení respirátoru (děti roušky), dez-
infekce rukou při vstupu a dodržování dvou-
metrových rozestupů.

Ohledně posledního požadavku, si dovolím 

trochu zavtipkovat v dnešní neveselé době… 
V nařízení vlády je uvedeno, že knihovník má 
„aktivně zabránit tomu, aby se návštěvníci, 
kteří nesdílejí stejnou domácnost, zdržovali v 
kratších vzdálenostech než jsou 2 m“. Takže se 

nedivte, až mě uvidíte pobíhat po knihovně  
s 2 metrovým smetákem…

Lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice
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KNIHY SNIŽUJÍ STRES  
A PŘINÁŠEJÍ POCIT RADOSTI
Zážitky a životní zkušenosti obecně jsou za-
ručenější cestou ke štěstí než hmotné statky 
a peníze. Zásadní životní zkušenosti však 
můžete načerpat, i když se ve vašem životě 
nic převratného a zajímavého zrovna neděje, 
a to právě prostřednictvím knih. Dle mno-
hých odborných studií čtení knih a prožívání 
zážitků společně s jejich hrdiny prohlubuje  
pocit štěstí. 

Četba také napomáhá k pocitu naplnění v ži-
votě. Faktem je, že starší dospělí, kteří se i v 
pokročilém věku pravidelně věnují čtení knih, 
jsou mnohem spokojenější se svým životem 
než jejich vrstevníci, kteří nečtou.

Čtení knih funguje také jako úžasný přírodní 
prostředek proti stresu. Tím, že se vaše mysl 
přesune na místa dění v knize, zapomene-
te na každodenní starosti, zbavíte se tíži-
vého stresu a alespoň na chvíli se oprostíte  
od mnohdy těžko snesitelné reality.

Dokonce už jen šest minut čtení dokáže snížit 
úroveň stresu o 68 %, zpomalí srdeční frek-
venci a zmírní svalové napětí. Četba je v boji 
se stresem účinnější než poslech hudby nebo 
pití čaje.

ČTĚTE, BUDETE LÉPE SPÁT
Spousta lidí si ani neumí představit usnout 
bez toho, aby si před tím přečetli pár kapitol  
ze své knížky. Stačí jen několik stránek pře-
louskaných před spaním k tomu, abyste si 
zajistili lepší spaní a probudili se s pocitem 
svěžesti a důkladného odpočinku.

Ano, kniha může pomáhat na cestě k usnu-
tí. Pečlivě ovšem vybírejte žánr, který je vám 
blízký a cítíte se v něm pohodově. Jedině 
tak vás může kniha „uspat“. Pokud sáhnete  
po knize, která vás děsí, přivádí do smutku, 
může se vaše nervová soustava opět nastarto-
vat a místo spánku se vám v hlavě budou roz-
bíhat myšlenky, které vám nedají spát.

KNIHY ZLEPŠUJÍ PAMĚŤ A SNIŽUJÍ 
RIZIKO ALZHEIMEROVY CHOROBY
Čtení knih je pro náš mozek velmi prospěšné 
a výrazně zlepšuje schopnost soustředění.  
Na rozdíl od rychlého čtení článků na interne-
tu či v novinách a časopisech vyžaduje četba 
knih dlouhodobé soustředění a úplné ponoře-
ní do obsahu knihy. Časem se tak zlepší vaše 
schopnost udržení pozornosti a zároveň i vaše 
paměťové schopnosti. 

Čtení zpomaluje poznávací pokles mozku  
o 32 %. Trénování mozku, ať už čtením knih, 
hraním šachů, nebo luštěním křížovek, sni-
žuje až 2,5krát riziko rozvoje Alzheimero- 
vy choroby.

Při čtení totiž nejen přijímáme nové infor-
mace, ale posilujeme i mozek tím, jak si vy-
tváříme nové vzpomínky na to, co jsme právě 
přečetli. Vznikají tak neustále nová nervová 
spojení, zároveň se posilují ta stávající, a to  

vše napomáhá k udržování zdravé paměti.

ČTĚTE SVÝM DĚTEM
Čtení nabízí mnoho výhod, proto je doporu-
čeno začíst se čtením v co nejranějším věku. 
I to nejmenší dítě přivítá pravidelné předčí-
tání svých rodičů. Milují pohádky, příběhy  
a básničky. 

Děti pro zdravý vývoj potřebují pravidla, 
hranice a rituály. A právě čtení knih může 
být významným obohacujícím rituálem, kte-
rý je třeba zařadit do každodennosti. Čtení 
knih dětem je cestou předat jim mnoho darů  
do života. 

Četba vytváří pevné pouto mezi rodičem  
a dítětem, podporuje psychický rozvoj, rozvíjí 
slovní zásobu a celkovou jazykovou doved-
nost, učí dítě rozvíjet fantazii, kreativitu, vede 
k logickému i kritickému myšlení, vyjadřo-

vání, zlepšuje soustředění, zklidňuje, trénuje 
paměť, rozvíjí všeobecné znalosti, učí dítě 
hodnotám a rozlišování dobra a zla, rozvíjí 
smysl pro humor, ukazuje dítěti cenný svět, 
který pomáhá zabránit závislosti na televizi  
a počítači.

Pár perliček z historie i současnosti 
knihoven a knihovnictví…
Víte, že… ?
* Počátky knihoven lze vysledovat už ve sta-
rověku (archívy – úložiště tehdejších písem-
ností). 

* První klášterní knihovna na území českých 
zemí vznikla v břevnovském klášteře v Praze 
na konci 10. století.

* Česká republika má nejhustší síť knihoven 
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na světě. Knihoven je tu více než základních 
škol. Zhruba na 2.000 lidí připadá jedna. To 
je například desetkrát více než ve Spojených 
státech amerických, kde je jedna knihovna  
cca na 20.000 lidí.

* Proč tolik knihoven? Důvodem je zákon, 
podle kterého byly desítky let povinné v kaž-
dé obci. Zákon vešel v účinnost v roce 1919. 
Cílem bylo zpřístupnit široké vrstvě lidí vzdě-
lání. Zákon přežil německou okupaci, komu-
nistickou éru i rozdělení Československa. Dů-
vodem jeho zrušení byly až úspory. Od roku 
2001 se z počtu 6.019 knihoven zavřelo nebo 
bylo sloučeno deset procent z nich.

* První zpráva o knihovně ve Velkých Pavlovi-
cích je už z roku 1867.

* V roce 1881 byl ve Velkých Pavlovicích 
založen spolek Osvěta, který se mimo jiné 
kulturní činnosti věnoval také půjčování  
knih veřejnosti.

* V roce 1918 byly knihy spolku Osvěta předá-
ny do nově zřízené obecní knihovny.

* V roce 1928 byly ve Velkých Pavlovicích 

čtyři knihovny – obecní, sokolská, orelská  
a knihovna Omladiny.

* Velkopavlovičtí knihovníci – pan Jo-
sef Zezulák (do r. 1970), pan Zdeněk 
Syrovátka (do r. 1980), paní Ludmila 
Plhalová (do r. 2009), paní Mgr. Dana Rů-
žičková (do r. 2019) a současná knihovnice  
paní Lucie Gawlová.

* Budova Městské knihovny Velké Pavlovice 
na ulici Hlavní prošla dvěma významnými 
rekonstrukcemi – v r. 2001 (snížení stropů, 
výměna oken do dvora, nové osvětlení, vý-
malba, vybudování dvorku) a v roce 2015 
(výměna oken do ulice, položení nového 
linolea a dlažby, výmalba a nátěry interié-
ru). Mezitím se dostalo budově nové fasády 
a rekonstrukce sociálního zařízení. Pře-
se všechny tyto úpravy podléhá zubu času  
a chátrá. Navíc nedostačuje ani svými prosto-
ry a technickým vybavením. 

A úplná perla na závěr, a to v podobě kopie jed-
né z úvodních stránek knihy vydané roku 1925, 
autora Viktora k. Jeřábka, s názvem Ó MLA-
dOSTi RAdOSTnÁ, kterou nám ze svého 

soukromého archivu ofotil a poskytl pan Old-
řich Otáhal. Panu Otáhalovi tímto za vzácný 
materiál velmi děkujeme!

Následující řádky nás nabádají (obrázek 
na str. 12), kterak se máme chovat u čtení 
a kterak s knihou zacházet. Inspirujte se,  
i dnes jsou to rady nad zlato. Ani po dlouhých 
letech let nepozbyly na své aktuálnosti. 

Tak šup, vyberte si nějakou pěknou knížku  
a dejte se do čtení! Že doma žádnou, co by vás 
pobavila, nemáte? A nechce se vám do náku-
pu knih vkládat své těžce vydělané finance? 
Máme pro Vás řešení! Což takhle se přihlásit 
do místní knihovny? Pokud budete vracet 
knihy včas, bude vás dospělé stát členství 
na celý dlouhý rok pouhých padesát korun  
českých, děti pak jen dvacku. 

Více se o Městské knihovně Velké Pavlovice 
dovíte na webových stránkách města Velké 
Pavlovice – www.velke-pavlovice.cz, v odkaze 
Městská knihovna. 

Přijďte mezi nás – čtenáře, budeme se těšit!

karolína Bártová

Stávající situace není pro nikoho jednoduchá, 
již rok se s ní pereme i my na ekocentru, ne-
vzdáváme to a vidíme malé sluníčko na konci 
tunelu. Přípravy nejen na letní měsíce vrcholí 
a snad situace dovolí všechny naplánované ak-
tivity postupně realizovat.

V současné době připravujeme zázemí 
ekocentra na hodnocení vín, a to v měsí-
ci dubnu Jarovín ROSÉ, v měsíci květnu  
30 vín Modrých Hor a Mezinárodní soutěže 
vín FESTWINE.

Bohužel špatná zpráva je, že ani nyní nám 
stávající opatření nedovolí ve spolupráci  
s T.J. Sokol uspořádat v tradičně druhou sobo-
tu měsíce května velmi oblíbený Velkopavlo-
vický gulášfest.

V měsíci květnu a červnu jsou připraveny  
k příjezdu na ekocentrum školy a školky v pří-
rodě, které čekají na zvolnění režimu.

Letošní léto zahájí akce VELKOPAVLO-
VICKÉ MERUŇKOBRANÍ s novinkou, 
a to podtitulem UZRÁLO VE VELKÝCH 
PAVLOVICÍCH. Tento ročník nebude jenom 
o meruňkách a gastronomické přehlídce 
kuchařského umění, ale tento ročník bude 
věnován i snoubení nabízených pochutin  
s vybranými víny z Velkopavlovické oblasti. 
Podporovateli této akce jsou tradičně Město 
Velké Pavlovice, Vinařství Lacina, co již nyní 
víme, tak nově Vinařský fond, Café Jordán 
a Destinační společnost Východní Čechy. 
Všechno je v pracovní verzi a věříme, že toho  
v letošním roce na meruňkobraní budeme 
moci nabídnout ještě více.

léto je daleko, ale my jsme na něj připraveni
Novinkou letošního léta je akcička na nád-
herném podvečerním nádvoří Ekocentra 
Trkmanka s názvem ANENSKÉ HRANÍ.  
K tomu Vám ještě nic nenapíšeme, nechte 
se překvapit. Ale již nyní máme potvrze-
nou podporu z Vinařského fondu a věříme, 
že se plány zdaří zrealizovat podle představ  
a v sobotu 24. července čeká návštěvníky 
úžasný prožitek.

Léto na ekocentru je každý rok z velké části  
ve znamení táborů. Není tomu letos jinak, 
pouze přibylo externích pořadatelů. Léto za-
hájí desetidenním pobytem divadelní soubor, 
následovat bude týdenní příměstský tábor 
tance a jógy ANETY PAVLIŇÁKOVÉ sou-
časně s příměstským výtvarně zaměřeným  
táborem IVANY TESAŘOVÉ.

Na externí příměstské tábory naváže poby-
tový tábor ekocentra, který již podle názvu 
SURVIVAL – DOKÁŽU PŘEŽÍT? napovídá, 
že bude hodně akční. Děti čeká poznávání 
naší krásné přírody v okolí, zábava, soutěže, 
adrenalin, sport, trénink anglického jazyka  
a spoustu opravdu velkých překvapení. Děti 
se budou muset poprat se spoustou nástrah, 
ale také poznají v nouzi opravdové kamará-
dy, naučí se, jak sami můžou pomoci druhým  
i sami sobě. S čím si budou muset poradit? 
Výpravy s ruksakem v našem regionu, hry 
s GPS aneb jak se neztratit, umět si obstarat 
jídlo a uvařit jej na ohni, postavit přístřešek 
a přespat v něm, poskytnout první pomoc…,  
a další vychytávky pro přežití v přírodě.

Jako každý rok i letošní poslední týden  
v červenci patří, pobytovému v kombinaci  

s příměstským, FOTBALOVÉMU TÁBORU 
manželů Dvořákovým. Účastníky čekají akční 
tréninky, softball, florbal, fair play teambuil-
ding, kvalifikovaní trenéři a samozřejmě fot-
balový dres.

Prvních čtrnáct dnů v měsíci srpnu budou 
realizovány příměstské tábory Ekocent-
rem Trkmanka pro děti základních i mateř-
ských škol. První týden v termínu od 2. 8.  
do 6. 8. 2021 se ponese v duchu názvu VODNÍ 
ČAROVÁNÍ. Co děti čeká? Nezapomenutelné 
dobrodružství, při kterém budou objevovat 
a bádat. Pod lupu si dají nejen kapku vody, 
ale vše s ní související. Seznámí se s vodou,  
s její důležitostí pro život, probádají ji z růz-
ných pohledů, poznají vodní živočichy i rost-
liny. Čekají je vědecké experimenty, tematické 
exkurze, celotáborová hra, pohybové aktivity, 
zábava a tvoření, páteční vyhlášení výsledků  
s odměnami. 

Druhý týden v termínu od 9. 8. do 13. 8. 2021 
budou náplní příměstských táborů HRÁTKY 
S PŘÍRODOU. Co děti čeká? Nezapomenu-
telné dobrodružství, při kterém budou obje-
vovat a bádat vše z přírody v našem nejbližším 
okolí – živočichy, rostliny. Zjistí, co všechno 
nám příroda nabízí a jak můžeme užívat její 
dary. Využijí přírodniny ke kreativním hrát-
kám. Připomenou si, jak přírodu vnímat 
všemi smysly, naučí se, jak každý z nás může 
přírodu chránit. Čeká je táborová hra plná 
soutěží, zážitků a zábavy, která je provede až 
k pátečnímu vyhlášení výsledků s odměnami. 
Příměstské tábory jsou určeny dětem od 3 let, 
děti budou rozděleny dle věku do více skupin.
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V době, kdy čtete tyto informace, podává 
MAS Hustopečsko ve spolupráci s MAP Hus-
topečsko projekt na realizaci dotovaných 
příměstských táborů pro děti školou povin-
né na MŠMT Letní kempy. Co to znamená  
pro rodiče dětí školou povinné? V případě, že 
bude žádost přijata a podpořena, bude žádat 
ekocentrum o finanční podporu při realizaci 
příměstských táborů ZŠ. Sledujte naše nové 
webové stránky www.ekocentrum-trkman-
ka.com, kde budeme informace průběž- 
ně aktualizovat.

Po příměstských táborech ekocentra bude 
navazovat pobytový tábor Sneaker Brno. 
Léto máme vyčerpáno a budeme se připra-
vovat na podzim a doufat, že vše již bude 
probíhat v ustálenějším režimu. Nejvíce se 
těšíme, že k nám opět začnou přijíždět děti 
na environmentální programy, projektové 
dny, školy v přírodě, rozjedou se opět kroužky  
a oblíbené dílničky.

Těšíme se na brzké setkání.

Za ekocentrum Trkmanka 
Bc. Zita dvořáková, MSc, ředitelka p.o.

Příměstské a pobytové tábory pořádané Ekocentrem Trkmanka jsou dětmi vyhledávanou 
kratochvílí dlouhých letních prázdnin. Už teď se těší, jak si je zase naplno užijí!

PRAkTickÉ RAdY PRO kAŽdÉHO

Blíží se květen a mnozí žáci jsou již rok  
(s drobnými pauzami) na distanční výuce. 
A tak je čas se zmínit o něčem, co možná ne 
všichni dobře vnímají. Kdo četl knihu „Digi-
tální demence“ se mnou zřejmě bude souhla-
sit, že tato cesta pro mladou generaci není 
moc ideální, nicméně nastala a doufejme, 
že se nestane normou. Všem mimo jiné tuto  
knihu vřele doporučuji.

V čem jsou hlavní rizika digitálních techno-
logií? Pro mladé generace především v tom, 
že podporují jejich sociální izolaci, snižují 
schopnost samostatného uvažování a podpo-
rují naopak povrchní procesy při získávání  
informací jako je surfování (brouzdání po in-
ternetu) a skimování (skenování textu a vní-
mání jen základních bodů, bez hlubšího pro-
niknutí do obsahu).

Nyní žijeme v éře „GOOGLE generace“ (lidé 
narození po roce 1993) plné digitálních do-
morodců. Ta prakticky nezažila život bez mo-
bilů, počítačů a jiných moderních technologií.

Náš život v digitálním věku se vyznačuje pře-
devším tím, že ustavičně děláme spoustu věcí 
najednou (tzv. multitasking): vyhledáváme 
informace na internetu, posloucháme hudbu, 
píšeme na mobilu textové zprávy a při tom 
právě čteme nějaký článek v novinách, v míst-
nosti běží televize. Výzkumy však zjistily, že 
„multitaskeři“ jsou vůči rozptýlení mysli ná-

jak o seBe pečovat aneb digitální svět a generace
chylnější a hůře ignorují vnější podněty. Dalo 
by se tedy s nadsázkou říci, že je to v určitém 
ohledu i výhodou. Opak je však pravdou.

A co je to ta digitální demence? Jedno-
duše řečeno: zhoršování duševních pro-
cesů. Digitální média nás vedou k tomu, 
že mozek méně používáme a tím klesá 
jeho výkonnost. To se týká i vůle, emocí  
a sociálního chování. 

Závěrem prospěšné zásady, kterými je vhod-
né se inspirovat, snad i řídit z hlediska péče  
o sebe:
•	Stravujte se, pokud možno, zdravě!
•	Alespoň půl hodiny denně se hýbejte!
•	Soustřeďte se vědomě na „tady a teď“! Vní-

mejte třeba jen při cestě pěšky domů z práce 
či na rodinném výletě, jak fouká vítr a vy ho 
cítíte na kůži, slunce Vám prohřívá pokožku, 
soustřeďte se na svůj dech a dýchejte zhlu-
boka, pořádně si užijte chuti jídla na jazyku 
a další.

•	Pomáhejte druhým!
•	Občas poslouchejte při plném soustředění 

hudbu.
•	Zpívejte (když nemůžou děti ve školách, tak 

alespoň doma).
•	Často se usmívejte! Naše pocity nejsou jed-

nosměrná silnice z mozku, svým úsměvem 

můžete zlepšit náladu ostatním i sami sobě. 
•	Pouštějte se jen do věcí, které můžete usku-

tečnit, neklaďte na sebe příliš vysoké nároky. 
Zbytečně se nepřetěžujte.

•	Hledejte řešení, ne překážky! 

Skoro na všechno, co aktivizuje naše centra 
štěstí, si zvykneme relativně rychle. S jed-
nou nejdůležitější výjimkou: to jsou druzí 
lidé. Úsměv, dobré rozhovory, společné jídlo, 
malý společný zážitek – to je látka, která nám 
dopřává pocit naplněného života. Večeře se 
třemi přáteli nás učiní mnohem šťastnější 
a ovlivní nás mnohem více než 300 virtuál-
ních kontaktů na facebooku. Když už nyní 
není tolik možností se potkávat, alespoň  
si zavolejte!

