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Z radnice

Rada města se za období od vydání minulé-
ho zpravodaje sešla celkem pětkrát a mimo 
jiné se zabývala následující problematikou:
•	průběžně	 projednala	 a	 vzala	 na	 vědomí		
věstník	vlády,	informace	o	činnosti	městské-
ho	úřadu,	o	činnosti	služeb	města	a	o	průbě-
hu	 investičních	a	dotačních	akcí,	 pronájmy	
bytů	atd.	

Rada města schválila (výběr)
•	Uzavření	 Smlouvy	 o	 věcném	 břemeni		
č.:	HO-014330071765/MDP	na	akci	"V.	Pav-
lovice,	 příp.	 NN,	 Barták	 K2147"	 s	 firmou	
EG.D,	 a.	 s.,	 Lidická	 1873/36,	 Černé	 Pole,	
602	 00	 Brno,	 IČ:	 28085400.	 Jednorázová	
náhrada	 za	 zřízení	 věcného	 břemene	 byla	
sjednána	ve	výši	1	000	Kč.

•	Výherce	 výběrového	 řízení	 a	 uzavření	
Smlouvy	 o	 sdružených	 službách	 dodávky	
zemního	plynu	pro	město	a	jeho	příspěvkové	
organizace	 (Gymnázium	 a	 Mateřská	 ško-
la)	na	období	od	1.	1.	2022	do	31.	12.	2023	
za	 individuální	 dodávku	 plynu	 za	 584	 Kč		
/1	 MWh	 a	 za	 0	 Kč	 za	 stálý	 měsíční	 plat.	
Smlouva	 bude	 uzavřena	 s	 E.ON	 Ener-	
gie,	 a.	 s.,	 F.	 A.	 Gerstnera	 2151/6,	 České	
Budějovice	 7,	 370	 01	 České	 Budějovice,		
IČ:	26078201.

•	Předplacení	Monitoru	Personalista	CODE-
XIS	 GREEN	 ve	 výši	 11	 930,60	 Kč	 včetně	
DPH	od	ATLAS	consulting	 spol.	 s	 r.o.,	Vý-
stavní	292/13,	Ostrava	–	Moravská	Ostrava,	
702	00,	IČ:	46578706.

•	Darovací	 smlouvu	 –	 Program	 firemní-
ho	 dobrovolnictví	 komUNita	 s	 firmou	
ORLEN	 Unipetrol	 RPA	 s.	 r.	 o.,	 Litvínov	
436	 70,	 Záluží	 1,	 IČ:	 27597075.	 Předmě-
tem	 smlouvy	 je	 poskytnutí	 daru	 ve	 výši	
15	 000	 Kč	 na	 projekt	 "Dětský	 koutek		
do	místní	městské	knihovny".

•	Návrh	 tarifů	 pro	 městský	 autobus.	 Ceny  
od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022:
cesta	do	30	km	–	800	Kč/	hodina	+	21%	DPH	
(včetně	čekací	doby)

cesta	nad	30	km	do	100	km	–	27	Kč/km	+	
21%	DPH

cesta	nad	100	km	–	25	Kč/km	+	21%	DPH

čekací	doba	–	140	Kč/hodina	+	21%	DPH

+	parkovné.	Mýto	se	již	neúčtuje.

•	Dodatek	č.	1	ke	smlouvě	o	dílo	na	zhotovení	
změny	č.	3	územního	plánu	Velké	Pavlovice	
s	 Ing.	 arch.	 Pavlem	 Kleinem,	 Kroftova	 35,	
Brno,	616	00,	IČ:	72385120.	Dodatek	se	týká	
upraveného	 návrhu	 změny	 č.	 3	 územního	
plánu	 pro	 opakované	 veřejné	 projednávání	

za	cenu	10	000	Kč	bez	DPH.
•	Uzavření	 Pachtovní	 smlouvy	 s	 ***	 za	 úče-
lem	 propachtování	 části	 zemědělského	 po-
zemku	parc.	č.	4641/97	o	výměře	470	m²	trať	
Padělky	u	MŠ	a	s	***	za	účelem	propachto-
vání	 zemědělského	 pozemku	 parc.	 č.	 6470		
o	výměře	1599	m²	trať	Soudný,	oba	pozemky	
v	k.	ú.	Velké	Pavlovice,	dle	 vyvěšeného	Zá-
měru	č.	3/2021	o	zemědělském	pachtu.

•	Rozpočtové	opatření	č.	2/2021,	celkové	pří-
jmy	jsou	navýšeny	o	687	600	Kč,	celkové	vý-
daje	jsou	navýšeny	o	687	600	Kč	a	beze	změ-
ny	zůstalo	celkové	financování.	Změny	byly	
dále	provedeny	u	výdajů	v	rámci	paragrafů,	
a	to	do	výše	rozpočtové	rezervy.	Závaznými	
ukazateli	 jsou	 hodnoty	 paragrafů	 u	 výdajů		
s	tím,	že	jednotlivé	paragrafy	lze	v	celkovém	
součtu	překročit	o	částku	rozpočtové	rezer-
vy.	Celkové	výdaje	překročit	nelze.

•	Navýšení	 počtu	 zaměstnanců	 o	 5	 pracov-
níků	na	VPP	na	úklid	a	údržbu	města	Velké	
Pavlovice	od	1.	5.	2021	do	31.	10.	2021.

•	Smlouvu	 o	 zajištění	 antigenního	 testo-
vání	 na	 přítomnost	 onemocnění	 COVID		
s	 MUDr.	 Pavlem	 Krejzlíkem,	 spol.	 s.	 r.	 o.,		
Komenského	 616/16,	 Kyjov,	 697	 01,		
IČ:	29237939.	Předmětem	smlouvy	je	zajiš-
tění	 vhodných	prostor,	podkladů	pro	 testo-
vání.	Testování	bude	probíhat	každé	pondělí	
v	9:00	hod.	v	zasedací	místnosti	MěÚ.