Travte čas ve volné přírodě.

Vyhýbejte se digitálním médiím. Opravdu 
způsobují tloustnutí, ohlupují nás, činí nás ag-
resivními, osamělými, nemocnými a nešťast-
nými. Omezte dětem přístup do digitálního 
světa, protože to je jediné opatření, které má 
prokazatelně pozitivní efekt. Každý čas navíc 
získaný ve prospěch nás samotných a našich 
nejbližších je k nezaplacení.

Pro celou naši společnost platí – „pokud 
jde o náš blahobyt a zachování naší kultury, 
nemáme nic jiného než hlavy příští gene-
race. Přestaňme je systematicky zasypá- 
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Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu 
věcí, například k čemu má daný pozemek 
sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete 
starat. Představit si, jaký bude strom v dospě-
losti i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá 
dřevina má totiž specifické nároky. Některé 
preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomil-
né, či světlomilné. To vše je při navrhování  
potřeba zohlednit. 

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli 
byste zde vysazovat jedovaté druhy, kon-
krétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru 
druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lís-
ky, břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny a na 
jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste 
se měli i nad tím, zda se výsadba do daného 
místa hodí z širšího kontextu. Například 
akát, který pochází ze Severní Ameriky, se  
v podmínkách České republiky velmi dobře 
šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do kra-
jiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, 
aby byly dodrženy všechny zákonné povin-
nosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li 

Možno využít dvě formy odlehčovací služby:
•	pobytová (nepřetržitě) – 6 lůžek – umož-

ňuje rodinám, které pečují o své blízké si  
na 1 – 3 týdny odpočinout

•	ambulantní (pondělí – neděle od 7.00  
do 18.00 hodin) – 6 uživatelů – pomáhá 
pečujícím osobám zajistit pravidelnou péči 
o své blízké v době, kdy jsou v zaměstná-
ní nebo si potřebují něco zařídit, odpoči- 
nout, apod.

jak na výsadBu stRomů na vlastním pozemku
plánujete sázet stromy? poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.

naBídka odleHčovacícH služeB
diakonie čce – středisko betlém nabízí občanům velkých pavlovic  
odlehčovací služby pro seniory a dospělé osoby se zdravotním postižením

jiný právní předpis nebo neplyne-li z míst-
ních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy 
dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry 
jako přípustná vzdálenost od společné hra-
nice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy  
1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek 
musí být dostatečně široký, aby nebyla tato 
povinnost porušena. Případně si musíte zajis-
tit souhlas vlastníků okolních pozemků. 

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžadu-
je peníze a čas. Ucelené informace o tom, co 

Maximální okamžitá kapacita je 12 osob. 

Nabízíme:
•	pomoc při zvládání běžných úkonů péče  

o vlastní osobu, při osobní hygieně,  
pomoc při jídle

organizace takové výsadby obnáší, včetně 
odkazů na finanční zdroje, najdete na webu 
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáh-
nout i podrobné manuály, jak stromy sázet  
a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu na-
jdete také informace o možnostech finanční 
podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu 
slouží centrální registr stromů na webu Sází-
me budoucnost * www.sazimebudoucnost.
cz. Zaregistrovat do něj výsadbu může kaž-
dý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo 
les. Po zaregistrování se strom přidá na inter-
aktivní mapu a započítá se mezi nové stromy 
vysazené v naší krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled 
o druzích a počtech stromů vysazených 
v ČR a můžeme měřit dopad společného  
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní 
úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy 
o kácení a sázení stromů. Registrace nově  
vysazených stromů je proto velmi důležitá. 

Anna Poledňáková,  
PR koordinátorka iniciativy  

Sázíme budoucnost * nadace Partnerství

•	poskytujeme celodenní stravu 
•	poskytujeme ubytování 
•	zprostředkování kontaktu  

se společenským prostředím
•	terapeutické činnosti a aktivizaci 
•	rodinná atmosféra 
•	individuální přístup 
•	bezbariérové domácí prostředí
•	k dispozici přilehlý lesopark

Adresa zařízení:  
Odstrčilova vila,  
Císařova 394/27,  
691 72 Klobouky u Brna

Bližší informace a žádosti o službu:  
telefon na vedoucího služby, vila@betlem.org

Mgr. Zlata Čajanová, diakonie Čce  
– středisko BeTLÉM, klobouky u Brna

V Betlému je o klienty postaráno jako  
v pohádce…

Výsadba „Aleje Svobody“ v kouzelných 
končinách NP Podyjí, obci Čížov.

vat odpadky“

Snad tento krátký informační výňatek z knihy 
uvedené v úvodu někoho obohatí. Závěrem 
snad jen ještě pár slov. Současná doba není 

lehká, přesto trénujte i svou schopnost „být 
vděčný“ a učme to svým příkladem i lidí ko-
lem sebe. Najděte si každý den něco, za co 
jste vděční, sdělte si to v duchu a když to jde  

i nahlas. Nic není samozřejmé, to jen my to tak 
často bereme.

Mgr. Jana Pláteníková,  
psycholog a speciální pedagog
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Z fARnOSTi

Příprava letošních Velikonoc byla sice pozna-
menána restriktivními předpisy, ale s nadše-
ním jsme opakovali objížďku polních křížů 
na koloběžkách a kolech v sobotu 27. května. 
Jsou dvě věci, za které vděčíme svatému 
Františkovi z Assisi a jeho následovníkům: 
pobožnost křížové cesty, při které se chodí 
k obrazům či ke křížům, aby nám jednotli-
vá zastavení připomenula, čím procházel 

Zvonění je od pradávna součástí našich ži-
votů. Už v minulosti měly zvony významnou 
roli, tradičně odzváněly během významných 
událostí, jako ukončení války, korunovace, 
či narození následníka trůnu. I v součas-
né době slyšíme znít kostelní zvony, nejen 
při určování času a denní doby, ale také 
nás provází při všech důležitých životních  
meznících, jako jsou křty, svatby a pohřby.

Jejich odbíjení nám ohlašuje většinou radost-
nou zprávu. Na Velikonoce si připomínáme  
i věci velmi smutné, proto tři dny před těmito 
svátky utichnou a nezvoní. Vyzvánění popr-
vé neuslyšíme na Zelený čtvrtek, kdy si při-
pomínáme, že Pán Ježíš byl zrazen a vojáky 
zajat. Podruhé na Velký pátek, to je den ještě 

jaRo, čas velikonoc, nově také čas noci kostelů

velkopavlovické Zvony odletěly do říma

Ježíš Kristus v Jeruzalémě na Velký Pátek; 
a znázorňování betléma o jeho narození  
v noci na 25. prosince.

V jiných médiích jste již mohli spatřit novinku 
naší fary a kostela: český výrobce 3D tiskáren 
Josef Průša věnoval sadu, kterou místní se-
stavili a využíváme třeba pro doplňky k veli-
konočnímu „betlému“. (Ti, co neviděli tento 

smutnější – Ježíš byl za nás mučen, ukřižován 
a pohřben. V hrobě odpočíval po celou Bílou 
sobotu, toť tichý den třetí. Tyto tři dny zvony 
nikdy během celých dnů nezazvoní. Lidově se 
říká, že „zvony odletěly do Říma“.

Ve Velkých Pavlovicích se hrkání stalo oprav-
du pevně zakořeněnou tradicí. Příkladem 
se stal minulý rok, kdy nám kvůli pande-
mii vládní nařízení nedovolovala podílet se  
na hromadných akcích. Překvapilo nás vel-
ké nadšení naší mládeže, která nezahálela  
a přes sociální sítě se zapojila do celostát-
ního „Velikonočního hrkání“. Probíhalo to  
tak, že v předem stanovenou hodinu šel 
účastník hrkat na zahradu, dvůr nebo  
před dům. Někteří hrkači obešli celou svo-

moderní vynález, si mohou představit počíta-
čem řízenou lepící pistoli, která taví plastovou 
strunu a umí z ní vytvářet drobné výrobky.) 

V letošním roce jsme poprvé biblické posta-
vy, které tradičně vytvářejí scenérii Ježíšo-
va narození, vystavovali nejen o Vánocích,  
ale v obdobném duchu také během Velikonoc. 
Právě scéna Ježíšova ukřižování, pohřbení  
a zmrtvýchvstání byla doplněna o prvky 
vytvořené na 3D tiskárně, které byly dětmi 
vhodně dekorovány. Vznikly prvky k denně 
měněným „šachovým“ figurkám, které zná-
zorňovaly události Ježíšova života, výukové 
pomůcky, personalizovaná vykrajovátka  
na sušenky, ale dále se nabízí možnost po-
měrně rychlým a levným způsobem vytvářet 
osobité produkty, při čemž se rozvíjí tvořivost 
a vzdělává v počítačovém modelování.

Rakousku vděčíme také za dvě věci (a není 
to vídeňský řízek a vídeňská káva): rozšíře-
ní „betlémského světla pokoje“ z plamene, 
který věčně svítí na místě Ježíšova narození  
v Betlémě; a otevření chrámů na „Noc kos-
telů“. Každoroční noční prohlídka je dopro-
vázena biblickým citátem o noci. Mottem le-
tošní Noci kostelů v pátek 28. května 2021 je 
verš ze 104. žalmu „noc se snese a celý les se  
hemží zvěří“ a bude mít ekologické zaměření. 

Vedle otevřeného kostela vás zveme i do ven-
kovního prostředí: u křížů ve Velkých Pavlo-
vicích bude připraveno napínavé luštění pro 
děti i dospělé, ke kterému naleznete nápovědu  
na farních stránkách www.ozvi.se .

kněz Marek Slatinský

O letošních, v pořadí již druhých koronavirem poznamenaných,  
Velikonocích byl ve velkopavlovickém kostele vystaven „velikonoční betlém“.  
Taktéž vytvořený netradiční metodou – pomocí 3D tiskárny. 

Věřte – nevěřte, ale i tyto zvony,  
jindy vyzvánějící z věže velkopavlovického 
kostela, na tři velikonoční dny  
„zmizely“. Vydaly se na předlouhou pouť 
až do Říma…
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ji ulici. Kdo se zúčastnil mohl nahrát video, 
anebo poslat fotku na FB skupinku, tím mo-
tivoval a podpořil další, kteří o výzvu mě- 
li zájem.

I tento rok se ve Velkých Pavlovicích ozýval 
smutný zvuk dřevěných hrkaček. Na Vel-
ký Pátek a Bílou Sobotu se v pravé poledne 
děti sešly před kostelem, kde si mohly hrkač 
vypůjčit. Vytvořily malé rodinné skupinky. 
Každá skupinka dostala svoji trasu, kterou 
měla za úkol projít. Zúčastnilo se celkem šest- 
náct „hrkačů“. 

První den nám počasí hrálo do karet, sluníč-
ko se usmívalo a paprsky nás hřály. Všechny 
trasy se obešly bez problémů. Za to druhý 
den začalo poprchat a pofukoval studený 
vítr, avšak nikoho z dětí špatné počasí ne-
odradilo. I když se projevila únava a mnohé 
už bolely nožky, děti byly přesto odhodlané 
trasu dokončit. Jejich vytrvalost se vyplatila 
a po dokončení dostalo každé dítě obrázek  
a sladkou odměnu.

Chtěla bych jmenovitě poděkovat zkušeným 
účastníkům, mezi které patří Pavel Julinek, 
Štěpán Prokeš, Ondřej Míchal a Martin Grů-

za, za vedení skupinky a zajištění bezpečnosti 
dětí. Dětem, které se zúčastnily – Magdale-
na Prokešová, Veronika Holacká, Kateřina 
Holacká, Amálie Janovská, Ema Buchtová, 
Mikuláš Prokeš, Dominik Prokeš, Šimon 
Prokeš, Anežka Julinková, Vojtěch Julinek 
a nejmladší z účastníků Eliáš Julinek – chci 
poděkovat za jejich vytrvalost a nadšení při 
„Velikonočním hrkání“. Velké díky také patří 
Petře Prokešové a Janě Julinkové za pomoc  
při zorganizování.

Hanka Bálková

Měsíc duben letošního roku byl obdobím, 
kdy vrcholily přípravy na tisk oboustranné 
mapy velikosti A3 turistických cílů v Modrých 
Horách, která bude pro všechny turisty důle-
žitým pomocníkem při toulkách tímto regio-
nem. Tento tiskový materiál bude obsahovat 
celkem padesát cílů – z jedné strany tiskovi-
ny bude vždy znázorněná mapa s vyznače-
nou stezkou Modré Hory a jednotlivými cíli  
ve formě očíslovaných bodů a na straně druhé 
pak bude textová a obrazová legenda k číselně 
označeným cílům. Nová propagace bude mít 
i svou webovou online podobu, naleznete ji  
pod adresou www.modrehory.cz/mapa. 

Nová mapa turistických cílů ruku v ruce  
ve spojení s tematickými výlety v Modrých 
Horách osloví všechny smysly návštěvníků. 
Díky kvalitním službám bude určitě dopřáno, 
aby si to nejlepší z Modrých Hor ve skleničce 
i na talíři opravdu zažil každý návštěvník!

modRé HoRy netrpělivě vyhlíží novou turistickou sezónu

oZnačením voc se mohou pyŠnit nová vína

Dále je v přípravě aktualizace terénního zna-
čení cykloturistické trasy Modré Hory, a to 
jednak z důvodu starých opotřebovaných  
a vybledlých značek, a také z důvodu aktua-
lizace loga. V této věci navázaly Modré Hory 
úzkou spolupráci s Nadací Partnerství, která 
je realizátorem a provozovatelem Morav- 
ských vinařských stezek.

Vrcholí také přípravy na aktualizaci nových 
vítacích bannerů u všech komunikací na hra-
nicích Modrých Hor, jelikož ty staré už jsou 
dávno za zenitem.

Nepřetržitě jsou na modrohorském webu 
www.modrehory.cz a sociálních sítích face-
book a instagram na adrese poznejmodreho-
ry podporována místní restaurační okénka, 
turistické služby a samozřejmě také i moti-
vační podpora pro všechna vinařství v regio-
nu s jejich prodejem vín prostřednictvím ne-
jen vlastních e-shopů. Mrkněte na všechny  

Vinařský zapsaný spolek VOC Modré Hory 
organizoval v pátek 5. března 2021 pracov-
ní setkání jmenovaných hodnotitelů vín  
VOC Modré Hory z důvodu I. zatříďování 
vzorků vín pro tuto certifikaci v letošním roce. 
Pracovní hodnocení vín proběhlo ve Vinařství 
Horák Vrbice za splnění aktuálních přísných 
protiepidemiologických opatření.

Celkem bylo přihlášeno 15 vzorků z nichž bylo 
5 vín rosé a 10 vín červených od 8 členských 
vinařství, mezi nimiž byli zastoupeni vinaři 
všech modrohorských obcí. Přísnému třího-
dinovému hodnocení pro certifikaci dohlíželo 
7 renomovaných degustátorů.

Podmínkám a pravidlům pro udělení ozna-
čení VOC Modré Hory vyhovělo 13 vzorků  

tři proturistické marketingové profily a dejte 
vědět, jak se líbí.

Jak je z výše uvedeného výčtu zřejmé, Modré 
Hory míní přivítat snad už v „pocovidové“ 
době své návštěvníky nejen jako vždy s otevře-
nou náručí, ale také v novém!

Lukáš Stávek,  
Svazek obcí MOdRÉ HORY

a 2 vzorky nevyhověly. Odrůdová skladba 
hodnocených vín byla následující: 8× Fran-
kovka, 4× Svatovavřinecké, 2× Modrý Portu-
gal, 1× směs Frankovka + Svatovavřinecké. 
Spolek organizuje zatříďování vín vždy dva-
krát ročně, další hodnocení proběhne ve stře-
du 26. května 2021 v bořetickém Rodinném 
vinařství Jedlička.

Letošní březnové pracovní setkání mělo i vý-
znamné kulatiny, jednak se jednalo historicky 
o již 20. zatříďování vín a 10 let od prvního 
zatřídění vína VOC Modré Hory, z.s. Za tuto 
první dekádu činnosti spolku nelze nezmínit 
sedm vinařství z devatenácti, která zatřídila 
do modrohorské certifikace VOC zatím nej-
více vín: Syfany Vrbice – 25, Sedláček Vrbice 
– 25, J. Stávek Němčičky – 25, P&R Stáv-

Do Modrých Hor? Jedině na kole  
a se zbrusu novou mapou! 

Z VinnÉHO SkLÍPkU

Ani nevyzpytatelný koronavir  
nezhatil degustaci vín, která musela  
nutně předcházet letošnímu prvnímu 
zatřiďování vzorků pro certifikaci  
VOC Modré Hory.



VelkopaVloVický zpraVodaj

18

2

2021

kovi – 19, Patria Kobylí – 13, Horák Vrbice  
– 12 a Jedlička Bořetice – 10.

Nejstarším zatříděným vínem se může pyš-
nit Frankovka 2008, tehdy ještě z Rodinného 
vinařství Jedlička a Novák Bořetice. Celkově 
od vzniku spolku včetně prvního letošního za-
tříďování bylo s kladným výsledkem pro cer-
tifikaci vín VOC Modré Hory uznáno přesně  
180 vín. Vinařství našeho mikroregionu stále 
více svá vína do této certifikované klasifikace 
zařazují, reagují tím na velice kladné odezvy 
svých zákazníků. 

Spolek má aktuálně 19 členských vinařství  
a těší se na případné rozšíření o další zájem-
ce z řad modrohorských vinařů, kteří do bu-
doucna cítí obrovskou příležitost k oslovení 
svých stávajících i nových zákazníků v tomto  
moderním VOC trendu.

Lukáš Stávek,  
VOc MOdRÉ HORY

Vinaři z Modrých Hor a současně členové degustační komise.  
Protentokrát takřka inkognito v rouškách. Doufejme, že je už brzy nadobro odložíme. 

Modré Hory – krajina, kterou můžete 
vidět, slyšet, sáhnout si na ně,  
přivonět a dokonce i ochutnat...  
Toť požitek nejsmyslnější.

Umíte se dívat ušima? Co že je to za nesmysl? 
Žádný nesmysl, ba právě naopak – VIDĚT 
UŠIMA je název projektu studentů sociální 
pedagogiky Masarykovy univerzity v Brno.

Úkolem bylo vytvořit reportáže neboli zvuko-
vé pohlednice, pro zejména zrakově postiže-
né a znevýhodněné spoluobčany a současně  
i milovníky přírody a také vinorodých Mod-
rých Hor. Právě krajině okolo našeho města  
se studenti věnovali především.

Zvukové pohlednice vznikly roku 2021 jako 
úkol studenta Magisterského studia Soci-
ální pedagogiky na PDF MU Brno, Kated-
ra sociální pedagogiky, v rámci předmětu 
Zpracování a realizace rozvojových projektů 
pod vedením Mgr. Lenky Gulové, Ph.D. Jde 
spíše o popis pocitů než o pouhou technic-

podívejte se ušima do modrých hor
kou deskripci sezónních prací, tak aby se 
posluchači v mysli odvíjel příběh v barev-
ných obrazech všech ročních období krajiny  
Modrých Hor.

Vytvořen byl úžasný materiál, který rozhodně 
stojí za shlédnutí a poslech a to pro všechny,  
i pro úplně zdravé. Odkazy na videa nalezne-
te na webových stránkách města Velké Pav-
lovice pod adresou www.velke-pavlovice.cz 
v odkaze VIDEOREPORTÁŽE, pododkaze  
VIDĚT UŠIMA – MODRÉ HORY.

Při zpracování typické tématiky Slovácka 
všestranně pomáhala Milena Karberová  
a podle našich představ pohlednice ztvárnil 
Jaroslav Vojtěšek. 

karolína Bártová

SPOLkY A kOnÍČkY

Velikonoční svátky považuji za nejkrásnější 
svátky v roce. Příroda se probouzí a dodává 
všem potřebnou energii a optimismus.

O zdobení velikonočních kraslic ve Velkých 
Pavlovicích jsem se začala zajímat po nástu-
pu na základní školu v roce 1975. První pra-
vou velkopavlovickou kraslici jsem dostala  
od Olgy Svobodové. Její manžel si ji „vyšla-
hal“ na pomlázce u paní Františky Kallusové  
z Bezručovy ulice, pro mne tehdy jediné zná-

velikonoční kRaslice malované ševcovským popem,  
rukodělný klenot velkých pavlovic

mé malérečky velkopavlovických kraslic. Do-
hodl mi s ní schůzku, na které mi paní Kallu-
sová ochotně ukázala postup při zdobení  
a materiály, se kterými pracuje.

Základem bylo uvařené vajíčko nabarvené 
červenou barvou. Na vajíčko nanášela špen-
dlíkovou hlavičkou černý ševcovský pop,  
v předem promyšlených vzorech, které cha-
rakterizovaly každou malérečku.

Paní Kallusová používala květinové motivy  

– chrpy, kopretiny, hrozny vinné révy i s úpo-
ny a dekorativní prvky, kterými vajíčko dělila 
na různé části, pásové motivy, rozmarýnek 
nebo hřebíček. Základem úspěchu zdobení 
byla přesná symetrie vzorů. Své umění uká-
zala paní Kallusová i dětem v rámci výuky vý-
tvarné výchovy.

Zajímalo mne také, proč byla oblíbená červe-
ná barva vajíčka. Snad proto, že červená bar- 
va je barva krve, ohně a zralého ovoce. Čer-
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vou, která zdobí vajíčka dírkovanou techni-
kou. Některé ženy lepí kraslice slámou, jiné 
polepují bavlnkou. Technik je opravdu hodně.

Já v současné době preferuji drátkování kras-
lic. Líbí se mi vytvářet pomocí drátku různé 
krajkové vzory. Často vkládám do jednotli-
vých drátěných smyček i korálky, čímž je kras-
lice ještě zajímavější.

Zdobení velikonočních kraslic je velmi pěkná 
tradice, která má své místo v lidové tvorbě. Je 
to velmi dobrá činnost pro rozvíjení fantazie 
a dovednosti dětí, proto si myslím, že se bu-
dou objevovat nové vzory a techniky, které  
budou dělat radost obdarovaným.

Marie Šmídová

Kraslice drátkované, ozdobené drobnými skleněnými korálky.

Narodila jsem se pár let po válce a své dětství 
jsem spolu s maminkou a tatínkem prožila  
v Brně, ve velkém městě, kde se na tradice 
tolik jako ve vesnicích či malých městečkách, 
jako jsou třeba právě Velké Pavlovice, nik- 
dy nedbalo.

Velikonoce jsme však povětšinou trávívali 
na vesnici. Svátky jara jsme si každoročně  
užívali u mé hodné a srdečné tety.

Už si nevzpomínám, kolik mi bylo tehdá 
roků… psal se možná rok 1955, tak to jsem 
mohla být pět či šest let stará. Teta vždycky 
pečlivě dbala na výzdobu svého příbytku ve-
selou velikonoční výzdobou a přinesla mi uká-
zat krásnou ošatku plnou malovaných vajíček.  
No a protože byla vždycky moc štědrá, laska-
vá a nikdy nebyla lakomá, hned mně nabídla, 
že si můžu vzít z pomlázky jako úplně první  
ze všech dokola. Z překrásných pestrobarev-
ných vajíček jsem byla nadšená, strašně moc 
se mi všechna líbila a navíc, myslela jsem 
si, že si můžu vzít ošatku celou. Že je prostě  
pro mě. 

Jak jsem se na ni radostně vrhala, maminka 
mě taktně upozornila, že si mám vzít vajíčko 
jen jedno, že se to tak patří a sluší, podle tradi-

vzpomínání na svátky jara…
kteRak slečna Z BRna užívala velikonoc na vesnici

ce. Přiznám se, hodně mě to zarazilo, protože 
jsem se ve zvycích nevyznala. A moc, oprav-
du moc, jsem se styděla. Jak se říká, už tehdá 
bych se nejraději „v kozím rohu“ viděla. 

Teta byla však duše láskou živená, a tak se  
na mě vůbec nezlobila a abych nebyla smut-
ná a zaražená, dala mně vajíčka nakonec dvě. 
Vystavila jsem se je a pořád se těšila pohle-
dem na krásu umně ručně zdobených kraslic, 
kterou jsem do té doby nikdy na vlastní oči 
neviděla. A byla jsem ráda, že jsem z celé té  
nepříjemnosti vyšla bez úhony.

Jenomže, možná jsem nakonec trestu  
za svou hamižnost neunikla, i když byla 
dětsky bezelstná a vycházela jen a jen z mé 
nevědomosti. O zbylá malovaná vajíčka z te-
tiné ošatky jsem se totiž musela chtě nechtě  
rozdělit, s kluky šlahači, jak se u nás kolední-
kům říká, za pondělní vymrskání! A věřte mi, 
neušetřili mě jako městskou slečinku ani co  
se za nehet vleze!

Božena dobrovolná,  
Velké Pavlovice

vená barva symbolizuje barvu síly, života,  
lásky a ochrany. Slovo „kraslice“ má snad 
původ v staročeském slově krásný – červený, 
stejně tak jako pojmy „Červené pondělí“ nebo 
„Červené svátky“.

Další podklady pro zdobení kraslic velkopav-
lovickou technikou jsem získala od vnučky 
paní Boženy Procházkové ze Zelnic. Dekor 
kraslic vycházel z obdobných motivů, ale zde 
jsem se již potkala s jinou podkladovou bar-
vou vajíčka.

Jediné, co jsem v té době nemohla sehnat, byl 
ševcovský pop. Na zdobení jsem proto použila 
včelí vosk, do kterého jsem rozpustila černou 
olejovou barvu. Tato směs velmi dobře držela 
a neloupala se.

Problémem bylo i kvalitně nabarvit vajíčka. 
Přírodní materiály postupně nahradily umě-
lé. Mně se osvědčily nejprve acetonové barvy 
a pak autolaky, které zasychaly velmi rychle  
a vytvářely jednotný lesklý povrch.

Po otevření Ekocentra Trkmanka se pravi-
delně pořádaly kurzy k barvení vajíček. Byl  
o ně vždy obrovský zájem. Zjistili jsme, že děti 
milují všechny barvy. Nachystali jsme jim va-
jíčka různých barev, která batikovaly barev-
nými rozpuštěnými voskovkami nebo včelím 
voskem obarveným olejovou barvou. Fantazie 
dětí je nezměrná a tak vznikaly kraslice podle 
jejich vlastních představ.

V současné době se využívá více technik zdo-
bení vajíček. Obdivuji paní Libuši Bartůňko-

Kraslice vytvořené velkopavlovickou technikou  
– vzácný velikonoční poklad našeho města.

Malou Boženku a její kraslice  
si můžeme přestavit třeba stejně jako  
na této dobové pohlednici…
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Zpestření při procházce v lesoparku u vlakové 
zastávky, anebo u rybníka na ulici Nádraž-
ní, najdete na a uvnitř dřevěných otevíratel-
ných destiček – cedulek, které byly umístěny  
na dřevěné kůly.

Mechanismus je naprosto jednoduchý  
– nejprve si přečtete otázku – ta je napsána  
na horní části cedulky. Pak si tipnete správ-
nou odpověď, následuje hřeb – odklopení 
vrchní části – správnou odpověď naleznete 
uvnitř. Bingo, mám bod :-)!

Některé otázky jsou docela jednoduché, to 
proto, aby je dokázaly zodpovědět i děti. Ty 
náročnější a složitější jsou určeny pro do-
spělé, studenty, nebo pro jedince zapálené 
do nauky o stromech, tedy odborně řečeno  
do dendrologie.

Akce je dočasného charakteru, poněvadž je 

V neděli dne 21. února 2021 si mohli  
ve Velkých Pavlovicích vyzkoušet svou prá-
ci psovodi. Za tímto účelem využili trosky, 
které se po demolici nacházely na místě, 
kde ještě před pár týdny stála stará budova  
místního kina.

Psovodi a jejich záchranářští psi se speciali-
zují na hledání osob uvězněných v troskách, 
například zasypaných v dolech nebo při živel-
ných katastrofách.

Do sutin se řádně ukryje figurantka, a ještě 
než jsou vypuštěni psi, několik minut tam 
zůstává, aby místo získalo dostatečnou pa-
chovou stopu. Jakmile je pes vypuštěn, chvíli 
sutiny obíhá, větří, nachází stopu a vyráží 
zcela najisto. Za kratičký okamžik se zastaví 
se u místa, kde je schovaná figurantka, za-

Dlouhé čekání, než nám vláda obnoví nor-
mální činnost, už nám přišlo nekonečné. 
A tak jsme se od února vrhli s našimi ma-
lými skauty z družiny Tygřat na pravidelné 
schůzky na platformě Google Meet. Schůzka 
probíhá každé dva týdny a většinou trvá ko- 
lem hodiny.

Co na takových schůzkách děláme? Hrajeme 
různé hry, ať už na internetu nebo pomocí 
kamer nějaké pohybové. Děti si i moc rádi jen 
tak povídají a často jim to stačí. Samozřejmě 
se tento zábavný program snažím prokládat  
i programem skautským. Ovládáme už tedy 

při pRocHáZce na čeRstvém vZducHu
se můžete poučit i pobavit

ZácHRanářští psi Hledali Zasypané osoBy  
v tRoskácH kina, naŠtěstí jen cvičně

skaut na vlně inteRnetu, sice kompromis, ale díky za něj…

vše uděláno za pár korun a provizorně. Jed-
notlivá stanoviště budou do budoucna překá-
žet při údržbě zeleně a také se na nich určitě 
podepíší povětrnostní podmínky. 

Takže rychle do terénu a luštit :-)! Stezka má 
pro současnou podivnou dobu jednu obrov-
skou výhodu. Obě její části se nachází pouze  

čne hlasitě štěkat a nepřestane, dokud nepři- 
jde psovod.

Je škoda, že demolice byla již ve velmi pokro-
čilém stavu a neposkytovala větší možnosti  
pro úkryt figurantů. Psovodi byli ale nadmíru 

asi šest základních uzlů a aktuálně jsme se 
vrhli na práci s mapou, abychom se na dovo-
lené v létě neztratili.

Pro děti jsem i přes Velikonoce připravil hle-
dání velikonočních vajíček po okolí Velkých 
Pavlovic, kterého se zhostily výborně, protože 
žádné vajíčko nezůstalo neobjevené.

Snad se brzy uvidíme i naživo a prožijeme 
mnoho dalších zážitků. Už se na to všichni 
moc těšíme!

V rámci našeho skautského setkávání pro-
střednictvím internetové sítě vytvořily děti 

v katastru města. To znamená, že i v nedáv-
ných časech, kdy jsme nesměli překročit hra-
nice katastru obce, splňovala přísná nařízení 
vyhlášená Vládou ČR.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

spokojeni, s trenérem a hlavně se svými psi, 
kteří si mohli znovu procvičit své schopnosti.

Oldřich Otáhal & karolína Bártová

níže uvedený příběh. Moc jsme se u jeho čtení 
s Tygřaty nasmáli a tak doufáme a věříme, že 
vykouzlí úsměv na rtu i vám!

Začíná příběh…, šli dva kamarádi, šli  
do zámku a potom šli do pravěku a jeden  
z nich se jmenoval Honza a druhý z nich se 
jmenoval David a ten David měl velký nos 
a pak se mu Honza smál, že má veliký nos.  
A pak přišel jeden kluk a donesl počítač 
a pak na něm hráli hry a potom šli k moři  
a potom šli zase do pravěku hrát hry na po-
čítači a pak šli na lov a ulovili mamuta a pak 
se probudili z toho divného snu a šli rych-

Malá nápověda před tím, než se vydáte na relaxačně vzdělávací vycházku naším městem.  
Ale hlavně, abyste věděli, po jakých cedulkách máte pátrat.

Rychlý nález figuranta, toť největší radost záchranářského psa!



VelkopaVloVický zpraVodaj

21

 

2

2021

Hádanka, anebo záhada? To jsou slova, 
která nejlépe vystihují předmět, o kterém 
bude v tomto příspěvku řeč. A nejen o něm, 
přinejmenším následující povídání alespoň 
výstižně uvedou. Chceme totiž u vás vypro-
vokovat zvědavost a probudit detektivní- 
ho ducha. 

Vezmu to pěkně od začátku… Jednoho břez-
nového dne mi přilétl na pracovní stůl e-mail 
od pana Oldřicha Otáhala. V jeho příloze  
jsem našla dvě fotografie – starý černobílý 
snímek velkopavlovické sýpky (na tom by 
nebylo zas až tolik převratného) a pak, onu 
hádanku a záhadu, taktéž starý černobílý sní-
mek jakési dřevěné desky, ze které jsem vůbec 
nebyla moudrá. Jediné, co jsem z ní dokázala 
dešifrovat bylo čtyřmístné číslo 1834, což mě  
trklo, že by to mohl být letopočet.

Pan Otáhal se pravda moc do e-mailu nero-
zepsal, připojil pouze stručný popisek, že se 
jedná o dřevěnou desku pocházející z roku 
1834, velikosti 50 × 40 cm, která byla na-
lezena zastrčená na trámu sýpku ve třetím 
patře. Na zadní straně desky byla prý napsá-
na jména pracovníků, kteří tehdy na sýpce 

V sobotu, dne 27. března 2021 v dopoledních 
hodinách, provedla desítka členů Kynologic-
kého klubu Velké Pavlovice a jeden dobrovol-
ník v rámci akce "Ukliďme Česko" brigádu, 
která byla zaměřena na úklid v okolí kynolo-
gického cvičiště, dále od Míšového mostu až  
k firmě STIFT Container, s.r.o.

Prováděl se sběr odpadků, shrabání listí, 
vyčištění odtokového kanálu do Trkmanky, 
úklid v odpočinkovém altánku a průřez ne-
mocných stromů.

Brigáda probíhala za dodržení přísných epi-
demiologických pravidel (roušky, respirátory, 
rukavice, rozestupy). Počasí přálo, takže to 
bylo příjemné odreagování od všedních dnů. 
Aktivita byla příkladná.

Jde to tedy i v této nepříjemné době, kdy 
všichni bojujeme s epidemií COVID-19. 
Účastníkům brigády patří velký dík. Také 
děkujeme Službám města Velké Pavlovice, 
které v pondělí ráno nashromážděný od- 
pad odklidily.

Vladimír Hájek,  
kynologický klub Velké Pavlovice

nejen obilí, i taBák kdysi RoZvoněl naši sýpku

kynologové Z velkýcH pavlovic  
"uklízeli česko"

pracovali. Jedná se fotografii velevzácnou, 
protože tento předmět již neexistuje. Shořel  
při devastujícím požáru v roce 1993.

No tak fajn, ale tato veskrze kusá informa-
ce mi rozhodně nestačila. Rychlý telefonát:  
„Co to jako je? Prosím Tě, Oldo, zkus k tomu 
najít něco víc!“ A Olda se dal do hledání, na-
vzdory zdánlivě vyhlížejícímu sisyfovskému 
počínání. Něco se totiž nakonec poodhalit 
podařilo, přinejmenším autor fotografie. 
Jednalo se o pana Ing. Miroslava Marka, kte-
rý byl kdysi vedoucí stavební čety ve statku  
a při procházení se sýpkou tuto desku objevil  
a vyfotografoval ji. 

Kdo desku vyrobil? A proč? Zda to byla 
běžná praxe, takto zapisovat a dokladovat 
zaměstnance (možná jakási forma prezenč-
ky?), nebo je deska pouhým pozůstatkem 
osobní inciativy spojené s tvůrčím duchem 
některého z tehdejších zaměstnanců? To 
už asi navždy zůstane pohřbeno v popelu, 
který jako jediný zbyl po sežehnuvším ohni  
z třiadevadesátého roku minulého století.

Nicméně, každá podobná zmínka o místní 

sýpce nám může být podnětem k hledání no-
vých, možná dokonce dosud ještě nikdy ne-
publikovaných, informací o této snad nejvý-
raznější budově ve Velkých Pavlovicích. 

Olda totiž nelenil a vyrukoval s dalšími 
vzácnými reáliemi, tak například…
•	 ještě v roce 1963 byl na sýpce dřevěný vý-

tah na obilí vyrobený z modřínového dřeva,  
v roce 1967 jej nahradil výtah železný

•	roku 1972 byly vedle sýpky vybudovány be-
tonové násypky, a to ze strany od Sokolov-
ny; když byly tyto násypky budovány, bylo 
nutno rozbít část základů sýpky; přitom se 
zjistilo, že šrouby, které držely pás na obilí,  
byly zality v základech sírou

•	původní podlahy na sýpce byly z dřevěných 
desek ve dvou vrstvách; v roce 1964 byly 
tyto podlahy vyspraveny vrstvou asfaltu, 
pro lepší manipulaci s obilím; v rámci těch-
to prací bylo spotřebováno 100 metrických  
centů asfaltu

•	do sýpky se dalo uskladnit až 150 vagonů 
obilí; na prvním patře bylo nejvíce obilí  
a v posledním nejméně; při zatížení se stro-

Milovníci psů se pustili v rámci akce 
„Ukliďme Česko“ do úklidu relaxačního 
parku u vlakové zastávky. Za tuto práci jim 
patří upřímné poděkování!

le na záchod a pak se mu smál, že má moc 
chlupatý nos. A ten, kdo jim přinesl počítač, 
se jmenoval Dominik a pak šli někam jinam  
a vzali si ten počítač, šli do hor a potom tam 
hráli hry na počítači a dva si přinesli mo-
bily a chtěli hrát spolu a ten počítač se jim 
seknul, protože tam nebyl internet a signál 
ani mobily. A pak to vše zahodili dolů z hory 
a učili se vázat uzly. A měl chlupatý tváře.  
A pak všichni se rozešli a skončil film, pak 
zase přišli a potom šli dom a tam byl signál  
a potom šli spát a žili spolu šťastně až do smr-
ti. A zdálo se jim o tom, jak byli v tom pravěku 
a ulovili toho mamuta. A pak se vzbudili a šli 
do lesa a tam je obklíčily spadlé stromy a po-
tkali myslivce. Ulovili rybu a snídani.

Štěpán Prokeš,  
vedoucí velkopavlovických skautů  

družiny Tygřata

Schůzka skautů družiny Tygřata v časech 
pandemických. Jde to, ale dře to…  
Osobní kontakt je nenahraditelný.

OHLÉdnUTÍ ZA MinULOSTÍ
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py prohnuly až o 15 cm, ale po odklizení  
obilí se vrátily do původního stavu; statici 
na sýpku přijížděli každý rok a kontrolova-
li nosné trámy tím způsobem, že odebrali 
vzorky navrtáním těchto trámů; příčné 
trámy (na šířku sýpky) byly silné kolem  
40 × 40 cm

•	v 30. letech se na sýpce sušil tabák a na příč-
ných trámech byly natlučeny velké hřeby,  
na kterých tento tabák visel

Proč kOnTRiBUČnÍ sýpka?
Také si občas lámete hlavu nad tím, proč se 
vlastně sýpka nazývá „kontribuční“ či „kon-
tribučenská“, anebo dokonce „tereziánská“  
a co to vlastně ty „kontribuce“ jsou?