•	Smlouvu	 o	 budoucí	 smlouvě	 o	 zřízení	
věcného	 břemene	 –	 souhlas	 s	 umístěním	
distribučního	 zařízení	 na	 akci	 "V.	 Pavlo-
vice,	 rozš.	 NN,	 Michna	 K5412"	 se	 společ-
ností	 EG.D,	 a.	 s.,	 Lidická	 1873/36,	 Černé	
Pole,	 602	 00	 Brno,	 IČ:	 28085400	 za	 cenu		
28	700	Kč	bez	DPH.

•	Nákup	 odměn	 pro	 účastníky	 akce	 „Roz-
hýbejme	 Velké	 Pavlovice“	 do	 10	 000	 Kč.	
Akci,	 která	 spočívá	 v	 soutěži	 o	 co	 nejvíce	
nachozených/naběhaných	kilometrů	v	době		
od	 1.	 5.	 –	 31.	 5.	 2021,	 bude	mít	 na	 starost	
organizačně	 paní	 ***.	 Počítání	 kilomet-
rů	 probíhá	 přes	 aplikaci	 nainstalovanou		
do	telefonů.

•	Na	 základě	 odborných	 posudků	 okamži-
té	 pokácení	 stromu	 –	 modřínu	 opadavého	
z	 důvodu	 špatného	 stavu.	 Strom	 se	 na-
chází	 na	 parc.	 č.	 1752	 u	 bytového	 domu		
Nová	 2.	 Dále	 schvaluje	 pokácení	 stromu	
„smrk	 ztepilý“	 na	 parc.	 č.	 2342/1,	 a	 to		
v	době	vegetačního	klidu.

•	Komisi	 pro	 Výběrové	 řízení	 na	 zakázku		
na	stavební	práce	zadanou	v	otevřeném	pod-
limitním	 řízení	 s	 názvem	 "Velké	 Pavlovice		
–	 vodní	 nádrž	 Záblatská"	 ve	 složení:	

Petr	 Hasil,	 Jiří	 Otřel,	 Jan	 Havránek	 dne		
23.	4.	2021	v	10:00	hod.	v	kanceláři	starosty.

•	Komisi	 pro	 Výběrové	 řízení	 na	 zakázku		
na	 stavební	 práce	 s	 názvem	 "Velké	 Pavlo-
vice	 –	 terasa	 MŠ"	 ve	 složení:	 Petr	 Hasil,	
Jiří	 Otřel,	 Jan	 Havránek	 dne	 6.	 5.	 2021		
v	9:00	hod.	v	kanceláři	starosty.

•	Smlouvu	 o	 dílo,	 číslo	 smlouvy	 zhotovitele:	
051/	 LBNM/2021,	 na	 akci	 "Velké	 Pavlovi-
ce	 –	 rekonstrukce	 MK	 na	 ul.	 Kpt.	 Jaroše"		
s	firmou	STRABAG	a.	s.,	Kačírkova	982/4,	
Jinonice	 158	 00,	 Praha	 5,	 IČ:	 60838744		
za	 cenu	 3	 478	 177,89	Kč	 bez	DPH	 (s	DPH		
4	208	595,25	Kč).

•	Podepsání	 soudního	 smíru	 s	 paní	 ***		
na	 zaplacení	 náhrady	 bolestného	 a	 ztížení	
společenského	 uplatnění	 včetně	 nákladů	
na	 právní	 zastoupení	 ve	 výši	 125	 328	 Kč,		
přičemž	 město	 Velké	 Pavlovice	 se	 bude		
podílet	spoluúčastí	ve	výši	1	000	Kč.

•	Finanční	odměny	starosty	města	a	pochva-
lu	 ředitele	 školy	 pro	 studenty	Gymnázia	 za		
tento	školní	rok	2020/2021	ve	složení:

1.	3 000 Kč *** (oktáva),	–	za	vynikající	stu-
dijní	výsledky	po	celou	dobu	studia	a	za	ak-
tivní	podíl	na	akcích	organizovaných	školu,

2.	1 000 Kč *** (oktáva),	–	za	vynikající	stu-
dijní	výsledky	po	celou	dobu	studia,

3.	 1 000 Kč *** (oktáva),	 –	 za	 vynikající	
studijní	 výsledky	 a	 aktivní	 účast	 na	 akcích	
pořádaných	školou,

4.	1 000 Kč *** (oktáva),	–	za	reprezentaci	
školy	v	matematických	soutěžích.

•	Uzavření	 Pachtovní	 smlouvy	 s	 ***	 za	 úče-
lem	propachtování	zemědělského	pozemku	
parc.	č.	6638	o	výměře	2180	m²	trať	Vysoký		
v	k.	ú.	Velké	Pavlovice,	dle	 vyvěšeného	Zá-
měru	č.	4/2021	o	zemědělském	pachtu.

•	Uzavření	 Pachtovní	 smlouvy	 s	 ***	 za	 úče-
lem	propachtování	zemědělského	pozemku	
parc.	č.	6538	o	výměře	1562	m²	trať	Hrůdek	
v	k.	ú.	Velké	Pavlovice,	dle	 vyvěšeného	Zá-
měru	č.	5/2021	o	zemědělském	pachtu.

•	Uzavření	 Pachtovní	 smlouvy	 s	 ***	 za	 úče-
lem	propachtování	zemědělského	pozemku	
parc.	 č.	6554	o	výměře	1244	m²	 trať	Soud-
ný	a	pozemek	parc.	č.	6585	(část)	o	výměře		
242	m²	 trať	 Soudný,	 vše	 v	 k.	 ú.	 Velké	 Pav-
lovice,	dále	 s	Moravskou	Agrou	a.	 s.,	Velké	
Pavlovice	 za	 účelem	 propachtování	 země-
dělského	 pozemku	 parc.	 č.	 8933	 o	 výměře	
1298	 m²	 trať	 Ostrovce	 a	 pozemek	 parc.		
č.	 7765	 o	 výměře	 5766	 m²	 trať	 Ostrovce,		
vše	 v	 k.	 ú.	 Velké	 Pavlovice	 dle	 vyvěšeného	
Záměru	č.	6/2021	o	zemědělském	pachtu.

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města
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•	Smlouvu	 o	 spolupráci	 s	 Vodovody	 a	 kana-
lizacemi	 Břeclav,	 a.	 s.,	 Čechova	 1300/23,	
690	 02	 Břeclav,	 IČ:	 49455168.	 Předmětem	
smlouvu	je	úprava	práv	a	povinností	při	re-
alizace	rekonstrukce:
SO	01	–	ul.	Bezručova,
SO	02	–	ul.	Zahradní,	Za	Dvorem.

•	Vítěze	 Výběrového	 řízení	 na	 podlimitní	
veřejnou	 zakázku	 s	 názvem	 "Velké	 Pav-
lovice	 –	 Vodní	 nádrž	 Záblatská"	 a	 podpis	
smlouvy	 s	 FIRESTA	–	 Fišer,	 rekonstrukce,	
stavby	a.	s.,	Mlýnská	388/68,	602	00	Brno,		
IČ:	 25317628	 za	 cenu	 10	 281	 776,69	 Kč		
bez	DPH.

•	Drobné	 občerstvení	 pro	 účastníky	 akce	
"Na	kole	 dětem	2021".	Tato	 akce	proběhne		
5.	6.	2021.	Jedná	se	o	12.	ročník,	výtěžek	jde	
do	 fondu	 na	 podporu	 onkologicky	 nemoc-
ných	dětí	a	jejich	rekondiční	pobyty.	Peloto-
nu	se	zúčastní	známé	osobnosti	a	sportovci,	
celkem	peloton	za	11	dní	ujede	1	263	km.	

•	Vyvěšení	 Záměru	 na	 základě	 Žádosti	
o	 odkup	 části	 pozemku	 parc.	 č.	 1588/1		
před	pozemkem	parc.	č.	1587/1.	RMě	poža-
duje	upravit	nákres	a	poté	zadat	vyhotovení	
GP.	 Po	 obdržení	 vyhotoveného	 GP	 bude		
záměr	vyvěšen.

•	Podání	Projektové	žádosti	gymnázia	z	IROP	
–	 CLLD	 –	 podpora	 vzdělávání	 3	 v	 rámci	
MAS	 Hustopečsko,	 která	 bude	 vyhlášena		
v	 červnu	 2021.	 Jedná	 se	 o	 akci	 "Cestou	 di-
gitalizace	 technického	 vybavení	 ke	 kva-
litnímu	 vzdělání	 21.	 století".	 Financování:		
85	%	z	evropského	fondu	pro	regionální	roz-
voj,	5	%	ze	státního	rozpočtu	a	10	%	z	vlast-
ních	zdrojů	příjemce.

•	Uzavření	 Smlouvy	 o	 budoucí	 smlou-
vě	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	 –	 souhlas		
s	 umístěním	 distribučního	 zařízení	 –	 akce	
"V.	 Pavlovice,	 rozš.	 NN,	 Halm	 K2009"		
za	 cenu	 2000	Kč.	Návrh	 zaslala	RGV	 a.	 s.,		
J.	 Opletala	 2403,	 690	 02	 Břeclav		
za	EG.D,	a.s.,	Lidická	1873/36,	Černé	Pole,	
602	00	Brno,	IČ:	28085400.

•	Uzavření	 Pachtovní	 smlouvy	 s	 ***	 za	 úče-
lem	propachtování	zemědělského	pozemku	
parc.	 č.	 5723	 o	 výměře	 2	 045	m²	 trať	Bed-
říšky	v	k.	ú.	Velké	Pavlovice,	dle	vyvěšeného	
Záměru	č.	7/2021	o	zemědělském	pachtu.

•	Prodloužení	 životnosti	 o	 50	 let	 od	 data	
technického	 zhodnocení	 chodníku	 na	 ul.	
Brněnská	(inv.	č.	2120066),	který	prošel	re-
konstrukcí,	zejména	bezbariérovou	opravou	
chodníkových	ploch	a	vjezdů	v	celkové	hod-
notě	1	431	251,46	Kč.

•	Smlouvu	č.	 JMK070969/21/ORR	o	poskyt-
nutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 Jihomoravského	
kraje	 v	 rámci	dotačního	programu:	Podpo-
ra	 udržování	 čistoty	 cyklistických	 komu-
nikací	 a	 úpravy	 běžeckých	 lyžařských	 tratí	
v	 Jihomoravském	 kraji	 v	 roce	 2021	 ve	 výši		
70	000	Kč.

•	Smlouvu	č.	 JMK071080/21/ORR	o	poskyt-
nutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 Jihomoravského	

kraje	ve	výši	47	798	Kč	–	v	rámci	dotačního	
programu	Podpora	 zkvalitnění	 služeb	 turi-
stických	 informačních	 center	 v	 Jihomorav-
ském	kraji	v	roce	2021.