Zalistujeme-li slovníkem cizích slov, najdeme 
následující rozklíčování. KONTRIBUCE je 
zastaralý pojem zahrnující všechny druhy dá-
vek a daní užívaný zejména pro daň pozemko-
vou (gruntovní); pojem vychází z latinského 
"contribuere" – přispívat ; KONTRIBUCE je 
nucený příspěvek, daň a také podíl pojišťovny 
na škodě.

Kontribuce byly zároveň specialitou tere-
ziánské doby (období druhé poloviny osm-
náctého století) kdy v našich končinách vlá- 
dla Habsburkovna císařovna Marie Terezie  
a následně její syn císař Josef II. Proto také 
sýpky „tereziánské“.

Kontribuční (kontribučenské) sýpky byly 
stavěny především za vlády císaře Josefa 

II., který sám panoval v letech 1780 až 1790  
a před tím deset let společně se svou matkou 
Marií Terezií. V sýpkách se shromažďova-
ly společné zásoby obilí, neboli kontribuce,  
od všech poddaných pro léta neúrody.

Jednalo se o praxi veskrze praktickou a lo-
gickou. V letech, kdy se na polích neurodilo  
a také v období hladomoru, mohla vrchnost 
půjčovat ze svých panských sýpek sedlákům 
osivo na setí (žito, pšenice, proso). Po žních 
pak tito sedláci vraceli osivo zpět i s úrokem. 
Úrok v obilí si však vrchnost neponechávala 
pro sebe, ale uložila ho v sýpce pro budoucí 
potřebu. Tak byl položen základ k tzv. kontri-
bučním (kontribučenským) sýpkám, do kte-
rých se musela část úrody odvádět povinně.

Sýpky (dříve velmi často řečené špejchary  
– z německého slova Speicher) byly zpra-
vidla samostatně stojící budovy, aby byly 
ochráněny před nebezpečím ohně (a ta naše 
– paradoxně – tomuto živlu v roce 1993 má-
lem podlehla). V nich bylo zrní uskladněno 
v asi 1 m vysoké vrstvě na podlahách. Sýpky 
byly nejdůležitějšími stavbami rozsáhlej-
ších hospodářství, a mnohdy byly budovány 
jako stavby, které dodnes tvoří dominanty  
mnoha obcí.

Historie sýpky  
ve Velkých Pavlovicích
Velkopavlovická sýpka byla vystavěna v letech 
1770 až 1780 v barokním slohu a je význam-
nou stavbou technického charakteru z doby 
existence pavlovického velkostatku. Byla kon-
tribuční sýpkou pro celé panství, jehož cent-
rem byl hospodářský dvůr umístěný naproti 
místního zámku ze 17. století (roku 2012 byla 
budova zámku zrekonstruována, nyní sídlo 
Ekocentra Trkmanka). Zámek i s parkem byl 
sice původně považován rovněž za památku, 
ale jeho architektura nakonec nevyhověla 
podmínkám pro zápis do seznamu nemovi-
tých kulturních památek. 

Místní sýpka nese jméno císaře Františka 
Štěpána Lotrinského (1708–1765), manže-
la české a uherské královny Marie Terezie 
(1717–1780). Ještě jako mladý vévoda projevil 
František Štěpán Lotrinský mimořádné vlohy 
v oblasti obchodu a podnikání. Díky dědictví 
po své sestřenici Anně Marii Luise Medicejské 

mohl investovat a zakládat četné manufaktu-
ry (keramika, bavlněné tkaniny). Záhy pře-
vzal veškeré zásobování habsburské armády, 
založil několik bank a svými soukromými fi-
nancemi půjčoval rakouské státní pokladně. 
Marie Terezie mu od roku 1763 přenechala 
finanční správu habsburského soustátí.

Systém kontribučních sýpek (jako obilních 
záložen) byl zrušen k roku 1864. Ke zrušení 
„obilních záložen“ určitě přispěl rozvoj želez-
niční dopravy, kterou bylo najednou možné 
dopravovat obilí z oblasti, kde byl nadbytek, 
do oblastí, kde byl jeho nedostatek. Tím sýpky 
více méně pozbyly svého smyslu.

Mnohé budovy někdejších kontribučních sý-
pek pak sloužily k uskladnění obilí z polností 
panských dvorů, a ještě o hodně později jako 
budovy místních JZD a státních statků.

Z novodobé historie místní sýpky připo-
meneme rok 1993, kdy 28. července kolem 
20. hodiny na střeše sýpky vypukl požár.  
Na místě zasahovalo 18 hasičských jed-
notek, škoda dosáhla 1,5 mil. Kč a střecha  
o rozloze 1.400 m² kompletně shořela. A to 
včetně dřevěné, závojem záhady zahalené 
desky s letopočtem 1834, jejíž vzácný sní-
mek mi před nedávnem poslal Olda. Kruh  
se uzavírá… 

Současnost sýpky  
ve Velkých Pavlovicích
A co je se sýpkou dnes? Snad každý ví, že nyní 
v budově sídlí moderní Hotel Lotrinský****, 
luxusní ubytovací a gastronomické zaříze-
ní, který zde byl po náročné rekonstrukci 
slavnostně otevřen dne 13. července 2018. 
Sýpka je díky několikaleté generální opravě 
výraznou, nepřehlédnutelnou, reprezentativ-
ní a překrásnou dominantou našeho města,  
na kterou jsme my všichni hrdí a pyšní. 

Vlastníkem je Moravská Agra, a. s. Velké Pav-
lovice v čele s předsedou představenstva pa-
nem Lubomírem Stokláskem. 

Více o HOTELU LOTRINSKÝ  
na * www.hotel-lotrinsky.cz

karolína Bártová

Záhadná dřevěná deska z roku 1834  
nalezená na trámu velkopavlovické sýpky.

Interiér přízemních prostor velkopavlovické sýpky  
před zahájením rekonstrukce na hotel.Současná podoba sýpky – moderní luxusní Hotel Lotrinský****.
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Pokud patříte mezi náruživé čtenáře, navíc 
milovníky detektivních příběhů a zároveň 
se tu a tam rádi podíváte na některý z dílů 
televizního seriálu ČETNICKÉ HUMORES-
KY, možná jste už narazili na knihu vydanou  
v roce 2011 nakladatelstvím Naše vojsko, 
autora Michala Dlouhého, s názvem ČET-
NICKÉ PŘÍBĚHY aneb VESELÉ PŘÍHO-
DY Z PÁTRACÍ SLUŽEBNY. Řada scénářů  
pro oblíbený seriál natočený Českou televizí 
Brno vycházela a byla napsána na motivy pří-
běhů z právě této knihy. 

Kdo ČETNICKÝMI PŘÍBĚHY někdy zalisto-
val, narazil na třiapadesátou stranu a přečetl 
si zde uvedenou povídku z prostředí Moravy 
s názvem NA OPLÁTKU, určitě byl hodně 
překvapen. A to přinejmenším hned dvakrát. 
První údiv nastává v okamžiku, kdy se čtenář 
dovídá, že je příběh zasazen z podstatné části 
do Velkých Pavlovic. A druhý hned vzápětí. 
Zápletka se odehrává ve služebně místního 
četnictva, kde sídlí dokonce i Okresní soud  
a četnická kasárna.

A vůbec se nejedná o výplod bujné fantazie au-
tora. Naopak! Služebna četnictva neboli vo-
jenská strážnice se Velkých Pavlovicích sku-
tečně nacházela. Dokladem tohoto tvrzení je 
fotografie, kterou nám ze své sbírky oskenoval 
a poskytl pan Stanislav Prát, kterému tímto 
velmi děkujeme. Četnickou základnu bylo 
možné najít na ulici Hlavní, č. p. 169 (přes-
něji dnes už v ulici Pod Břehy – zhruba v mís-
tech, kde se směrem k železničnímu přejezdu  
po pravé straně nachází první blok starších 
garáží) a to až do roku 1931, kdy byla stržena.

Písemný důkaz o existenci tohoto domku  
a jeho využití co by základny četnictva lze 
nalézt také v knize DĚJINY MĚSTEČKA 
VELKÝCH PAVLOVIC z roku 1941 auto-
rů Dr. Ladislava Hosáka, Dr. Josefa Skutila  
a Františka Štambachera staršího. Na straně 

služeBna četnictva, četnická kasáRna a okResní soud  
ve velkýcH pavlovicícH? ano, je to (bylo to) možné!

115 je uvedena následující zmínka:

„Č. 169. Domek na dominikánské půdě  
s 2 měř. vinohradů držel r. 1749 a ještě 1775 
Jan Putrlík (byl i s potomstvem osvobozen od 
robot za roční plat 3. zl.). Později byl domek 
vojenskou strážnicí a náležel obci (r. 1820 
byly zde 4 světnice a 1 komora). Obec prodala  
r. 1816 stavení č. 169 a za 250 zl Janu Putrlíko-
vi, r. 1828 přejal domek v ceně 300 zl. Jan Do-
stoupil z č. 168, 1859 Veronika Dostoupilová,  
r. 1877 Václav Kocmánek, obuvník, 1878 Apo-
lonie Kocmánková, r. 1879 H. Fiala, obchodník, 
1880 Růžena Fialová, 1882 Lazar a Johana 
Kišovi, r. 1918 jejich dcera rosa Kišová. R. 1923 
koupil domek Mikuláš Hlávka, jenž r. 1929 
předal domek svému otci Františku Hlávkovi.  
R. 1930 koupila rozpadlý domek, který pře-
kážel frekvenci, obec a dala jej zbořiti. 

Domek č. 169b prodala r. 1816 obec  
za 250 zl. Mikuláši Horáčkovi, po němž dědil  
r. 1881 Martin Horáček, r. 1882 Apolonie Ho-
ráčková. R. 1882 koupil jej Lazar a Johana  
Kišovi, načež domek sdílel osud č. 169.“

Možná si nyní říkáte, že byste si knížku ČET-
NICKÉ PŘÍBĚHY aneb VESELÉ PŘÍHODY 
Z PÁTRACÍ SLUŽEBNY rádi přečetli a ptá-
te se, zda je součástí fondu velkopavlovické 
knihovny. V tom případě vás musím bohužel 
zklamat, knihu u nás nemáme. Avšak ochuze-
ni rozhodně nezůstanete, alespoň co se povíd-
ky z Velkých Pavlovic týče. Podařilo se nám ji 
získat a přepsali jsme ji pro vás. O čem tedy je? 
Začtete se… Přejeme vám příjemnou zábavu. 

Povídka: nA OPLÁTkU (Morava)

Kniha: ČETNICKÉ PŘÍBĚHY aneb VESE-
LÉ PŘÍHODY Z PÁTRACÍ SLUŽEBNY

Autor: Michal Dlouhý

Strážmistr Eduard Zetek z četnické stanice 
Přítluky kráčel mrazivým únorovým odpole-

dnem roku 1926 obchůzkou služebním obvo-
dem. Spodní prádlo, svetr, kožešinou lemova-
ný límec pláště, chránítka na uši a teplá obuv 
střežily četníka před zimní nepohodou. V obci 
Rakvice potkal tuláka, který šel dům od domu 
žebrotou. Muž středních let byl zarostlý a jeho 
ubohé oblečení a rozbitá obuv zdaleka neod-
povídaly ročnímu období a s ním spojenému 
počasí. Jelikož se jednalo o četníkovi nezná-
mou tvář, přikročil ke kontrole tuláka. 

Z předloženého domovského listu se dozvě-
děl, že se jedná o Františka Vejmelku, na-
rozeného roku 1881 v Lipníku nad Bečvou  
a tamtéž příslušného. Výslechem strážmistr 
zjistil, že Vejmelka byl před necelým měsí-
cem propuštěn z věznice Krajského soudu ve 
Znojmě, kde si odpykal několikaměsíční trest  
pro zločin loupeže. Domů do Lipníka nejde, 
neboť jeho domek předloni do základu vyhořel 
poté, co on po návratu z hostince opilý usnul  
s cigaretou v ruce. Od té doby se toulá po Mo-
ravě a páchá zejména drobné krádeže. Pře-
bývá ve stozích a po zatčení četníky si užívá 
luxusu věznice. Při osobní prohlídce byla  
u Vejmelky nalezena kudla, kus chleba a láhev 
kořalky, v níž zbylo na dně několik posled-
ních hltů. Nůž i láhev četník zabavil a vyjmul  
ze služební brašny pátrací knížku. 

V pečlivě vedené pátrací knížce měl strážmis-
tr Zetek kromě jmen hledaných osob a popisu 
věcí souvisejících s trestnými činy i přehled 
nevypátraných trestných činů, odcizených 
věcí a pohřešovaných osob vztahujících se  
k jednotlivým obcím služebního obvodu. 
Probíral tedy záznamy o nevypátraných pří-
padech spáchaných v jednotlivých obcích za 
dobu posledního měsíce. V části věnované 
obci Zaječí nalezl krádež slepice spáchanou 
ku škodě domkářky Hanušové a krádež kola 
rolníku Františku Novákovi. Dalším výsle-
chem se strážmistrovi podařilo zjistit, že sle-
pice je dávno snědená a odcizené jízdní kolo 

Domek č. p. 169 – četnická strážnice – fotografie přední strany 
budovy byla pořízena těsně před demolicí 5. května 1931.

Domek č. p. 169 – četnická strážnice – zadní strana s dvorkem  
byla pořízena stejně jako snímek z ulice dne 5. května 1931.
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Vejmelka v Přítlukách vyměnil za onu láhev 
kořalky. V záznamech věnovaných obci Přítlu-
ky byla uvedena krádež uzeného masa z půdy, 
spáchaná minulý týden ku škodě poštovního 
zřízence Jana Kulhavého. I odcizené maso již 
dávno prošlo Vejmelkovým trávicím ústrojím. 

Vejmelka, ve vidině tepla cely a pravidelné, 
byť strohé vězeňské stravy, přeochotně spolu-
pracoval s četníkem při objasňování nevypát-
raných trestných činů. Nad rámec záznamů  
v Zetkově pátrací knížce se doznal ke krádeži 
brambor a zeleniny ze sklepa v Nových Mlý-
nech, která nebyla pravděpodobně vzhledem 
k nízké škodě četnictvu ani oznámena. Nyní 
zbývalo jediné: odvést Františka Vejmelku  
k Okresnímu soudu do Velkých Pavlovic.

Poté co vyrazili směrem na Pavlovice, začal 
Vejmelka, drkotající zimou zubama, žado-
nit, aby mu pan strážmistr dal na zahřátí 
hlt kořalky ze zabavené láhve. Tak za prvé, 
zabavená láhev slouží jako corpus delicti  
a za druhé, Služební instrukce pro četnictvo 
v odst. 5 § 78 hovoří toliko o zaopatření es-
kortované osoby jídlem, a ne pitím, natož al-
koholem. Strážmistr proto vyzval Vejmelku, 
aby snědl chleba, který měl u sebe s tím, že 
kořalku v žádném případě jako předváděný 
nedostane. Ale Vejmelka si postavil hlavu, že 
bez kořalky neudělá ani krok, usedl na mez 
silnice a počal žvýkat starý chleba. To by tak 
hrálo, aby zločinec poroučel četníkovi, řekl 
si v duchu strážmistr, který se již viděl, jak 
na četnické stanici v Pavlovicích sepisuje ob-
sáhnou zprávu o zatčení s bohatým výčtem 
spáchaných skutků. Proto vyzval opětovně 
tuláka, aby vstal a šel. Vejmelka ale přesto se-
děl na zemi a provokativně se na bezradného 
četníka zubil. „Však ono se ukáže, kdo s koho, 
ty mizero,“ mumlal si strážmistr sám pro sebe 
a s opětovaným úsměvem si v teplém obleče-

ní sedl vedle chabě oděného tuláka a ještě si 
okatě vedl kožešinový límec. Po několika mi-
nutách se na kost prokřehlý Vejmelka začal 
ošívat s tím, že si dá jen jediný hlt kořalky a že 
hnedka jdou; přece se pan strážmistr nebude 
trápit v takovém mraze. Ale četník jako nic 
neslyšel. Po půlhodině Vejmelka již promod-
ralý dorážel na četníka, že mu vlastně zabavil 
potravinu a jaký bude mít problém, když mu 
eskortovaný umrzne. Přitom Vejmelka vstal 
a chtěl se poskakováním zahřát. Strážmistr  
na něj pohotově namířil karabinu a přísným 
hlasem zvolala: „Sedět!“

„Vždyť já poběžím i bez toho hltu, prosím  
jich, pane strážmistr, jenom ať už jdeme,“ ške-
mral promrzlý tulák. Četník se zvedl a Vejmel-
ka před ním pelášil do Pavlovic tak rychle, 
že mu strážmistr sotva stačil a musel ho  
opakovaně vyzývat k pomalejší chůzi. 

Velké Pavlovice se vyznačovaly zvláštností. 
V jedné budově byla kromě okresního soudu 
i tamní četnická kasárna. Mezi osazenstvem 
pavlovické četnické stanice a personálem 
okresního soudu byly velmi přátelské vztahy. 
Zrovna ten večer se v pavlovických četnických 
kasárnách sešla u příležitosti padesátých na-
rozenin velitele stanice, vrchního strážmistra 
Karla Holinky, vznešená společnost. U velké-
ho stolu ve staniční jídelně zasedli kromě osla-
vence pan okresní soudce JUDr. Jan Mácha, 
starosta Jiří Blažek, radní Michal Horáček  
a celé osazenstvo četnické stanice. Staniční 
kuchařka Nanda Veselá nestačila na stůl dopl-
ňovat tu červené a tu bílé.

Okolo desáté se ozval zvonek a strážmistr 
Bohumír Sobotka po otevření okna zjistil, že  
k soudu přišla eskorta. Pan radní Horáček ten 
den nějak přebral, a tak uvítal příchod eskorty 
jako záminku k odchodu: rozloučil se s ctěnou 
společností a odebral se spolu se strážmis-

trem Sobotkou, který šel otevřít bránu.

Strážmistr Zetek hlásil rozjařenému kolegovi 
Sobotkovi přivedení zatčeného tuláka s tím, 
že musí na místní četnické stanici zpracovat 
zprávu o zatčení. V rozhovoru je ale svými 
řečmi stále rušil potácející se radní Horáček. 
Strážmistr Sobotka zazvonil na dozorce věz-
ňů Karla Špundu, kterého zřejmě probudil  
z hlubokého spánku. Dozorci strážmistr Ze-
tek nahlásil, že eskortovaný u sebe nic nemá 
a že byl zatčen pro několik krádeží. Poté šli 
oba strážmistři do staniční kanceláře, kde Ze-
tek sepisoval zprávu o zatčení a se smíchem  
vyprávěl kolegovi Sobotkovi, jak se mu poda-
řilo doběhnout tuláka.

Na stanici do Přítluk se strážmistr Zetek vrátil 
až nad ránem. S radostí meldoval panu vrch-
nímu Rudolfu Heroldovi vypátrání pachatele 
čtyř krádeží, z toho jedné neohlášené, a jeho 
dodání k soudu. Přitom barvitě vylíčil, jak 
Vejmelku doběhl. Ještě pan vrchní ani nestačil 
zpracovat záznamy do pátracích pomůcek ve-
dených na stanici, a zazvonil telefon. Z pavlo-
vické četnické stanice hlásili, že rozespalý do-
zorce vězňů na místo zatčeného tuláka uvěznil 
opilého radního Horáčka, který byl předání 
eskortovaného přítomen a rušil je nemístný- 
mi poznámkami. 