•	Příkazní	 smlouvu	 na	 autorský	 a	 technic-
ký	 dozor	 a	 další	 služby	 spojené	 s	 realizací	
stavby	 s	 názvem	 "Velké	 Pavlovice:	 vodní	
nádrž	 Záblatská"	 s	 firmou	 Ateliér	 Fontes,	
s.	 r.	 o.,	 Křídlovická	 314/19,	 603	 00	 Brno,		
IČ:	63486466	za	cenu	230	400	Kč	bez	DPH		
(s	DPH	278	784	Kč).

•	Podmínky	 pro	 Výzvu	 k	 podání	 nabídek		
a	 zadávací	 podmínky	 k	 podlimitní	 veřejné	
zakázce	 na	 služby,	 zadávané	 v	 otevřeném	
řízení	 s	 názvem	 "Zhotovení	 projektové	 do-
kumentace	 pro	 soutěž	 na	 výstavbu	 akce		
–	Novostavba	ZUŠ,	městské	knihovny	a	in-
formačního	 centra	 ve	 Velkých	 Pavlovicích	
II".	Podmínky	zpracovala	Agentura	K1	s.r.o.,		
IČ:	 26266661,	 se	 sídlem	 Jungmannova	
2883/3,	690	03	Břeclav.

•	Příkazní	 smlouvu	 na	 autorský	 a	 technic-
ký	 dozor	 a	 další	 služby	 spojené	 s	 realizací	
stavby	 s	 názvem	 "Velké	 Pavlovice:	 biocen-
trum	 Záblatská"	 s	 firmou	 Ateliér	 Fontes,	
s.	 r.	 o.,	 Křídlovická	 314/19,	 603	 00	 Brno,		
IČ:	63486466	za	cenu	298	200	Kč	bez	DPH		
(s	DPH	360	822	Kč).

•	Výsledek	 výběrového	 řízení,	 podpis	 smlou-
vy	 u	 akce	 s	 názvem:	 "MŠ	 Velké	 Pavlo-
vice	 –	 oprava	 terasy"	 s	 Poláček	 David,	
Starovičky	 301,	 IČ:	 76158241	 s	 cenou		
213	7030,89	Kč	bez	DPH.

•	Odměny	ředitelům	příspěvkových	organiza-
cí	zřízených	městem	***.

•	Smlouvu	 o	 souhlasu	 s	 realizací	 stavebního	
záměru	na	pozemku	ve	vlastnictví	ČR	–	ÚZ-
SVM	 SŘ023/21	 CH	 s	 názvem	 "Velké	 Pav-
lovice,	 rekonstrukce	VO	 v	 ul.	Bří.	Mrštíků,	
Nová	 a	 Přilehlé"	 mezi	 Českou	 republikou	
–	Úřadem	pro	 zastupování	 státu	 ve	 věcech	
majetkových	 se	 sídlem	 Rašínovo	 nábře-
ží	 390/42,	 Nové	 město	 (Praha	 2),	 128	 00,		
IČ:	 69797111	 za	 předpokládanou	 náhra-
du	 za	 zřízení	 věcného	 břemene	 ve	 výši		
15	 500	 Kč.	 Skutečná	 částka	 bude	 upřes-
něna	 dle	 geometrického	 plánu	 skutečného	
provedení	 stavby	 a	 uhrazena	 až	 po	 uza-
vření	 smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	 břemene.		
Návrh	na	vklad	hradí	budoucí	oprávněný.

•	Smlouvu	 o	 dílo	 na	 vypracování	 projektové	
dokumentace	 pro	 společné	 povolení	DUSP	
na	 akci	 "Velké	 Pavlovice	 –	 RD	 u	 Trkman-
ky,	 komunikace	 a	 chodník"	 s	 dodavatelem	
Projekce	 dopravních	 staveb,	 s.r.o.,	 Škol-
ní	 1793/13,	 690	 03,	 IČ:	 09669698	 za	 cenu		
70	000	Kč	bez	DPH	(s	DPH	85	000	Kč).

•	Zakoupení	 cukrovinek	 a	 občerstvení		
pro	děti	na	Den	Dětí	v	hodnotě	do	3	000	Kč,	
který	bude	pořádán	4.	června	od	16:00	hod.	
před	 radnicí.	 Den	 dětí	 spolupořádá	 Sbor	
dobrovolných	hasičů	Velké	Pavlovice	ve	spo-
lupráci	s	městem	Velké	Pavlovice.

•	Finanční	 odměnu	 starosty	 města	 a	 po-
chvalu	 ředitele	 školy	 pro	 žačku	 Základní	

školy	 Velké	 Pavlovice	 ***	 (žákyně	 9.A)		
ve	výši	3	000	Kč.

•	Povolení	 výjimky	 z	 nejvyššího	 počtu	 dětí,	
žáků	 a	 studentů	 stanoveného	 prováděcím	
právním	 předpisem	 do	 počtu	 4	 dětí,	 žáků	
a	 studentů	za	předpokladu,	 že	 toto	 zvýšení	
počtu	 není	 na	 újmu	 kvalitě	 vzdělávací	 čin-
nosti	školy	a	jsou	splněny	podmínky	bezpeč-
nosti	a	ochrany	zdraví.	Ředitelka	školy	žádá	
o	 navýšení	 celkového	 počtu	 dětí	 ve	 škole		
na	120,	což	je	v	souladu	s	povolenou	kapaci-
tou	školy.