Trvalo celé tři týdny, než se četníkům ze stani-
ce Hlubočany podařilo dopadnout Františka 
Vejmelku, který se mezitím dopustil něko-
lika dalších krádeží. Při výslechu Vejmelka 
uvedl, že využil zmatku po příchodu eskorty 
k pavlovickému soudu a utekl. Ačkoliv se tak 
těšil na teplo vězeňské cely, utekl proto, aby se  
na oplátku pomstil přítluckému strážmistro-
vi, který ho tak doběhl…

Příspěvěk zpracovala 
karolína Bártová

„Tak já to otočím si natankovat! – Jo, já vím že 
už nemáme beňál, dotankuju to cestou do prá-
ce. – Hele, nedáme si kafčo na benzince? – To 
auto je zase jak z kanálu, frknu to ošpricovat  
na myčku…“ 

Spousta podobných hlášek se velmi často  
a s naprostou samozřejmostí line z úst nás 
velkopavlovických na adresu místní čerpací 
stanice a my si vůbec neuvědomujeme, jak  
je to fajn mít takovou službu co by kamenem 
dohodil. Benzinka v obci nám šetří čas a sta-
rosti. Prostě o tom, zda mám „plnou“ nebo 
„prázdnou“ nemusíme příliš přemýšlet. Ben-
zinku máme přece za rohem! Navíc je čerpací 
stanice podstatnou položkou kladného hod-
nocení občanské vybavenosti našeho města.

Zkusíte si tipnout, kolik let už tohoto benefitu 
využíváme? Dokážete uhádnout či spočítat, 
kolikáté výročí svého otevření velkopavlo-
vická čerpací stanice na ulici Nádražní letos  

natankovat si v pavlovicícH? možné už půlstoletí…
28. října oslaví? Pokud ne, rádi vám prozradí-
me, že je tu s námi už neuvěřitelných padesát 
let! Taková událost nepochybně stojí přinej-
menším za malou vzpomínku. 

O slavnostním otevření benzinové čerpací 
stanice, co by o mimořádné události napříč 
celým regionem, informoval obyvatele okresu 
Břeclav tehdy velmi populární a čtenáři vyhle-
dávaný týdeník Nový život. Dne 4. listopadu 
1971 na jeho stránkách vyšel příspěvek násle-
dujícího znění…

nová benzinová stanice 
ve Velkých Pavlovicích
Velké Pavlovice; 4. listopadu 1971 – Ve Vel-
kých Pavlovicích byla slavnostně otevře-
na ve čtvrtek dne 28. října 1971 za účasti 
zástupců KNV, ONV, tisku n.p. Benzi-
ny, Mototechny, okolních výborů a míst- 

ních závodů.

Po projevu předsedy MěstNV Jana Formana 
byl předán řediteli n. p. Benzina Jiřímu Bezdíč-
kovi symbolický klíč od nové čerpací stanice, 
kterou během 13 měsíců vybudovali občané  
Velkých Pavlovic.

Za tuto dobu bylo odpracováno přes 4.000 ne-
placených brigádnických hodin a byla vytvořena 
díla přesahující 700.000 Kčs.

Největší zásluhy na vybudování stanice si získa-
li Jan Štambachr a Jan Forman, dále poslanci 
MěstNV, kteří ve svých obvodech zajišťovali 
brigádnickou pomoc a šli svým voličům sami 
příkladem. K dokončení díla podstatně přispěly 
Jihomoravké drůbežářské závody, Semenářský 
státní statek, JZD, Vinařské závody a ZDŠ.

Nová čerpací stanice pohonných hmot ve Vel-
kých Pavlovicích je dalším za řady článků na ře-
tězci budovatelského úsilí MěstNV v posledních 
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dvou letech a je velkým přínosem pro motoristy 
dalekého okolí. 

Věříme, že motoristé i odběratelé nafty z čer-
pací stanice ve Velkých Pavlovicích budou plně 
spokojeni se službami Benziny. 

To bude také největší odměnou všem funkci-
onářům MěstNV a občanům, kteří se o toto 
záslužné dílo přičinili a jimž patří veřejný dík  
všech motoristů.

Z výše uvedených řádků se dovídáme, že prv-
ním majitelem benzinové stanice byl národní 

podnik Benzina a Mototechna. Dnes tomu tak 
však už není. Postupem času se zde vystřídalo 
několik provozovatelů. Nové názvy se zde za-
čaly objevovat ale až po revolučním roce 1989, 
do té doby kromě Benziny, n.p. nikdo jiný  
na území tehdejšího socialistického Českoslo-
venska čerpací stanice neobhospodařoval.

S Benzinou, n.p. si štafetový kolík jako prv-

ní předala společnost Pap Oil, která v roce 
2020 změnila obchodní značku na MOL.  
V řeči barev bychom moli říci, že z červené, 
přes modrou nám benzinka ve finále zezele-
nala. A zelená je dodnes.

Samotná budova zlidověle řečené „benzinky“ 
prošla několikrát menší či větší opravou. Nej-
významnější změny se jí dostalo v roce 1999, 
kdy zde proběhla generální rekonstrukce.  
V rámci té byla stržena stará dosluhující malá 
budova, vystavěna byla zcela nová – moder-
ní, prostornější a především vyhovující pře-
depsaným standardům. Tankovací stojany, 
kterých přibylo, byly přesunuty na jiné místo, 
vybudována byla tolik potřebná ruční myčka 
a nezapomnělo se ani na „vzduch“ s tlakomě-
rem, díky němuž si každý řidič může předpi-
sově dohustit pneumatiky.

Čerpací stanice je v současné době jako větši-
na podobných samoobslužná s tím, že si řidič 
přijde vlastnoručně natankovaný benzín za-
platit na pokladu do příjemné, a navíc velmi 
dobře vybavené, prodejny. Provozovatel zde 
nabízí bohaté občerstvení, dárkové laskomi-
ny, noviny, časopisy, základ potřeb pro řidiče 
a povinné vybavení každého motorového vo-
zidla. Seženete tu vše, od žárovky, přes ka-
palinu do ostřikovačů až po sněhové řetězy. 
A závdavkem si můžete pochutnat na kávič-
ce z automatu. Co více si od takřka vesnické  
benzinky přát!

Za materiál k tomuto příspěvku – fotokopii 
textu z týdeníku Nový život a řadu vzácných 
fotografií, děkujeme panu Stanislavu Prá-
tovi z Velkých Pavlovic!

karolína Bártová

Výstavba čerpací benzinové stanice  
ve Velkých Pavlovicích v letech 1970-1971.

Začátkem října roku 1971 pomohli  
s úpravou okolí nové benzinky co by 
brigádníci i žáci a učitelé z velkopavlovické 
tehdy Základní devítileté školy.

Dne 4. listopadu 1971 převzal  
ředitel Benziny, n. p. pan Jiří Bezdíček  
symbolický klíč velkopavlovické  
čerpací stanice.

Pamatujete? Takto vypadala naše  
benzinka po dlouhá léta…

Bereme ji naprosto samozřejmě, jako by tu 
byla odjakživa. Avšak, když ji míjíme, rozhod-
ně se to neobejde bez povšimnutí. I ten nej-
zarytější nic nevnímající pohled do chodníku 
je pojednou příjemně vyrušen neodbytnou 
libou vůní v mžiku bouřící absolutně všechny 
chuťové buňky. To nezlomíme, Pavlovův re-
flex funguje bez pardonu… Ano ano, je to tak 
– právě procházíme ulicí Dlouhá a na dohled 
máme Pekařství Jitka Pláteníková.

Už třicet let si k Pláteníkům chodíme pro to 
nejvybranější pečivo, které díky své mimořád-
né kvalitě a naprosto neodolatelné chuti prá-
vem získalo a obhájilo řadu prestižních oce-
nění. Rohlíčky obzvláště vypečené, chlebík 
na spousty způsobů, o sladkém raději nebudu 
hovořit... No, a to si v Pavlovicích držte tajli!  
I když… u Pláteníků si vlastně můžeme koupit 
i fit pečivo, které nám do faldíků nepůjde.

Krásného svěžího životního jubilea Pekař-

je jí třicet a je naprosto neodolatelná. 
pekáRna u pláteníků slaví

ství Jitky Pláteníkové si povšiml i Břeclavský 
deník, který této rodinné výborně prosperu-
jící firmě věnoval ve své příloze Víkend dne 
27. března 2021 celou půlstranu. Pokud Vám 
snad toto číslo Deníku uteklo, nevadí. Příspě-
vek si můžete přečíst právě zde, na stránkách 
Velkopavlovického zpravodaje.

Více o Pekárně Jitka Pláteníková se do-
víte na webových stránkách pod adresou  
* www.pekarstviplatenikova.cz

Břeclavský deník – příloha Víkend – 27. března 
2021 o velkopavlovickém pekařství píše…

Pekařství Jitka Pláteníková - 
již 30 let to s námi pečete…
Tuto malou řemeslnou pekárnu najdete ve vi-
nařském kraji ve Velkých Pavlovicích, pekár-
na sídlí na ulici Dlouhá u kostela. 

Toto klasické řemeslné pekařství, které má  
v dnešní době 20 zaměstnanců a zásobí té-
měř celý břeclavský a mikulovský region, za-
ložil před téměř třiceti lety, 13. června roku  
1991, můj manžel Miroslav Pláteník. Byl mu-
zikant a často cestoval po světě. Na cestách 
za muzikou, hlavně po Rakousku a Němec-
ku, navštěvoval místní pekařství a zkoumal 
nové chutě pečiva. Pečivo bylo totiž jeho 
vášeň. A proto si po revoluci splnil svůj sen  
a založil si vlastní pekařství. Zpočátku jsme 
pekli základní pekařské výrobky – chléb, 
rohlíky, jeden druh dalamánku, koláče, vá-
nočky a záviny. „Doba prostě byla taková, 
pár základních výrobků na krámě,“ vzpomíná  
Jitka Pláteníková.

Zásobili jsme nejvíce svou prodejnu a pár 
obchůdků v okolí. Postupem času jsme se za-
čali rozvíjet dál a dál, podle toho, co přináše- 
la doba.
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ŠkOLnÍ OkÉnkO

V roce 1993 ze zdravotních důvodů předal 
pan Miroslav Pláteník firmu manželce Jitce  
a v roce 2008 bohužel zemřel. Jitka Plátení-
ková dál pokračuje v jeho práci a pekařství 
zůstalo v dobrých rukou.

Spolu s ní se do práce ve firmě zapojila po ško-
le i dcera Jitka a později se k firmě připojil i její 
manžel Miroslav Michna. Dnes už jim pomá-
há i jejich 14letá dcera Simona.

Společně se snaží rodinné pekařství dále udr-
žet a rozvíjet. Na své pečivo, které pečeme již 
30 let jsme pyšní, stejně jako na své zaměst-
nance. Pečeme a předkládáme své výrobky 
tak, abychom se za ně nestyděli.

Slavit 30. výročí založení firmy se majitelé 
pekařství nechystají, jelikož současná covi-
dová situace to neumožňuje. Samozřejmě 
dodržujeme hygienická opatření, zaměstnan-
ci si dezinfikují ruce, nosí respirátory a dbají  
na hygienu, ale to bylo samozřejmostí již dří-
ve, jenom přibyly respirátory, které v dost 
horkém prostředí, nejsou zrovna nic příjem-
ného. „Tuto nelehkou dobu využíváme k udr-
žení a stabilizaci firmy, snažíme se s ní poprat  
a udržet si své spolehlivé a věrné zaměstnan-
ce. Neskládáme zbraně a jdeme cestou příprav 
nových výrobků. Zmodernizovali jsme vozový 
park, aby se pečivo k vám bez problému vždy 
časně ráno dostalo, i když někdy v zimě to  
opravdu lehké není,“ říká Mirek.

V našem pekařství převažuje ruční výroba. 
Zachováváme poctivé řemeslo. Vše je vy-
ráběno poctivě, pouze z kvalitních surovin,  

bez zbytečné chemie. Rozhodně u nás nena-
jdete rozmrazené výrobky, ani žádné poloto-
vary. Vyrábíme z kvalitních certifikovaných 
mouk, používáme kvalitní kvas, suroviny  
a různé náplně.

Jdeme s dobou, ať jsou to výrobky slad-
ké, slané, celozrnné, nebo výrobky vhodné  
do různých typů alternativního stravování. 
Na Vánoce nabízíme vánoční vánočky s man-
dlovým posypem, třený chlebíček s kandova-
ným ovocem, linecké těsto a čajové pečivo.  
Na Velikonoce jsou to pak velikonoční mazan-
ce s mandlemi, beránci, samozřejmostí jsou 
chlebíčkové veky, bagety, bagetky.

Navštěvujeme semináře, abychom se pro naše 
zákazníky mohli dále rozvíjet, samozřejmě 
nyní v této covidové situaci je doba seminářů 
a školení pozastavena.

Díky výrobkům s ruční řemeslnou poctivostí 
má pekařství klienty v širokém okolí. Dokon-
ce se i stává, že posíláme náš chléb do Prahy. 
Do velkopavlovického pekařství v nekorona-
virové době míří i turisté, přijíždějící do této 
vinařské oblasti za vínem a meruňkami. Zaví-
tal k nám i štáb a herci z TV seriálu Ulice, se 
kterými jsme se podíleli na jednom projektu.

Pekařství získalo různá ocenění, ale nejvíce 
naši výrobu ovlivňují samozřejmě naši zá-
kazníci, ti jsou pro nás TOP. A proto jim tou-
to cestou děkujeme za přízeň a přejeme jim  
hlavně hodně zdraví!

Zdroj:  
Břeclavský deník  

& Pekařství Jitka Pláteníková;  
zpracovala karolína Bártová

Rodinné pekařství rodiny Pláteníků  
se představuje – zleva na snímku  
majitelka Jitka Pláteníková s vnučkou 
Simonou, zetěm Mirkem  
a dcerou Jitkou Michnovými. 

Distanční výuka nám sice znemožnila osob-
ní kontakt a výuku ve škole, ale naopak nám 
umožnila rozběhnout kroužek francouzšti-
ny. Tento krásný jazyk nadchl několik žákyň  
ze 7. ročníku, což mě ohromně potěšilo. Se-
tkáváme se spolu od začátku února každý 
týden online jednu hodinu týdně a holky jsou 
nadšené a moc šikovné. Internet je pro výuku 
jazyka skvělým nástrojem a prostředníkem.

Francouzský jazyk je sice těžký a dá to dřinu 
se ho naučit, ale je tak melodický a okouzlu-
jící, že to za to stojí. Navíc díky družebním 
vztahům našeho města s francouzským měs-
tečkem Échenon nedaleko Dijonu můžou děv-
čata své znalosti v budoucnu použít prakticky 
při návštěvě Francie. 

Mgr. Bc. Martina dobrucká,  
vedoucí kroužku

kRoužek fRancouZštiny funguje distančně na výbornou

Slečny ze sedmé třídy se obuly do překrásné leč náročné práce, do studia francouzštiny.  
Že by se nám tu rýsovaly nové tlumočnice tolik potřebné u setkávání s našimi přáteli  
z Echenonu?
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Od prvního březnového dne až do dvanáctého 
dne měsíce dubna nebylo ve třídách Mateřské 
školy ve Velkých Pavlovicích slyšet štěbetání 
ani dětský smích. Vzhledem k situaci s one-
mocněním COVID-19 byly z důvodu vládních 
opatření téměř všechny školky pro žáky všech 
věkových kategorií uzavřené, včetně té naší.

I když děti do školky nemohly, tak se učite-
lé snažili být s nimi ve spojení, inspirovat je, 
nabízet aktivity, které nám všem společně 
přinášely nejen radost, ale také nám pomohly 
rychleji ukrajovat z pomyslného koláče čeká-
ní na opětovné společné setkávání ve třídách. 
Samozřejmostí bylo poskytování distanční 
výuky pro děti předškolního věku s povin-
ným vzděláváním, kterou malí předškoláčci 
s pomocí rodičů svědomitě plnili. Vzdělá-
ní distanční formou jsme poskytovali také  
dětem mladším, z ostatních tříd.

co nabídla naše  
pestrobarevná kytička? 
Byly to aktivity přístupné nejen dětem naší 
školky. Na plotě podél naší MŠ se objevi-
ly obrázky s hádankami, kytičkami, kví-
zem a také s jarní hrou. Před školkou byla 
umístěna k vystavování dětského tvoření síť  
tzv. PLOT - ART, která se krásně plnila dět-
skými obrázky a dělala tak radost nejen ma-
lým výtvarníkům, ale nám všem.

Spolu s rodiči se naše drobotinka mohla vydat 
po "Zajíčkově stezce", která pro ně byla při-
pravena v areálu školní zahrady.

Ke sdílení společných aktivit nám také za ja-

BaRevná kytička z naŠí Školky

kékoliv situace, nejen té osobní kontakt ome-
zující pandemické, slouží třídní facebookové 
skupinky. Přidáváme zde inspirace, zajímavé 
odkazy, fotogalerie, skvěle funguje i zpětná 
vazba. Rodiče posílají záznamy tvoření s dět-
mi, které nás vždy velmi potěší. Abychom my 
paní učitelky byly dětem blíž, natočily jsme  
i naše vlastní videa: "Pěkný den s písničkou", 
"Cvičení se zvířátky", "Srdíčkový pozdrav"  
a také nafotily písničkové hádanky. 

Informační vývěska je plně využívána. Jsou 
zde všechny potřebné aktualizované informa-
ce pro rodiče i veřejnost.

Březnová a dubnová výzdoba v areálu škol-
ky nám všem dala vědět, že se blíží svátky 
jara – Velikonoce. Příroda po zimním spán-
ku nabrala své síly, zahrádky ozdobily první 
jarní kytky, ptačí zpěv podbarvil krásu kolem 
nás. Sluníčko dodalo potřebnou energii a my 
všichni se začali těšit na lepší časy. 

Pevně věříme, že se už brzy ve školce začne-
me setkávat s úplně všemi dětmi, nejenom  
s předškoláky.

kolektiv pedagogů  
Mateřské školy Velké Pavlovice

Přestože byla školka opět nucena uzavřít své brány všem dětem, zaměstnanci nelenili.  
Online formou byli neustále ve spojení a dětem připravovali bohatý program plný radosti  
a zábavných úkolů.

V pátek dne 19. března 2021 proběhlo školní 
kolo soutěže Matematický klokan. Letos mělo 
specifický průběh, neboť děti v čase distanční 
výuky vypracovávaly zadané úkoly a rébusy 
přes počítač z domova. Velice nás potěšilo, 
kolik dětí se soutěže účastnilo a že každý dle 
svých schopností tvořil pilně své odpovědi.

Na I. stupni si hlavu lámalo v kategorii Cvr-
ček (2. a 3. třída) celkem 39 dětí, na prvních 
třech místech se umístili Barbora Uvírová, 
Jan Haman a se shodným bodovým součtem 
Adéla Čeperová s Alžbětou Havlínovou.

matematický klokan v zŠ velké pavlovice
V kategorii Klokánek (4. a 5. třída) sou-
těžilo celkem 44 žáků, první tři místa ob-
sadili Miriam Hádlíková, Pavel Julinek  
a Jakub Bartoš.

Na II. stupni předvedlo své schopnosti v kate-
gorii Benjamín (6. a 7. třída) celkem 13 žáků,  
z nichž nejlépe řešeními prošli Michal Hus-
lík, Sára Hasilová a Vilemína Osičková.

V kategorii Kadet (8. a 9. třída) z 18 soutěží-
cích stupně vítězů obsadili Daniel Dobrucký, 
David Peš a Miroslav Osička.