Rada města neschvaluje
•	Žádost	 o	 změnu	 užívání	 pozemku	 parc.		
č.	 6372	 orná	 půda,	 v	 současné	 době	 užívá-
na	pro	pěstování	pícnin	na	možnost	využití	
pro	chov	koní.	Žadatel	***	v	žádosti	uvádí,	
že	 pozemek	 by	 byl	 oplocený	 elektrickým	
ohradníkem	 a	 rozdělen	 na	 čtyři	 nepravi-
delné	 plochy,	 kdy	 budou	 využity	 vždy	 sys-
témem	 přepásáním	 pouze	 2	 plochy.	 Touto	
žádostí	 se	 zabývala	 také	 Komise	 zeměděl-
ská,	kdy	nesouhlasí	se	změnou	užívání	výše		
uvedeného	pozemku.

Rada města projednala
•	Záměr	 vybudování	 provozu	 technolo-
gie	 termické	 recyklace	 směsného	 plastu	
TDU2000r	 LT200E	 (dále	 jen	 technologie),	
která	 bude	 osazena	 v	 šesti	 standardních	
kontejnerech	 ISO	 40	 v	 areálu	 společnosti	
HANTÁLY,	 a.	 s.,	 Tovární	 22,	 Velké	 Pavlo-
vice.	 Mimo	 jiné	 je	 v	 předložených	 písem-
ných	 podkladech	 několikrát	 uvedeno,	 že	
je	 technologie	 budována	 ve	 velké	 vzdále-
nosti	 od	 bytové	 zástavby.	 Jeden	 z	 údajů	 je		
dokonce	1,2	km!	Toto	 tvrzení	 se	nezakládá	
na	 pravdě.	 V	 době	 vyhotovení	 těchto	 pod-
kladů	(únor	2021),	byly	v	blízkosti	výstavby	
technologie	 budovány	 komunikace	 a	 inže-
nýrské	 práce	 pro	 budoucí	 rodinné	 domy.	
Vzdálenost	od	technologie	jednoho	z	rodin-
ných	domů	je	přibližně	25	metrů.	Nutno	po-
dotknout,	 že	dle	Územního	plánu	 je	umož-
něna	 výstavba	 RD	 v	 této	 lokalitě	 od	 roku	
2013.	 Lze	 tedy	 předpokládat,	 že	 informace	
v	 podkladech	 jsou	 chybné,	 minimálně	 ty,		
na	 které	 má	 vzdálenost	 obydlí	 od	 techno-
logie	 vliv.	 Radu	 města	 dále	 znepokojuje	
uvedené	 tvrzení,	 že	 je	 technologie	 ověřena	
pouze	 v	 laboratorním	 měřítku	 a	 na	 polo-
provozním	zařízení.	Rada	města	nesouhlasí		
z	uvedených	důvodů	s	realizací	akce	na	uve-
deném	místě,	v	těsné	blízkosti	plánovaných	
rodinných	 domů.	Navrhuje	 přemístění	 celé	
technologie	 do	 areálu	 skládky	 společnosti	
Hantály,	 a.	 s.	 anebo	 na	 jiné	 vhodné	místo,		
které	bude	více	vzdálené	od	obydlí.

•	Žádost	o	poskytnutí	finančních	prostředků	
z	rozpočtu	města	Velké	Pavlovice	pro	spolek	
Orel	 jednota	Velké	Pavlovice,	 IČ:72072849.	
Rada	města	požaduje	podrobný	popis	vyna-
ložení	finančních	prostředků.	Stávající	odů-
vodnění	je	nedostačující.

Zastupitelstvo města na svém 16. zasedání, 
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které se konalo 27. 5. 2021, schvaluje:
•	„Účetní	 závěrku	 za	 rok	 2020	 Města	 Velké	
Pavlovice.	Předložené	doklady	ke	schválení	
účetní	 závěrky	 byly	 zpracovány	 v	 souladu		
s	 §	 4	 vyhl.	 220/2013	 a	 v	 souladu	 s	 poža-
davky	 zastupitelstva	 v	 úplnosti.	 Účetní	
jednotka	 nezatajila	 před	 zastupitelstvem	
žádné	skutečnosti.	Účetní	jednotka	zpraco-
vala	účetní	závěrku	s	cílem	dosažení	věrné-
ho	a	poctivého	obrazu	předmětu	účetnictví		
a	finanční	situace	účetní	jednotky.

•	Celoroční	 hospodaření	 města	 a	 Závěrečný	
účet	města	 za	 rok	 2020,	 včetně	Zprávy	 au-
ditora	o	výsledku	přezkoumání	hospodaření	
města	za	rok	2020	bez	výhrad.

•	Snížení	příspěvku	Mateřské	škole	Velké	Pav-
lovice	o	1	000	000	Kč	na	2	064	100	Kč.	Část-
ka	byla	určena	na	opravu	terasy	MŠ.	Oprava	
bude	realizována	přímo	z	rozpočtu	města.

•	Smlouvu	 o	 příspěvku	 na	 spolufinancová-
ní	 sítě	 sociálních	 služeb	 obcí	 s	 rozšířenou	
působností	 Hustopeče	 na	 rok	 2021	 a	 zvý-
šení	 příspěvku	 městu	 Hustopeče	 o	 951	 Kč	
na	 částku	 162	 551	 Kč.	 Původní	 příspěvek	
byl	 odsouhlasen	 Zastupitelstvem	 města	
Velké	 Pavlovice	 dne	 17.	 12.	 2020	 ve	 výši		
161	600	Kč.

•	Příspěvek	 městu	 Hustopeče	 na	 očkovací	
centrum	ve	výši	19	947	Kč.

•	Zrušení	 plánované	 investiční	 akce	 s	 ná-
zvem	 "Velké	 Pavlovice	 –	 Trkmanec,	 cy-
klostezka"	 a	 zároveň	 Odstoupení	 od	 žá-
dosti	 o	 poskytnutí	 příspěvku	 od	 Státního	
fondu	 dopravní	 infrastruktury	 s	 názvem	
"Velké	Pavlovice	–	Trkmanec,	 cyklostezka"	
–	 ISPROFOND	 5628510096	 z	 důvodu	 ne-
získání	dalších	zdrojů	na	dofinancování	této		
investiční	akce.

•	Rozpočtové	opatření	č.	3/2021,	celkové	pří-
jmy	jsou	sníženy	o	24	177	800,00	Kč,	celko-
vé	 výdaje	 jsou	 sníženy	 o	 24	 177	 800,00	Kč		
a	 beze	 změny	 zůstalo	 celkové	 financová-
ní.	 Změny	 byly	 dále	 provedeny	 u	 výdajů		
v	 rámci	paragrafů,	 a	 to	do	výše	 rozpočtové	
rezervy.	 Závaznými	 ukazateli	 jsou	 hodno-
ty	 paragrafů	 u	 výdajů	 s	 tím,	 že	 jednotlivé	
paragrafy	 lze	 v	 celkovém	 součtu	 překročit		
o	částku	rozpočtové	rezervy.	Celkové	výdaje	
překročit	nelze.

•	Poskytnutí	dotace	pro	rok	2021	pro	TJ	Slavoj	
Velké	Pavlovice,	z.	s.	 IČ:	185	11	694	ve	výši	
540	000	Kč	a	uzavření	Veřejnoprávní	smlou-
vy	č.	16/2021.

•	Poskytnutí	dotace	pro	rok	2021	pro	Klub	dů-
chodců	Velké	Pavlovice,	z.	 s.,	 IČ:	01690451	
ve	výši	94	000	Kč	a	uzavření	Veřejnoprávní	
smlouvy	č.	13/2021.

•	Poskytnutí	 dotace	 pro	 rok	 2021	 pro	 My-
slivci	 Velké	 Pavlovice,	 z.	 s.,	 IČ	 63434318		
ve	výši	160	000	Kč	a	uzavření	Veřejnoprávní	
smlouvy	č.	14/2021.

•	Směrnice	č.	1/2021	o	poskytování	příspěv-
ků	a	nepeněžního	plnění	zastupitelům	měs-
ta	Velké	Pavlovice	a	použití	prostředků	SKF		

a	jeho	tvorba,	pojištění	DAS	(právní	ochra-
na	 zastupitelů	 a	 zaměstnanců	 v	 právních	
sporech).	K	 úpravě	 došlo	 z	 důvodu	 zrušení	
vyplácení	stravenek,	kdy	stravenky	jsou	na-
hrazeny	vyplácením	stravenkového	paušálu	
pro	uvolněné	zastupitele	města.

•	Prodej	pozemku	parc.	č.	2214/6,	(zastavěná	
plocha	a	nádvoří)	o	výměře	2	m²	v	k.	ú.	Velké	
Pavlovice	***	za	cenu	400	Kč/m²	bez	DPH		
z	 důvodu	 dořešení	 vlastnických	 vztahů		
a	 kupní	 smlouvu	 uzavřenou	 mezi	 smluv-
ními	 stranami.	 Náklady	 spojené	 s	 prode-
jem	 hradí	 kupující.	 Kupující	 je	 zastoupen	
na	 základě	 plné	moci	 ***.	 (Kupní	 smlouva	
řeší	 rovněž	 prodej	 parc.	 č.	 619/2	 schválený		
dne	20.6.2019	bodem	č.	5f/6Z/2019).	

•	Prodej	 pozemku	 parc.	 č.	 1488/3	 o	 výměře	
208	 m²	 a	 parc.	 č.	 1488/7	 o	 výměře	 45	 m²		
v	 k.	 ú.	 Velké	 Pavlovice	 (zastavěná	 plocha		
a	nádvoří)	***	za	cenu	400	Kč/m²	bez	DPH		
z	 důvodu	 dořešení	 vlastnických	 vztahů.	
Vlastnictví	 k	 předmětu	 koupě	 nabývají	 ku-
pující	 rovným	 dílem,	 tedy	 spoluvlastnický	
podíl	každého	z	nich	bude	činit	1/3.	Náklady	
spojené	s	prodejem	hradí	kupující.

•	Investiční	 akci	 "Výstavba	 komunikace		
a	 inženýrských	 sítí	 pro	 RD	 u	 Trkmanky"	
v	 rozsahu	od	parc.	 č.	575/1	po	parc.	 č.	442		
v	k.	ú.	Velké	Pavlovice.

•	Výkup	 pozemků	 určených	 pro	 výstavbu	
inženýrských	 sítí	 pro	 RD	 a	 komunikace		
u	Trkmanky	a	to	od	ul.	U	Zastávky	směrem	
k	 VINIU	 a	 od	 uličky	 od	 ZAFU	 ve	 směru		
k	ul.	Pod	Břehy	za	cenu	100	Kč/m².

Zastupitelstvo města na svém 16. zasedání, 
které se konalo 27. 5. 2021, neschvaluje:
•	Prodej	 pozemku	 parc.	 č.	 4995/2	 o	 výměře	
410	m²,	 který	 vznikl	 oddělením	 od	 pozem-
ku	 parc.	 č.	 4995	 na	 základě	 geometrické-
ho	 plánu	 č.	 2451-96/2021	 vyhotoveného	
Ing.	 Janem	 Hlávkou.	 Zastupitelstvo	 města	
navrhuje	 žadatelce	 požádat	 o	 směnu	 po-
zemku	 parc.	 č.	 4995/2	 za	 část	 pozemku		
parc.	č.	5034	o	stejné	výměře.

•	Prodej	pozemku	parc.	 č.	6672	v	k.	ú.	Velké	
Pavlovice	o	výměře	1733	m²	***	ani	***.