Učitelům i dětem patří obrovské díky. Tato 
soutěž tradičně doprovází nastupující jaro. 
Přejeme si, aby následující ročník už mohli 
žáci psát ze školních lavic, po boku svých ka-
marádů a kamarádek.

Mgr. Jiří Slavík,  
pedagog Základní školy Velké Pavlovice

Posledních dvanáct měsíců bylo i v šachovém 
světě ve znamení pandemie. Šachové soutěže 
byly zrušeny a šachová komunita se přesunula 
do internetového podzemí. Stejně tak nebylo 

šacHový kRoužek distančně v zŠ velké pavlovice
možné provozovat naživo Šachový kroužek  
v Základní škole Velké Pavlovice.

Protože se mi ale na začátku školního roku se-

šlo krásných 14 přihlášek, rozhodl jsem se, že 
vyzkouším vedení kroužku formou distanční 
výuky. Přímý kontakt se svěřenci sice nemůže 
nic nahradit, ale byla by věčná škoda nadšené 
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adepty šachové hry nechat "ležet ladem".

Pro mne jako pedagoga volného času byla di-
stanční výuka velkou neznámou, ale naštěstí 
šachy jsou jednou z disciplín, pro kterou je 
tento způsob výuky celkem vyhovující. Výuka 
se u nás uskutečňuje prostřednictvím obecně 
rozšířené platformy Google Meet a výhodu je 
možnost sdílet speciální šachové programy, 
které při výuce hojně využívám. Rozumím 

tomu, že distanční výuka nevyhovuje kaž-
dému dítěti, zvláště pro ty nejmenší asi není 
příliš vhodná, ale po dvouměsíční zkušenosti 
mohu říci, že se šachový kroužek díky této no-
vince udržel i ve školním roce 2020/2021.

Budu samozřejmě rád, když se opatření uvol-
ní a náš šachový kroužek pozvolna přejde  
do prezenční fáze. Pokud se tak ale případně 
nestane, jsem připraven výuku s mikrofonem 

a kamerou provozovat až do posledního květ-
nového termínu podle plánu.

ing. Luboš kuchynka,  
vedoucí Šachového kroužku  

při ZŠ Velké Pavlovice

Znáte Rychlé šípy nebo postavy legendární-
ho Čtyřlístku – Myšpulína, Bobíka, Fifinku 
a Pinďu? Potom slovo komiks pro vás není  
neznámé. A jak ho využít ve škole? Stačí vy-
zkoušet on-line aplikace.

Vytváření komiksů žáky podporuje jejich kre-
ativitu, představivost, čtenářskou a digitální 
gramotnost. Děti jsou schopny vytvořit vlast-
ní příběh (různě složitý), ve kterém vystupují 

komiksy a jejich tvorba on-line
za postavu. Na začátku je vhodné, aby si děti 
promyslely vlastní příběh, zápletku, jednot-
livé scény a jejich rozvržení. Při tvorbě ko- 
miksu se projeví i žáci, kteří ve škole málo 
mluví, rozšiřují si slovní zásobu, zvyšují si se-
bevědomí, mohou vyjádřit svá přání a pocity.

Pro žáky to byla určitě zajímavá práce.  
Do svých příběhů zařadili sebe i spolužá-
ky. Zasadili sebe i ostatní je do netradičních 

prostředí. Mohli komukoliv vložit jakýkoliv 
text do „úst“. A jak se jim to podařilo, můžete  
na ukázkách sami posoudit.

Mgr. Veronika Prokešová

DINOSAUŘI – autorka komiksu Živa Stávková, VII.A
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ZTRÁTA PAMĚTI – autorka komiksu Sára Hasilová, VII.A

NEJLEPŠÍ VÝMLUVY – autorka komiksu Bára Kocmánková, VII.A
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Jarní měsíce jsou na všech školách zpravidla 
obdobím, kdy finišuje příprava žáků na přijí-
mací zkoušky na střední školy. Vzhledem k ne-
příznivé epidemiologické situaci a nemožnos-
ti osobní přítomnosti žáků, provedlo MŠMT 
opatřením obecné povahy úpravy přijímacích 
zkoušek v tomto školním roce, které spočívají 
v posunu termínu a časového harmonogramu 
konání jednotných přijímacích zkoušek. 

Na našem gymnáziu budou uchazeči o čtyřle-
té studium konat jednotnou přijímací zkoušku 
ve dnech 3. a 4. května 2021. 

Pro uchazeče o osmileté studium jsme v letoš-
ním roce pořádali přípravné kurzy, které pro-
běhly online. Z původně plánovaných osmi 
lekcí jsme nakonec pro uchazeče, v důsledku 
posunu termínů zkoušek, uskutečnili až deset 
přípravných lekcí z matematiky a českého ja-
zyka. Téměř šedesát uchazečů o osmileté stu-
dium bude pozváno k jednotným zkouškám  
ve dnech 5. a 6. května 2021. 

Vykonání přijímací zkoušky bude uchaze-

Dne 2. března 2021 jsem měla možnost po-
máhat jako dobrovolník v očkovacím cen-
tru. Šla jsem do centra s tím, že to pro mě 
bude zkušenost, a to se také potvrdilo.

Obec Čejkovice se přihlásila na týden na dob-
rovolničení v očkovacím centru v Hodoníně. 
Moje mamka pracuje na Obecním úřadě Čej-

Když jsme 14. března 2020 rozhodnutím mi-
nisterstva zdravotnictví byly nuceni přerušit 
prezenční výuku a přejít na distanční formu 
vzdělávání, nikdo jsme netušili, že návrat 
žáků do lavic bude trvat tak dlouho. 

I když v polovině měsíce dubna 2021 došlo  
k částečnému uvolnění přijatých opatření, 
návrat žáků gymnázia se zatím nekonal. Nyní 
nám nezbývá než pevně doufat, že se nám 
ještě v tomto školním roce studenti do lavic  
vrátí. Když už ne všichni, což by byla ta neji-
deálnější alternativa, tak alespoň žáci niž- 
šího stupně, tedy sekunda až kvarta. Rádi se 
všichni ve škole sejdeme, a to i když bude nut-
né pravidelné testování, nošení roušek či re-
spirátorů a do lavic budeme usedat ob týden, 
tedy formou rotační výuky. Hlavně nějak…

Délkou distanční výuky jsou jak žáci, učitelé  
i rodiče již unaveni a po tak dlouhé době je  
více než žádoucí, aby došlo ke změně. Z dotaz-
níkového šetření k distanční výuce vyplynulo, 

jednotná přijímací Zkouška a matuRitní Zkoušky
v roce 2021 na velkopavlovickém gymnáziu

vyHRajeme společnými silami? maturantka v první linii

Rok BeZ pReZenční výuky aneb Škola doma

čům umožněno na základě předloženého 
potvrzení o absolvování negativního anti-
genního testu, který jim provede kmenová 
škola nebo odběrné místo. 

Nezbývá, než popřát uchazečům o studium  
na naší škole pevné nervy a štěstí v didaktic-
kých testech z matematiky a českého jazyka. 

Jakou podobu budou  
mít maturitní zkoušky  
v tomto školním roce? 
Otázka, na kterou hledali odpověď jak ma-
turanti, tak jejich učitelé a rodiče, dostala 
první podobu v lednu 2021 a snad definitivní  
10. března 2021. Maturanty našeho gymnázia 
tedy čekají didaktické testy z českého jazyka 
a literatury, cizího jazyka nebo matematiky. 
Tyto testy budou konat v posunutém termínu 
ve dnech 24.–26. května 2021. 

Maturantům byly v letošním roce mimořád-
ným opatřením MŠMT prominuty písemné 

kovice, a proto jsem neváhala a domluvila si 
jedno odpoledne v kulturním domě, ze které-
ho se místo prostoru na plesání, stalo očkova-
cí centrum.

Měřila jsem lidem u vchodu teplotu, žáda-
la je, aby si dezinfikovali ruce, a pomáhala  
s koordinací. Důležitá byla také administra-

že si žáci uvědomují dopad distanční výuky  
na jejich profesní budoucnost a vnímají ho 
jako negativní. Větší část žáků se do školy  
chce vrátit, přesněji necelých 60 % respon-
dentů. Pozitivem současného stavu je lepší 
rozdělení práce během dne a možnost poz-
dějšího vstávání. Skoro polovina žáků má  
však problém s motivací a soustředěním.

Navzdory všem negativům souvisejícím se 
současným stavem se naši žáci se v uplynulém 
období zapojili do řady soutěží, a to výhradně 
online formou. Je nadmíru potěšitelné, že se 
chtějí žáci dále rozvíjet a srovnávat své vědo-
mosti a dovednosti se svými vrstevníky. 

V okresním kole fyzikální olympiády v kate-
gorii E skončila Veronika Čepilová (kvarta) 
na čtvrtém místě. Krajského kola zeměpisné 
olympiády v kategorii B se zúčastnil David 
Drápal (prima) a umístil se na pěkném sed-
mém místě. Tereza Bílková (kvarta) zví-
tězila v okresním kole dějepisné olympiády  

práce (slohovky) z českého a cizího jazyka, 
které jsou součástí profilové zkoušky. Stu-
denti mají rovněž možnost u ústních zkoušek  
z českého a cizího jazyka se dobrovolně roz-
hodnout, zda je chtějí nebo nechtějí složit. 
Zbývající dvě profilové zkoušky musí konat 
povinně všichni maturanti. Ústní zkoušky  
za přísných epidemiologických opaření pro-
běhnou 1. a 2. června 2021. Jak didaktické, 
tak ústní zkoušky budou maturanti konat jen 
v případě, že mají negativní antigenní test, 
který si samoodběrem provedou ve škole  
v den zkoušky. Věříme, že přes složitou epide-
miologickou situaci a nemožnost prezenční 
výuky v posledním roce studia, se naši matu-
ranti s první zkouškou dospělosti vypořádají 
se ctí jim vlastní. 

Držíme palce a přejeme štěstí u všech díl- 
čích zkoušek. 

Paeddr. Vlastimil kropáč,  
ředitel gymnázia Velké Pavlovice 

tiva, na které se především podílela mamka  
a paní místostarostka. S lidmi se ještě vypl-
ňovaly dotazníky ohledně jejich zdravotního 
stavu, což byl zdlouhavý proces. Musíte mít 
železnou trpělivost, někteří senioři špatně 
rozumí. Někteří si dokonce přinesli před- 
vyplněný dotazník z domu, což nám velmi 

v kategorii ZŠ. Distanční formu soutěže ma-
tematický klokan se zúčastnila většina žáků 
naší školy. Po sečtení všech bodů nejlepšího 
výsledku v kategorii „Benjamín“ a prvenství  
v okresním kole získal Jakub Hošek (sekun-
da), v kategorii „Junior“ skončil na třetím 
místě Filip Vlašic (1.A). Zapojili jsme se  
do tradiční soutěže „Puškinův památník“, 
která se konala v Brně. Soutěžící museli na-
točit video se svými přednesy. Porota ocenila 
prvním místem kolektiv žáků tercie, dru-
hým místem žáky septimy a sexty. V indivi-
duálním přednesu ve své kategorii Žaneta  
Blažková (tercie) získala druhé místo. 

Všem účastníkům soutěží blahopřeji k do-
saženým výsledkům a vyučujícím děkuji  
za čas věnovaný přípravě studentů na vlast- 
ní soutěže. 

Paeddr. Vlastimil kropáč,  
ředitel gymnázia Velké Pavlovice



VelkopaVloVický zpraVodaj

31

 

2

2021

Díky svým studentům se Gymnázium Velké 
Pavlovice může v roce 2020 pochlubit sbě-
rem starého elektra určeného ke zpětnému 
odběru a recyklaci o hmotnosti 0,04 t. Na kaž- 
dého studenta tak připadá 0,16 kg vyslouži- 
lých spotřebičů. 

Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a pro-
dukce skleníkových plynů, celosvětově ome-
zena těžba ropy a železné rudy, a recyklací 
se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku  
pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos studentů vyčísluje Osvěd-

jak se gymnázium v roce 2020
podílelo na ocHRaně životníHo pRostředí?

čení o podílu na zlepšení životního prostře-
dí, které na základě dosažených výsledků 
vystavil kolektivní systém pro sběr a recy-
klaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. 
Vyplývá z něj, že díky našim studentům 
došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2  
o 0,42 tun. 

Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 
Jeden kus. Nebylo nutné vytěžit 20,52 lit-
rů ropy. Představte si, že z tohoto množství 
se pokryje spotřeba pohonných hmot auta 
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 

a to 1krát. Došlo také k úspoře 211,23 kWh 
energie. Asi stejné množství, jako kdyby-
chom spustili cyklus myčky nádobí 212 krát. 
Podařilo se recyklovat 20,13 kg železa. Toto 
množství recyklovaného železa by bylo mož-
né použít pro výrobu 1 ks nových praček, 
bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací 
vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 
0,71 kg mědi, což by postačilo pro ražbu  
127 1€ mincí, nebo 0,88 kg hliníku, který by 
stačil na výrobu 59 plechovek o objemu 0,33 l.

ing. Jarmila Slámová

ulehčilo práci. Nastala i situace, že do cen-
tra chodili „černí pasažéři“ bez registrace  
v centrálním systému a dožadovali se vakcíny  
i přesto, že nebyli řádně registrovaní. 

Pak už to bylo jen na lékařích. Po očkování 
lidé museli pobýt zhruba 15 minut v čekár-
ně, kdyby se jim náhodou přihoršilo. Chodili 
jsme se ptát, jak se cítí. Všichni byli spokojeni  

a po očkování žádné problémy neměli. S koor-
dinací před budovou pomáhala i policie.

Chci vás vyzvat, kdo máte tu možnost, abyste 
pomáhali tam, kde je to momentálně nejvíce 
potřeba. Je to jediný způsob, jak účinně bo-
jovat proti tomuto koronaviru. Odnesete si 
nejen dobrý pocit, ale také zkušenost, která je  
k nezaplacení. 

Vzhledem k organizaci, která v centru probí-
hala, jsem osobně obavy z nakažení neměla 
žádné. Je potřeba si uvědomit, že vzhledem  
k počtu nakažených má zdravotnický per-
sonál omezené možnosti, a tudíž je potřeba 
pomoc dobrovolníků s pracemi, které nemají 
zdravotnický charakter.

natálie Slovenská, studentka třídy 4.A

Distanční výuka běží na českých školách 
s krátkými pauzami již více než rok. Jistě 
mohu mluvit za všechny učitele, že vymýš-
let nové aktivity, aby výuka byla pro stu-
denty alespoň trošku lákavá, je čím dál slo-
žitější. Když však se učiteli vrátí na domácí 
úkol nebo písemku podobné texty, jaké by-
chom vám rády ukázaly, srdce učitele vždy  
zaplesá, že naše snažení má velký smysl.

TŘÍdA SeXTA…
V literární výchově ve třídě sexta jsme  
v březnu několik vyučovacích hodin věnova-
li společnému sledování filmu Karamazovi. 
Tento film, který byl oceněn Českým lvem, 
byl zpočátku pro mnohé velkým oříškem. 
Děj románu Fjodora Michaljeviče Dostojev-
ského se v tomto filmu prolíná se soukromím 
herců a také s životem polských dělníků,  
do jejichž továrny přijel pražský divadelní 
soubor zahrát tuto hru. Část dialogů se ode-
hrává v polštině, a i proto je film složitější  
na pochopení, avšak emoce, které z herců lé-
tají jako blesky, hodně napoví.

Po zhlédnutí filmu měli studenti mimo jiné 
zaznamenat své pocity z filmu pomocí 10 has- 
tagů, které jsou populární na sociálních sí- 
tích. Zde je několik jejich reakcí:

#Karamazovi #špatný konec #skvělé herec-
ké výkony #Ivan Trojan #všechno je dovole-
no #2008 #Polsko #továrna #je bůh ? #čes-
ký lev za nejlepší film (Hanka Bálková)

výuka a studium českéHo jaZyka na vlně internetu
#ceskylev #oldbutgold #dejvickedivadlo 
#sebevrazda #nohoax #polsko #cesko 
#divadlovefilmu #mustsee #zelenka  
(Anna Drápalová)

#bratrikaramazovi #karamazovi #novyfilm 
#ceskyfilm #zkouknito #doporucuji #kva-
litni #skveliherci #filmy #milujemecesky-
film (Zuzana Bártová)

#vražda #zrada #bohatství #lakomost #se-
bevražda #smutek #deprese #emoce #obvi-
nění #láska (Artim Ibrahimi)

#karamazovi #kdojevrah #existujebůh? 
#nespravedlnostsvěta #otcovražda #výbor-
néhereckévýkony #mustwatch #dobřestrá-
venýčas #bratři #divadlo #klasikanenípase 
(Sára Jeřábková)

TŘÍdA SekUndA…
V sekundě věnujeme spoustu času procvi-
čování mluvnice, nudným záležitostem jako 
jsou větné členy a vedlejší věty, studenty neob-
líbené shodě podmětu s přísudkem… Proto se 
vždy setká s nadšením hodina literatury nebo 
slohu. Na sklonku zimy, kdy se již probouze-
lo jarní počasí a blížily se Velikonoce, jsme 
si zkusili napsat líčení s názvem Procházka 
zimní krajinou. Líčení většina ze studentů 
psala poprvé, avšak výsledkem opět mile pře-
kvapili. Líčení, neboli subjektivně zabarvený  
popis, vyžaduje hravost a lehkost slov. 

Posuďte sami, jak se s tímto úkolem sekundá-
ni poprali.

Je ráno tohoto krásného zasněženého období, 
kdy je krajina zahalená v bílém plášti. Kou-
kám se z okna ven a vidím, jak mráčky pláčou 
nový bělostný poprašek. Je to nádherná po-
dívaná, a tak se jdu projít. Všude kolem mě 
je bílo. Procházím se rozlehlými, sněhovými 
cestičkami pokrytými stopami zvířátek. Ko-
lem mě jsou omoučněné větve stromů a do me-
zer se vkrádají první ručičky slunečního svitu. 
U vzdáleného krmelce vidím laň a kolouška  
a tak raději odcházím, aby se nevylekali. Zima 
je půvabná etapa roku. 

natálie komínková

Když jsem se ráno probudila, vyhlédla jsem  
z okna a uviděla jsem krásnou pocukrovanou 
krajinu. Musela jsem toho využít, a tak jsem se 
rozhodla jít na procházku.

Prvně jsem se šla podívat k rybníku. Byl zamrz-
lý, děti na něm bruslily, hrály hokej a užívaly 
si, že napadl sníh. Potom se moje nohy zatou-
laly do parku. Na stromech byla jinovatka,  
keře byly zmrzlé, ze spod laviček visely rampou-
chy. Děti se koulovaly, stavěly sněhuláky, děla- 
ly andělíčky...

Jakmile se začalo stmívat, byla mi zima a mu-
sela jsem se vrátit zpět domů, i když se mi vů- 
bec nechtělo.

natálie Janglová

Dnes bylo velice příjemné počasí. Sluníčko se 
usmívalo na zasněženou krajinu. Sníh, kte-
rý pokrýval všechno kolem sebe, se třpytil,  



VelkopaVloVický zpraVodaj

32

2

2021

ROMEO a JULIE v komiksu studentky Nikol Petráskové.