Zastupitelstvo města na svém 16. zasedání, 
které se konalo 27. 5. 2021, bere na vědomí:

•	Informace	o	záměru	zbudování	workoutové-
ho	hřiště	v	lesoparku.

•	Nutnost	upřesnit	a	dořešit	výši	příspěvku	po	
projednání	s	Římskokatolickou	farností,	pa-
nem	farářem	a	na	příštím	ZMě	bude	o	tomto	
bodu	hlasováno.

•	Projednání	 přijaté	 Petice	 "Za	 čistou	
a	 bezpečnou	 ulici	 Pod	 Břehy	 ve	 Vel-	
kých	Pavlovicích".

•	Požadavek	 projednání	 "Zabezpečení	 povr-
chové	průtočnosti	přívalové	vody	mezi	kon-
cem	ulice	Padělky	a	ulicí	Nová".	Požadavek	
pana	 ***	 je,	 aby	 ***	 nenavýšil	 terén,	 aby	
ulička	(proluka)	zůstala	bezbariérová	v	sou-
časné	 nivelitě,	 což	 v	 současné	 době	 město	
může	garantovat,	pokud	nedojde	k	preven-
tivní	úpravě	úpravy	toku	vody	(zachycování	
na	pozemcích	okolo)	či	jinému	řešení.	

Zastupitelstvo města na svém 16. zasedání, 
které se konalo 27. 5. 2021,
•	I.	ověřilo	ve	smyslu	s	ust.	§	54	odst.	2	záko-
na	 č.	 183/2006	 Sb.	 o	 územním	 plánování	
a	 stavebním	 řádu	 (stavební	 zákon),	 v	 plat-
ném	 znění,	 že	 návrh	 územního	 plánu	 není	
v	 rozporu	 s	 politikou	 územního	 rozvoje,		
s	 územně	 plánovací	 dokumentací	 vyda-
nou	 krajem	 nebo	 výsledkem	 řešení	 rozpo-
rů	 a	 se	 stanovisky	 dotčených	 orgánů	 nebo		
stanoviskem	krajského	úřadu.	

•	II.	 vydává	ve	 smyslu	ustanovení	§	6	odst.	5	
písm.	 c)	 stavebního	 zákona	 za	 použití	 ust.	
§	 43	 odst.	 4	 stavebního	 zákona,	 v	 souladu		
s	ust.	§§	171	až	174	zákona	č.	500/2004	Sb.,	
správní	 řád,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpi-
sů	 a	přílohy	 č.	 7	 vyhlášky	 č.	 500/2006	Sb.,		
o	územně	analytických	podkladech,	územně	
plánovací	dokumentaci	a	způsobu	evidence	
územně	plánovací	 činnosti,	 v	 platném	 zně-
ní,	formou	opatření	obecné	povahy	–	změna		
č.	3	územního	plánu	Velké	Pavlovice.	

•	III.	 ukládá	 starostovi	 zveřejnit	 veřejnou	
vyhlášku	 o	 vydání	 opatření	 obecné	 po-
vahy	 –	 změna	 č.	 3	 Územního	 plánu	 Vel-	
ké	Pavlovice.

ing. Jana Václavková,  
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

Město	 Velké	 Pavlovice	 požádalo	 v	 únoru	 Ji-
homoravský	 kraj	 o	 finanční	 podporu	 na	 rok	
2021.	S	trochou	nadsázky	lze	konstatovat,	že	
o	co	si	město	požádalo,	to	dostalo.

Na zkvalitnění služeb turistického infor-
mačního centra byla schválena dotace 
ve výši 47.798 Kč.	 Získané	 finance	 budou		

velké pavlovice úspěšně dosáhly  
na dotace z Jihomoravského kraJe  
i z vinařského fondu

použity	 na	 dotisk	 2.000	 kusů	 aktualizova-
ných	 map	 města	 Velké	 Pavlovice,	 výrobu		
100	 kusů	 upomínkových	 předmětů,	 kon-
krétně	 kulatých	 umělohmotných	 přívěsků	
na	klíče	červené	barvy	uvnitř	s	pláštěnkou	ve	
tvaru	ponča	(obojí	je	již	hotovo	–	viz	přilože-
ná	 fotografie),	 dále	pak	mzdu	pro	 sezónního	
brigádníka	 v	 rámci	 rozšíření	 pracovní	 doby		
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o	 prázdninách	 a	 úhradu	 certifikačního	 po-
platku	A.T.I.C.

Na věcné vybavení jednotky sboru dob-
rovolných hasičů byla schválena dotace 
ve výši 37.000 Kč.	 Dotace	 bude	 použita	
na	 zakoupení	 5	 ks	 hadic,	 15	 párů	 rukavic,		
vysokotlaké	proudnice.

Na údržbu cyklostezek a cyklotras byla 
schválena dotace ve výši 70.000 Kč.	Dotace	
bude	 použita	 na	 úhradu	mzdy	 zaměstnanců	
města,	 kteří	 provádí	 sečení	 trávy,	 úklid	 od-
padků	 apod.	 v	 okolí	 cyklostezek,	 cyklotras		
a	odpočivadel,	drobné	opravy	povrchů.

Ve výši 100.000 Kč obdrželo město Velké 
Pavlovice dotaci na Velkopavlovické vino-
braní 2021 od Vinařského fondu.

Děkujeme!!!

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

Karolína Bártová,  
Turistické informační centrum  

Velké Pavlovice

Nově	zaktualizované	mapy	města	Velké	Pavlovice	a	propagační	předmět		
–	pláštěnka	v	kulatém	pouzdře,	byly	pořízeny	díky	dotaci	z	JMK.