ROMEO a JULIE v komiksu studentky Magdaleny Herzogové.
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a po každém šlápnutí se ozvalo uklidňující 
„křup“. V parku bylo hodně dětí, které stavě-
ly sněhuláky. Červená bavlněná šála se točila 
kolem sněhuláka s nejmodřejším a nejlesklej-
ším hrncem. Na stromech byl poprašek sněhu. 
Když ručně vyřezané sáňky narazily do malého 
modřínu, na děti se sesypala pořádná nadíl-
ka. Veverky skákaly ze stromu na strom a tím 
vytvářeli efekt něžného chumelení. Cestičky 
vedoucí parkem byly ušlapané. Některé dokon-
ce namrzlé, takže klouzaly. U dřevěné chaty  
seděl na lavičce starý pán, který si četl noviny. 
Na obličeji měl křivý výraz. Každé dítě, které 
ho mile pozdravilo, odháněl. Na střeše chaty 
visely dlouhé, lesklé rampouchy. Za parkem 
bylo kluziště, ze kterého se ozývaly radostné vý-
křiky a smích. Čím blíž jsem byla, tím víc se mi  
rozrůstal úsměv na tváři. Malí pejsánci se 
svými páníčky běhali kolem stromů a váleli se 
ve sněhu. Potkala jsem dokonce i koně. Byl to  
hnědý hřebec, na kterém se vzpřímeně vezla 
jeho jezdkyně. U malého lesíku jsem se zastavila 
a nadechla se příjemného čerstvého vzduchu. 
Zklidnila jsem se a vykročila. Na zemi jsem  
našla krásně velké šišky, které v minulých 
měsících nikdo neposbíral. I když už se blí-
žilo teplé jarní období, v krmelci uprostřed 
lesíku byly kaštany. Sedla jsem si za nej-
širší strom a čekala. Čekala jsem dlouhou 
hodinu, ale marně určitě ne. Když jsem se  
z tohoto příjemného místa chystala odejít, 
za krmelcem jsem uslyšela stopy. Nakloni-
la jsem se, abych lépe viděla. Úsměv na tváři 

se mi rozšířil, jak nejvíce mohl. Zpoza kr-
melce vykráčela krásná laň. Byla zbarvená  
do jemně hnědé barvy. Ocásek byl načepýře-
ný a čistě bílý. Nemohla jsem uvěřit vlastním 
očím. Za laní doskákal malý koloušek. Tmav-
ší než maminka s korálkovitýma očičkama. 
Tentokrát jsem měla úlovek. Byla jsem více  
než nadšená.

Tereza nečasová

TŘÍdA 1.A…
V 1.A se v březnu v literatuře zabývali rene-
sanční literaturou, do které patří i William 
Shakespeare. Úkolem studentů bylo přečíst 
si jeho známou hru Romeo a Julie a děj to-
hoto dramatu vyjádřit buď komiksem, básní 
nebo zprávou do seriózního nebo bulvární- 
ho deníku. 

SKANDÁL!  
Kapuletová přistižena s mužem!!! 

Drazí čtenáři, jistě všichni víte o plesu na dvo-
ře jedné z nejvýznamnějších rodin tady ve 
Veroně, ale nikdo z vás neví to, co vím já. Za-
tímco jste všichni tancovali v hlavním sále,  
v zahradách Kapuletových se odehrál největ-
ší románek téhle sezóny. Slečna Kapuletová 
byla přistižena, ano a teď dobře poslouchejte, 
s tajemným mužem. Kdo si myslíte, čtená-
ři, že by to mohl být? Měla mladá šlechtična 
dostaveníčko snad s Parisem nebo s někým  
úplně jiným? Autorka tohoto článku se do-

zvěděla, že na maškarním plese se vyskytoval  
i jeden velmi žádaný a oblíbený mládenec.  
Ano, mluvím o Romeovi Montekovi, největším 
nepříteli Kapuletů. Co tam mladý Montek po-
hledával? Byl to snad on, kdo se tajně scházel  
v zahradě s mladou Kapuletovou?

Nemůžeme s jistotou určit totožnost mladého 
milovníka, proto si spolu projdeme všechny indi-
cie, které pro vás mám.

Mladá šlechtična byla naposledy spatřena  
v sále se svojí chůvou okolo 10. hodiny večerní. 
Následně se nepozorovaně vytratila z plesu 
do svého pokoje. Naposled byla viděna na-
ším čtenářem, který si nepřeje být odhalen,  
na svém balkóně s neznámým mužem při dů-
věrném rozhovoru. Informátor bohužel ne-
slyšel, čeho se rozhovor mezi těmito dvěma  
hrdličkami týkal, avšak můžeme si domyslet, 
že se rozhovor určitě netýkal politické situace  
ve městě, vzhledem k místu a času schůzky.

Čeká nás, drazí čtenáři, láska jak od Shake-
speara? Musíme si počkat, jak se ke skan-
dálu vyjádří rodina Kapuletů. Budu Vás  
o tom informovat.

Vaše drahá lady Pincelová  
– Barbora Pincelová 

Mgr. Jana Strouhalová  
& Mgr. Pavla Míchalová,  

gymnázium Velké Pavlovice

gymnazisté na on-line besedě 
s Alenou Mornštajnovou
Dne 15. března 2021 jsme měli my, studenti 
Gymnázia Velké Pavlovice, příležitost zúčast-
nit se besedy se známou českou spisovatelkou 
ALENOU MORNŠTAJNOVOU.

Takovou možnost zpestření výuky jsem v žád-
ném případě nemohla odmítnout, a tak jsme 
se s dalšími téměř čtyřiceti spolužáky potkali 
na platformě Google Meet a strávili skutečně 
obohacující hodinu s touto úžasnou autorkou.

Alena Mornštajnová sice preferuje osobní se-
tkání a tyto online meetingy příliš nevyhledá-
vá, nicméně našemu gymnáziu udělila výjim-
ku a všichni jsme za to velice vděční.

Celá beseda byla zahájena autorským čtením 
z její nové knihy Listopád. Poté následovala 
volná diskuze, kdy jsme mohli klást jakékoliv 
otázky a všechny nám byly paní Mornštaj-
novou zodpovězeny. Dozvěděli jsme se na-
příklad, že jedním z jejích literárních idolů je 
John Irwing a mimo jiné Alena Mornštajnová 
sleduje i českou literární tvorbu.

Také jsme diskutovali o autorčiných knihách, 
z nichž mě osobně nejvíce zaujal historický 
román Hana, jenž byl ztvárněn i divadelně,  

douBle Zpestření distanční výuky na gymnáziu

a nyní se režisér Milan Cieslar snaží sehnat 
potřebné finance a souhlasy k filmovému 
zpracování tohoto románu.

Na dotaz, co by ve své kariéře udělala jinak, 
odpověděla, že určitě nic. S psaním začala 
relativně pozdě, ale asi to tak mělo být. Dnes 
je jednou z mála českých spisovatelek, kterou 
psaní knih uživí. Píše obvykle dvě až čtyři ho-
diny denně a jejími prvními čtenářkami a kri-
tičkami jsou dcera a švagrová.

A co by doporučila nám, studentům, kteří by-
chom se rádi stali spisovateli? Určitě jít dále 
studovat, a to nejlépe FAMU nebo jazyky.

Pro mě osobně byla tato beseda velice přínos-

ná a věřím, že jsme si ji všichni moc užili. Velké 
díky patří také paní učitelce Míchalové, které 
se podařilo tohle setkání zorganizovat.

Za studenty gymnázia Velké Pavlovice  
Via kopřivová, 3.A

nenahraditelné autorské 
čtení s autorem nejen Aloise 
nebela Jaroslavem Rudišem
Dne 22. března 2021 jsme měli my, stu-
denti Gymnázia Velké Pavlovice, možnost 
si zpříjemnit tuto nelehkou dobu besedou  
s jedním z evropsky nejúspěšnějším českým 
spisovatelem současnosti a držitelem mnoha 

Spisovatelka Alena Mornštajnová.

Spisovatel Jaroslav Rudiš.
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Je příjemné ohlédnout se zpět, zavzpomínat, 
zabilancovat, zhodnotit a s pocitem dobře vy-
konané práce si říci: „Mé počínání má smysl. 
Všechna ta námaha, dřina a nemalé odříkání 
skutečně stojí za to…“

Stejná myšlenka se může honit hlavou sleč-
ně Lence Vojtěškové a zároveň i vedení a 
všem současným i bývalým pracovníkům 
velkopavlovického gymnázia. Co je spojuje? 
Slečna Lenka Vojtěšková je bezesporu jed-
nou z nejúspěšnějších absolventek této školy 
a nikdy není od věci vynikající a výjimečné 
studenty představovat veřejnosti. V letošním 
roce je poukázání na mimořádné výsledky 
absolventů na místě více než kdy jindy, ne-
boť Gymnázium Velké Pavlovice slaví. Dne  
1. září 2021 uplyne rovných 25 let od zahá-
jení vyučování této všeobecné střední škole. 
Celé čtvrtstoletí tento ústav vzdělává a při-
pravuje naše děti do života. Na taková výročí  
se nesmí zapomínat... 

Slečna Lenka Vojtěšková pochází ze sou-
sedních Bořetic a v roce 2016 velmi úspěšně 
odmaturovala na Gymnáziu ve Velkých Pav-
lovicích. V současné době studuje všeobecné 

aBsolventka velkopavlovickéHo gymnáZia
lenka vojtěšková  
je jednou ze 17 žen / 17 fakult univerzity karlovy

lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Kar-
lovy v Hradci Králové. V budoucnu plánuje 
atestaci v kardiologii ve sportovní medicíně. 
Dříve zastávala post prezidentky lokální 
pobočky IFMSA, kde s kolegy organizovala 
vzdělávací programy pro studenty i veřejnost. 
Nyní se již jako bývalá prezidentka lokální po-
bočky IFMSA CZ HK věnuje pomoci novým 
koordinátorům a přípravě nových projektů, 
kterým s několika dalšími kolegy položi- 
la základy.

Univerzita Karlova připravila v roce 2020 
unikátní projekt s názvem ŽENY VE VĚDĚ 
– 17 ŽEN / 17 FAKULT UK, v němž chtěla 
poukázat na nelehkou situaci žen v prostředí 
vědeckého výzkumu. Jejich působení v tomto 
odvětví je nejednou doprovázeno komplika-
cemi a nedostatečnými opatřeními ze strany 
zapojených institucí. Univerzita Karlova jako 
zásadní vědecko-výzkumná instituce otevřela 
toto důležité a mnohdy opomíjené téma a ne-
hodlala zůstat u pouhého konstatování stavu 
věcí, ale jejím cílem bylo také iniciovat kon-
krétní návrhy na změnu situace.

V rámci výše představeného projektu se 

Univerzita Karlova rozhodla zachytit pes-
trost svých sedmnácti fakult a zde studu-
jících tisíců mladých nadaných žen, které 
jsou pevně spojeny s univerzitním prostře-
dím. Výstupem projektu ŽENY VE VĚDĚ 
bylo postupné představení zajímavých žen  
z mladší a střední generace, které prezentují 
budoucnost Univerzity Karlovy. Jsou mezi 
nimi studentky, špičkové vědkyně, lékařky, 

literárních cen, JAROSLAVEM RUDIŠEM 
(1972, Trutnov).

Po přečtení knihy Konec punku v Helsin-
kách nešlo této příležitosti odolat. Naši ško-
lu navštívil již v roce 2011 a několikrát se  
do Velkých Pavlovic vrátili soukromě. Stu-
doval dějepis a německý jazyk, což se odrá-
ží i v jeho dílech, alespoň jedna postava je  
v díle „posedlá“ historií nebo vlaky.

Jaroslav Rudiš začal besedu autorským čtení 
z knihy Národní třída, která byla mimo jiné  
i v roce 2019 zfilmována (můžete najít i na 
Netflixu, v hlavní roli je Hynek Čermák). Čte-
ní bylo nezapomenutelné, do svých děl vždy 
promítá kousek sebe, což projevuje i u čtení 
svých knih. Jeho obrovskou „posedlostí“ jsou 
vlaky, dokonce jeho dědeček Alois praco-
val na vlakovém nádraží a stal se předlohou  
pro jeho unikátní komiksové dílo Alois Ne-
bel, které obletělo svět od Japonska, Nového 
Zélandu, Ruska až po Brazílii a Mexiko. Ilu-
strace v Aloisi Nebelovi nejdříve namaloval 
Jaromír Švejdík tuší, až potom byly přeskeno-
vány do počítače. Kniha má kolem 360 stran  
a každá strana trvala jeden den (když se za- 
dařilo, Švejdík stihl i dvě strany za den).

Jak Rudiš řekl: „Chtěl jsem se stát železničá-
řem, pak mi nasadili brýle a já musel na gym-
pl.“ Již z tohoto vyplývá, že je velice humorný 
pohodář a co nás velice překvapilo, na to, jak 
je slavný, jak je skromný. Například úspěch 

díla Národní třída vůbec nečekal, ohlasy ne-
jen u nás, ale i v Německu a Polsku jsou veliké. 
Nepochybně je to díky jeho jedinečnému stylu 
psaní (mimo jiné rád opakuje fráze, kterými 
místy až čtenáře štve) a užívání nám blízkého 
(i když nepříliš „slušného“) jazyka. Tento pří-
běh o Vandamovi (předlohou je životní příběh 
bratra jeho kamaráda) napsal už za tři týdny, 
jak řekl: „Dlouho jsem to nosil v hlavě, pak jsem 
to jen vychrlil na papír.“

Postavy v jeho dílech jsou velmi silné, skvě-
lým příkladem je Nancy z mého oblíbeného 
díla Konec punku v Helsinkách. Na toto dílo 
jsem panu Rudišovi musela položit hned ně-
kolik otázek. Ve zkratce, aby mi mohl kom-
pletně odpovědět na všechny mé dotazy, by 
musel napsat druhý díl (za což bych se vůbec 
nezlobila), takže čtenáři nechává prostor, aby 
si sám domyslel, jak by se osudy postav vyví-
jely. V návaznosti na toto téma naznačil, že se 
za pár let chystá zfilmování další jeho knihu. 
Dle toho, jak moc jsou „Helsinky“ překládá-
ny do cizích jazyků a jsou veřejností oblíbeny, 
doufám, že to budou právě ony, které jednou 
uvidíme třeba na Netflixu.

Pro milovníky němčiny doporučuji si po-
slechnout Kafka Band, kterého je Rudiš čle-
nem. Tato netradiční kapela se inspiruje tex-
ty slavného pražského rodáka a věhlasného 
spisovatele Franze Kafky. Koncertovali nejen  
u nás a v Německu, ale i Rakousko, Holand-

sku, Polsku, Slovensku, Švýcarsku a Ukraji-
ně. Německý jazyk měl Rudiš vždy velmi rád, 
jedním z důvodů je, že čeština a němčina jsou 
si blízké, jak uvedl: „Například pořekadla se 
v němčině tvoří často úplně stejně jako v češti-
ně a celkově jsou si dost podobný. Je škoda, že 
němčina je v Česku na úpadku, protože ona je 
velká výhoda umět německy. Třeba když si bu-
dete povídat s kamarádem z Rakouska, tak  
s ním můžete sice mluvit anglicky, ale nebude to 
takový, jako když budete mluvit jeho jazykem.“ 
Také přiznal, že by svá díla nechtěl překládat 
s tím množstvím metafor, které s oblibou uží-
vá, a smeká před překladateli, kteří se tohoto 
musí chopit.

Ještě než budete pokračovat ve sledování 
tohoto autora na Facebooku či Instagramu, 
koncem tohoto roku vyjde český překlad jeho 
nejnovější knihy Nachtgestalten – Noční 
chodci, kterou popisoval jako procházku noč-
ní Prahou, kde se o krásné ilustrace postaral 
Nicolas Mahler.

Za sebe můžu říct, že to bylo jednoduše skvě-
lé. Na všechny naše dotazy odpověděl a nav-
nadil nás, abychom si přečetli i ostatní jeho 
knihy. Ráda bych také poděkovala paní uči-
telce Míchalové, které se i přes pracovně na-
bitý program Jaroslava Rudiše povedlo tuto  
besedu uspořádat.

Za studenty gymnázia Velké Pavlovice  
Barbora Jurenová, třída sexta

LENKA VOJTĚŠKOVÁ – mimořádně 
úspěšná absolventka Gymnázia  
Velké Pavlovice  a studentka medicíny  
na Univerzitě Karlově v Hradci Králové.
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pedagožky, organizátorky, sportovkyně, hy-
batelky, manželky i matky. Je naprosto úžas-
né, že se mezi touto elitou objevilo také jméno  
LENKA VOJTĚŠKOVÁ.

Medailony všech sedmnácti mimořádných 
žen UK si můžete pročíst na webu pod adre-
sou www.zeny2020.cuni.cz.

S laskavým svolením slečny Lenky Vojtěš-
kové se s jejím osobním medailonem můžete 
seznámit prostřednictvím následujících řád-
ků. Lence za souhlas a ochotnou spolupráci  
velmi děkujeme!

LenkA VOJTĚŠkOVÁ 
– sportovní medicína  
je pořád na okraji zájmu
Lenka Vojtěšková studuje pátým rokem 
na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy  
v Hradci Králové (LFHK UK). Její otec byl 
dlouhá léta fotbalovým trenérem, matka pra-
cuje jako zdravotní sestra. Čtyřiadvacetiletá 
Lenka se proto rozhodla skloubit obě zmíně- 
né profese a věnovat se kardiologii ve spor-
tovní medicíně. „Tento obor je stále stranou 
zájmu veřejnosti. Přitom pokud by mladí spor-
tovci povinně absolvovali preventivní vyšetře-
ní, předešlo by se spoustě zbytečných úmrtí,“ 
líčí a zprávy ze sportovních rubrik jí dávají,  
žel, za pravdu.

Medička pochází z Bořetic, malé vinařské 
vesničky na jižní Moravě, která proslula za-
ložením recesistické republiky Kraví hora. 
Lenka je odmalička nadšená folkloristka.  
Svůj první kroj oblékla už v pěti letech a do-
dnes se účastní tamních třídenních průvodů:  
„Začínají vždy první srpnovou neděli po svaté 
Anně, které je zasvěcen náš kostel. První den 
chodí svobodné slečny v barevných brokátech,  
v pondělí v černých sukních symbolizujících 
blížící se svatbu a poslední den pak v bílých  
za doprovodu stárka, což je starší ženatý muž.“

Sportovkyně a prezidentka
Jako dcera trenéra a vnučka aktivního člena 
Sokola měla ke sportu odjakživa blízko, v dět-
ství dokonce hrála fotbal. Skončila s ním, až 
když jí zjistili nedomykavost srdeční chlopně. 
Lékařkou chtěla být díky mamince zdravot-

nici už dávno, ale nově ji začalo fascinovat 
právě lidské srdce. V sextě na gymnáziu, kam 
dojížděla do sousedních Velkých Pavlovic, 
ji napadlo propojit oba své přirozené zájmy  
– tedy medicínu se sportem. 

„Fyzika, chemie a biologie mě vždy bavily. Při-
jímací zkoušky na medicínu byly těžké, ale zpět-
ně bych řekla, že hlavně psychicky. Byl to totiž  
krok do neznáma bez možnosti opravy,“ vzpo-
míná. Dostala se do Hradce Králové, kam ji to 
lákalo už od návštěvy studentského veletrhu 
Gaudeamus. „Přišlo mi, že tu musejí být fajn 
lidé, kteří si na nic nehrají,“ říká. Vedle vstříc-
ných profesorů a jejich osobního přístupu  
na ni zapůsobila též atmosféra středně velké-
ho města dobrého pro žití. Přesun z malé obce 
na vysokoškolskou kolej tak nebyl náročný.

Hned v prvním ročníku studia Lenku nadchla 
organizace IFMSA (Mezinárodní federace 
asociací studentů medicíny), jejíž hradecká 
pobočka uspořádala pro nově příchozí stu-
denty seznamovací kurz. „Se spolužáky jsme 
se začali o chod spolku zajímat, chtěli jsme  
s jeho členy trávit víc času,“ zmiňuje prvotní 
důvody, proč se v této instituci rozhodla an-
gažovat. Vystřídala zde různé pozice, nyní už  
je prezidentkou pobočky.

„Snažíme se, aby studenti dostávali vedle stu-
dia něco navíc. Organizujeme pro ně přednášky 
a kurzy. Mohou se zdokonalit v chirurgickém 
šití, rozjeli jsme ultrasonografii... Zprostředko-
váváme stáže v cizině, spolupracujeme se spol-
kem zaměřeným na prevenci domácího násilí. 
Angažujeme se ve světovém dni zdraví či dia-
betu, provozujeme „nemocnici pro medvídky“, 
s nimiž chodíme do škol, a zbavujeme tak děti 
strachu z vyšetření a podobně. Pořádáme týden 
boje proti AIDS a organizujeme sexuální výcho-
vu pro pokročilé, určenou ponejvíce pro žáky 
devátých tříd a prvních ročníků středních škol,“ 
vyjmenovává různorodé aktivity.

Umění plánovat... a stíhat
Práce v IFMSA jí dle vlastních slov zabírá 
několik hodin denně, ale skloubit ji se školou 
není takový problém. „Pobaví mě, když někdo 
tvrdí, jak je studium medicíny náročné a že 
ani není možné najít si i nějaký čas pro sebe. 
Důležité je přece umět si naplánovat čas a se-

stavit žebříček priorit,“ upozorňuje činorodá 
Lenka s tím, že se sama snaží každý předmět 
zvládnout rychle, a mít co nejdelší prázdni-
ny. Většinou se proto hlásí na první termí- 
ny zkoušek.

„Chci pochopit koncept a udělat si o dané pro-
blematice co největší přehled,“ naznačuje svou 
učební metodu, současně připouští, že opako-
vání učiva je sice náročné, avšak pro budoucí 
lékaře nezbytné. „Často slýchám názory, že je 
to zbytečné, spoustu informací ve své aprobaci 
nevyužijeme a ty pro nás podstatné ať se dou-
číme za pochodu. S tím nesouhlasím. Cpeme  
do sebe obrovské kvantum informací a velká 
část z nich nám samozřejmě vypadne, nicmé-
ně bez donucení bychom se je nikdy dobrovolně 
neučili a mnohem hůře by se nám bez tohoto 
základu vstupovalo do praxe. Někde v podvě-
domí poznatky zůstanou, a až se s nimi u pa-
cientů v ordinaci setkáme, naskočí nám,“ věří  
studentka v nutný dril.

S blížícím se koncem studia i na ni doléhá 
zodpovědnost, kterou profese lékaře nese.  
I proto si zařídila dlouhodobou stáž na míst-
ní pohotovosti. Láká ji adrenalin, pestrost 
a dobrý kolektiv. „Každý den se setkáváte  
s novými lidmi, jdete domů a nemusíte na ně 
myslet, už jste jim pomohla. Zdokonalujete se 
v řešení běžných případů, k nimž se při studiu 
nedostaneme. Pedagogové se nás totiž sna-
ží naučit co nejvíc a ukazují nám hlavně to, co 
se jen tak nevidí. Je to samozřejmě důležité,  
ale neodpovídá to průměrnému vzorku pacien-
tů,“ míní agilní páťačka.

Profesní sebejistota a schopnost rychle a co 
možná nejlépe reagovat se pojí s praxí, které 
se medici teprve učí. Lenka shrnuje: „Ve ško-
le nás učí zachovat si před pacientem chlad-
nou hlavu: hlavně mu neříkat, že něco děláme 
poprvé. Pokud si ovšem nejsme jisti, je potřeba 
se vzdálit a požádat o radu zkušenější. Pokora 
otvírá dveře – k vědění, pacientům i kolegům.“

Zdroj:  
www.zeny2020.cuni.cz  

 ŽenY Ve VĚdĚ – Univerzita karlova 2020

Text medailonu: Jitka Jiřičková  
foto: Petr Voda

Příspěvek zpracovala karolína Bártová

Prezentace a transparentnost vyučování v 
Základní umělecké škole Velké Pavlovice byla 
v době pandemie COVID-19 mnohem vyš-
ší než v obvyklých podmínkách. Vyučovací 
lekce probíhaly on-line za přítomnosti rodi-
čů a prarodičů, kteří měli možnost sledovat 
pracovní postupy pedagogů i jejich způsob  
komunikace se žáky.

V krizové situaci se vztahy školy s rodinami 
žáků paradoxně prohloubily. Rodiče získali 
jasnější představu, co individuální vyučo-

činnost Zuš ve ztížených podmínkách druhé vlny covid-19
vání zpěvu a hře na hudební nástroje obnáší 
a zapojovali se mnohem více do spolupráce 
s pedagogy a se svými dětmi. Učitelé měli 
možnost seznámit se s domácím prostředím 
svých žáků a s jejich podmínkami ke studiu. 
Zjištění z těchto on-line návštěv žáků přímo 
v jejich domovech je velmi pozitivní: kul-
turní a podnětné prostředí, kvalitní hudeb-
ní nástroje a zájem rodičů o činnost dítěte  
a jeho rozvoj.

Od 12. dubna 2021 se opět mohou učitelé 

scházet se svými žáky v budově ZUŠ, indivi-
duální vyučování tzv. 1+1 je povoleno dokon-
ce bez testování žáků, učitelé se musí povin-
ně testovat pouze 1x týdně. Život v ZUŠ se 
tedy pomalu vrací do svých obvyklých kolejí 
a již pomýšlíme na organizaci dalšího škol-
ního roku 2021/2022 a doufáme, že bude  
bez komplikací!

Nové zájemce o studium v ZUŠ zveme  
k talentovým zkouškám, které by se měly 
uskutečnit v sále ZUŠ na ulici Hlavní č. 30 
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Nejen fotbalisté, ale též sportovci všeobecně, 
zažívají poslední dva roky velmi komplikova-
né období.

V březnu 2020, kdy vrcholilo zimní příprav-
né období fotbalistů a vše se připravovalo  
na začátek jarní části sezóny 2019/2020, se 
začal v našich končinách šířit nebezpečný 
virus z Číny, který způsobil velké problémy 
po celém světě a téměř zastavil jakýkoliv  
amatérský sport na dlouhou dobu.

Fotbalová asociace ČR rozhodla, že se jarní 
část amatérských soutěží 2019/2020 úplně 
zruší a fotbalové soutěže zůstanou nedohrá-
ny. V průběhu května byla alespoň obnovena 
možnost tréninku, později si kluby domlou- 
valy také přátelské zápasy. 

V průběhu srpna 2020 byla zahájena pod-
zimní část fotbalových soutěží ročníku 
2020/2021. Všechna družstva měla možnost 

fotBalový kluB tj slavoj velké pavlovice
přihlásit se do stejných soutěží, kterých se 
účastnila v průběhu nedohraného předchozí-
ho ročníku. První dva měsíce soutěží probí- 
haly bez problému, ovšem v říjnu již dochá-
zelo k omezení účasti diváků na zápasech, 
a nakonec byla podzimní část soutěží před-
časně ukončena a to dne 12. října 2020.  
V tomto okamžiku zbývaly k dohrání podzim-
ní části cca 3–4 zápasy, dle situace v jednot-
livých soutěžích. Naše fotbalová družstva se  
v té chvíli pohybovala převážně ve středu ta-
bulek svých skupin.

Krajské soutěže:
A muži – 9. místo v I. A třídě, dorost – 5. místo 
v I. třídě, starší žáci – 7. místo a mladší žáci  
– 13. místo v I. třídě

Okresní soutěže:
B muži – 3. místo, C muži – 2. místo, mladší 
a starší přípravka – účastníci OP přípravek.

Bohužel omezení vlády ČR v souvislosti s ší-
řením nemoci způsobené čínským virem stá-
le více komplikovalo život v celé společnosti  
a na sport včetně fotbalu dopadala naprosto 
tvrdě a likvidačně.

Podzimní část soutěží se už neobnovila, zimní 
příprava v průběhu ledna a února 2021 byla 
ve velmi omezených podmínkách. V pod-
statě probíhala pouze samostatná kondiční 
příprava hráčů, o herních trénincích nebo 
dokonce o přátelských zápasech nemohla být  
vůbec řeč!

V průběhu března navíc začal platit totální zá-
kaz téměř všeho, co běžně fungovalo – zákaz 
cestování, shromažďování, trénování… Takže 
některá družstva přešla na tzv. ON-LINE tré-
nování, zbytek čekal, jak se situace vyvine.

Až od druhého dubnového týdne, kdy se vlá-
da ČR a jejích několik ministrů předhánělo 

SPORT

gymnázium, velké pavlovice, pod Školou 10, příspěvková organizace
oZnámení o vyHlášení výBěRovéHo říZení  
na pracovní pozici Školníka
•	kvalifikační předpoklady požadujeme střední odborné vzdělání nebo výuční list, vztahující se k pracovní náplni školníka 
•	požadujeme manuální zručnost, schopnost provádět drobné opravy elektrické instalace, opravy a výměny zámků, opravy kovových 

částí nábytku a zařízení, opravy zavírání oken a dveří, opravy školních lavic a nábytku, menší opravy vodoinstalací a zařizovacích 
předmětů, údržba sportovního areálu a případné opravy obkladů a dlažeb 

•	trestní bezúhonnost 
•	praxe v zaměstnáních v délce nejméně 3 roky vztahující se k náplni práce školníka

Termín nástupu od 1. července 2021 nebo podle dohody.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady (strukturovaný profesní životopis, originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 
3 měsíce, originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji  
pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) zašlete  
na adresu Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školu 10, 691 06 Velké Pavlovice nebo přineste osobně nejpozději do 7. května 2021.

ve Velkých Pavlovicích v pondělí 21. června 
2021 od 14:00 do 18:00 hodin. Podle aktu-
ální situace dostanou rodiče včas informa-
ce, jakým způsobem bude tento „zápis“ dětí  
do ZUŠ probíhat.

Závěrem bych chtěla velmi poděkovat svým 
kolegům – pedagogickým pracovníkům, za 
práci se žáky v mimořádně ztížených pod-
mínkách. Velký dík patří také rodinám našich 
žáků za spolupráci a vytrvalost v nepříznivé 
situaci. Paní školnici děkujeme za to, že jsme 
se po několika měsících mohli všichni vrátit 
do hezkého, čistého a květinami vyzdobeného 

prostředí naší ZUŠ!

Městu Velké Pavlovice děkujeme za vstříc-
nost a velkorysý finanční dar ve výši  
66.000 Kč, který je určen na kompenzaci 
školného žákům ZUŠ za nepříznivé měsíce  
březen a duben roku 2020.

Milena karberová,  
ředitelka Základní umělecké školy  

Velké Pavlovice Učit hře na klavír je možné dokonce  
i prostřednictvím monitoru počítače,  
jak se přesvědčily (nejen) „holky“  
rodiny Havlínovy.
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v tom, kdo vymyslí větší hloupost a nesmysl  
v omezení lidí a sportovců obzvláště, se moh-
lo začít trénovat za dodržení nejrůznějších  
opatření a zákazů (od pondělí 12. 4. 2021).

Dnešního dne (čtvrtek 15. 4. 2021) je situ-
ace taková, že se čeká na rozhodnutí vedení 
Fotbalové asociace České republiky (prav-

děpodobně během příštího týdne) ohledně 
možnosti dohrát do konce června 2021 ales-
poň několik kol soutěží, aby byla dokončena 
podzimní část sezóny a mohly být alespoň ur-
čeny konečné tabulky a vyhlášena postupující  
a sestupující družstva.

Ovšem pokud nebudou soutěže restartovány 

alespoň v polovině května, dá se předpoklá-
dat, že se soutěže nedohrají a soutěžní ročník 
2020/2021 bude opět předčasně ukončen.

františek Čermák  
– sekretář fotbalového klubu  

TJ Slavoj Velké Pavlovice

Novým trenérem fotbalistů Slavoje Velké 
Pavlovice je Milan Hoffmann, který ještě  
na podzim vedl divizní MSK Břeclav.

Po podivném roce, zkomplikovaném pande-
mií koronaviru, opustil Milan Hoffmann la-
vičku divizního MSK Břeclav. Brzy si však na-
šel nové angažmá, od jara povede Slavoj Velké 
Pavlovice. Pokud mu to tedy covid umožní…

Přestože za jeho působení šly výsledky 
břeclavských fotbalistů postupně naho-
ru, nakonec ho vedení klubu po podzimu 
odvolalo. Bez práce však Milan Hoffmann 
nezůstal dlouho. „Asi týden poté, co jsem  
v Břeclavi skončil, se mi ozvali z Velkých 
Pavlovic. Už jsem s týmem zahájil i zimní  
přípravu, ale společně jsme toho moc nestih-
li. Stihli jsme jen takový seznamovací trénink, 
když to bylo chvilku povolené. Ale pak se to zase  
zavřelo. Hráči tak jedou doma v online módu.  
Dostávají individuální tréninky a posílají zpět-
nou vazbu přes GPS a chytré hodinky. Na to,  
že jde o I. A třídu, tak musím říct, že pracují 
opravdu dobře. Vidím tam snahu,“ pochvaluje 
si Hoffmann nové svěřence.

Zároveň má však obavu, že si s týmem mist-
rovský zápas jen tak nezahraje. „Bojím se, že 
to dopadne jako vloni a sezona se opět nedo-
hraje. I když ze svazu bude možná tlak, aby se 
dohrála alespoň polovina sezony, po níž by se 
mohly určitě postupující a sestupující týmy,“ 
odhaduje další vývoj kouč, jenž se případného 
boje o sestup bát nemusí. Velké Pavlovice jsou 
totiž v tabulce skupiny B v I. A třídě na poklid-

Hoffmann povede velké pavlovice.
zatím stihl jen seznamovací trénink

né deváté příčce. Po odstoupení Rakvic by na-
víc letos sestupoval pouze jeden tým.

Hoffmannovým úkolem je vybudování per-
spektivního týmu, který by v blízké budouc-
nosti mohl hrát vyšší soutěž. „Teď se musíme 
hlavně sehrát a budu se taky klukům snažit 
vnutit nějakou svoji fotbalovou filozofii. Asis-
tenta mi dělá Stanislav Hříba, který je zároveň 
sportovním ředitelem. Řekli jsme si, že bychom 
chtěli, aby Velké Pavlovice hrály do dvou let 
krajský přebor. Je tady hodně šikovných mla-
dých odchovanců. Pokud neodejdou, tak tady 
vidím slušnou perspektivu. Navíc už máme vy-
hlídlé i dva talentované kluky z Líšně, kteří by 

měli přijít. Nemuselo by to být špatné,“ těší se  
na novou výzvu čtyřicetiletý kouč.

Ten se může v současné době těšit i na ra-
dostnou událost v rodinném kruhu. „Čekáme 
přírůstek, takže mi teď zase ani tolik nevadí, že 
se nemůže hrát. Alespoň se mohu víc věnovat 
rodině. Ale ani když se začne, tak by to neměla 
být taková komplikace. Bydlím totiž v Husto-
pečích, takže na hřiště to mám nějakých deset 
kilometrů. To je určitě velká výhoda,“ dodává  
Milan Hoffmann.

Zdroj: Břeclavský deník;  
autor příspěvku: Antonín Zabloudil 

Milan Hofman (zcela vlevo) - nový trenér velkopavlovických fotbalistů TJ Slavoj.

KALENDÁŘ AKCÍ
Vážení občané!
Vzhledem ke stále znepokojivé epidemiologické situaci, v jejíž souvislosti je značně nejisté, zda bude možné uspořádat (anebo za jakých pod-
mínek) některé z kulturních, společenských a sportovních akcí pro širokou veřejnost, jsme se opět rozhodli, že i v tomto vydání Velkopavlovic-
kého zpravodaje nezveřejníme 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 dodržování tzv. „pandemického zákona“ (zákon č. 94/2021 Sb. - Zákon o mimořádných opatře-
ních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů) a respektování všech nařízení Vlády ČR! 

karolína Bártová
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Realitní poradna Jakuba Faráře

2. díl – Správné nastavení prodejní ceny
Jak správně nastavit cenu při prodeji nemovitosti? Co nej-
výš? Často se říká, že každá věc má svého kupce. To podle 
mě platí tak z poloviny. Má, ale záleží na ceně. 

Můžete chtít za ruinu k demolici s malým pozemkem  
na vesnici s 80 obyvateli třeba 30 milionů. A budete čekat 
tak do roku 2165, kdy díky inflaci bude i chleba stát 60 ti-
síc. Cenu nemovitosti ovlivňuje velké množství aspektů.  
Z těch nejdůležitějších jsou to dispozice, velikost nemo-
vitosti a její technický stav. Tím vůbec nejdůležitější je  

ale lokalita. Prázdný pozemek ve Stránicích v Brně o velikosti 800 m² určený k výstavbě rodinného domu bude mít klidně dvakrát větší hodno-
tu než úplně nový rodinný dům na stejně velkém pozemku v Dobrém Poli. A to díky lokalitě. Nic proti Dobrému Poli. 

Nastavení prodejní ceny ovlivní také situace prodávajícího. Někdo má hlavu na exekučním špalku a včera už bylo na prodej pozdě. Jiný po-
třebuje rychle vypořádat společný majetek manželů, nebo už má vyhlédnutý dům ke koupi, který prodejem svého bytu potřebuje financovat. 
Ale i pokud na prodej nespěcháte, pamatujte, že nemovitost je pro kupující nejzajímavější při vstupu na trh. Proto je potřeba nastavit cenu 
rozumně. Rozumně znamená, aby odpovídala tomu, co se za poslední dobu v této lokalitě nebo v podobných lokalitách prodalo, atraktivitě 
lokality a zároveň aktuální nabídce. Cenu samozřejmě může zvýšit nějaká speciální vlastnost nemovitosti. Tím nemyslím trampolínu na zahra-
dě, nebo kukaččí hnízdo ve vikýři. Může to být krásný výhled do krajiny, garážové stání u bytu v centru Brna, apod. Schopný makléř díky svým 
zkušenostem, cenovým mapám nebo databázi dokáže přesně odhadnout tržní cenu nemovitosti. Nastavovat cenu pouze na základě několika 
nabídek na realitních serverech je nedostatečné, dokonce nesmyslné. Navíc většina prodávajících nastavuje cenu tak, že si dají rezervu pro vy-
jednávání, většinou 10–20 %, někdy až 50 %. Pokud bude cenu svého domu odvozovat od takových nabídek, dostanete se s cenou do míst, kde 
telefon s poptávkou zájemců nezvoní nikdy. Utečou vám zájemci, kteří by za rozumnou cenu zájem měli a nemovitost bude ležet dlouho ladem.  
Využijte naopak toho, že pokud bude v jednu chvíli o nemovitost takový zájem, že ji bude chtít koupit víc než jeden zájemce, tak nemovitost jako 
makléř neprodám prvnímu zájemci, ale tomu, kdo nabídne ty nejlepší podmínky. Což může znamenat i vyšší prodejní cenu. 

Pokud chcete pomoct s nastavením prodejní ceny a vůbec s celým prodejem vaší nemovitosti, zavolejte mi. Prodeji nemovitostí se věnuji již více 
než 3 roky a rád vám ušetřím váš čas, starosti i peníze. 
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Máte zájem o inzerci  
v příštím vydání  

Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci  

– Karolína Bártová, tel.: 519 428 149, 777 736 413,  
e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz

* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 3/2021  
– 9. června 2021

* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 3/2021  
– 25. června 2021

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji  
* rok 2021

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!

Prodám kameninu  
z hrobu číslo 442  

v obci Velké Pavlovice.

Termín červen 2021.

Tel.: 603 523 953.