Třípodlažní	 objekt	 s	 mírně	 zešikmenou	 plo-
chou	střechou,	v	němž	najde	zázemí	infocen-
trum, kavárna, knihovna a základní umě-
lecká škola.	 Nová	 moderní	 budova	 nahradí	
v	 Hlavní	 ulici	 ve	 Velkých	 Pavlovicích	 zchát-
ralé	 kino	 z	 let	 1928	 až	 1930,	 kterou	 tamní		
na	počátku	letošního	roku	zbořili.

Velkopavlovičtí	již	mají	k	dispozici	i	zpracova-
nou	 architektonickou	 studii	 s	 vizualizacemi.	

Břeclavský deník zaznamenal…
místo kina bude ve velkých Pavlovicích  
infocentRum i kaváRna

„Budeme soutěžit projektovou dokumentaci. 
Počítáme s investicí okolo sedmdesáti milionů 
korun a začít se stavbou bychom snad mohli  
na konci roku 2022 nebo na začátku roku 
2023,“	prozradil	starosta	města	Jiří	Otřel.

O	 dotace	 na	 výstavbu	 tamní	 zatím	 nežáda-
li.	 „Pokud bych měl mluvit za sebe, pak bych  
do dotací nešel, spíše bych uvažoval o půjčce. 
Projekt výstavby vnímáme jako jednotný celek, 

který má být v symbióze. Pochybuji, že bychom 
na něj získali dotace. Možná na dílčí části jako 
třeba na knihovnu,“	zamýšlel	se	starosta.

Budova	 je	 plánovaná	 třípodlažní.	 V	 podze-
mí	 se	 bude	 nacházet	 parkoviště	 s	 kolárnou	
a	 možností	 nabíjení	 kol.	 „Podzemní patro 
určeno pro parkování, sklady a technické záze-
mí objektu převážně pro knihovnu a infocent-
rum,“ stojí	v	projektu	architekta	Jana	Tesaře,		
který	je	autorem	studie.

V	 prvním	 patře	 je	 umístěný	 hlavní	 vstup		
s	 velkou	 společnou	 halou.	 Dále	 knihovna		
s	 menším	 víceúčelovým	 sálem	 pro	 autorská	
čtení,	 přednášky	 či	 setkávání,	 infocentrum	
a	 kavárna.	 „Ve druhé patře je pak navržena 
základní umělecká škola, foyer a velký multi-
funkční sál pro 108 sedících diváků,“	 popsal	
architekt	Tesař.

Samozřejmostí	 části	 věnované	 škole	 má	 být	
jeviště,	 baletní	 sál,	 devět	 učeben	 a	 sborovna	
pro	patnáct	až	šestnáct	učitelů.

Projekt	 se	 líbí	 i	 Evě	 Prokešové,	 která	 se		
do	 Velkých	 Pavlovic	 přivdala.	 „Myslím, že 
zuška i knihovna si zaslouží nové prostory. 
Naše městečko si zaslouží nové kulturní cen-
trum. Zatím jsem neměla možnost vidět, jak 
to bude celé naplánované, ale věřím, že se na-
šim radním podaří vytvořit místo pro potěšení  
duše,“ řekla.

autor příspěvku:  
iva Haghofer, Břeclavský deník

Vizualizace	vzhledu	nového	turistického	informačního	centra,	knihovny		
a	zázemí	pro	základní	uměleckou	školu	ve	Velkých	Pavlovicích.
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Poplatky	 za	 odpad	 –	 tedy	 za	 jeho	 likvidaci	
–	 jsou	 příjmem	 obce	 a	 jejich	 výši	 stanovuje	
v	 souladu	 s	 platnými	 zákony	 zastupitelstvo	
obce.	Poplatky,	zvláště	jejich	navýšení,	vyvo-
lává	 u	 některých	 občanů	 řadu	 otázek	 –	 proč	
zase	 ty	poplatky	zvyšují?	Proč	Hantály	zdra-
žují?	A	jak	to	ve	skutečnosti	vlastně	je?	

Město	 Velké	 Pavlovice	 je	 spolu	 s	 dalšími		
35	 obcemi	na	Břeclavsku	 a	Hustopečsku	 ak-
cionářem	 společnosti	 HANTÁLY	 a.	 s.	 Vel-	
ké	Pavlovice.	

Hantály	a.	s.	 již	30	roků	pro	své	obce	zajišťu-
jí	 servis	 v	 oblasti	 nakládání	 s	 odpady	 –	 svoz	
odpadů,	 dotříďování,	 likvidace,	 skládková-
ní	 a	 další	 činnosti,	 které	 jsou	 fakturovány		
na	 základě	 smlouvy	 mezi	 městem	 a	 společ-
ností.	 Cenová	 politika	 je	 nastavena	 tak,	 aby	
společnost	hospodařila	s	přiměřeným	ziskem	
a	měla	na	další	rozvoj	a	modernizaci	provozu	
finanční	 prostředky.	 Například	 cena	 nového	
svozového	 vozu	 v	 základní	 výbavě	 je	 okolo		
5,5	mil.	Kč!

Dlouhodobě	 se	 pohybujeme	 na	 nejnižší	 ce-
nové	 úrovni	 v	 České	 republice.	 V	 cenách	 je	
nutné	však	také	zohlednit	navýšení	minimální	
mzdy,	 cenu	 pohonných	 hmot	 a	 od	 letošního	
roku	 ještě	 navýšení	 skládkovacího	 poplatku,	
který	je	dán	zákonem.	To	bude	v	následujících	
letech	 rozhodující	 faktor	 pro	 stanovení	 ceny	
za	 ukládání	 odpadu,	 který	 bude	 mít	 dopad		

jak je to s poplatky Za odpad? Platíme moc nebo málo?
i	na	obce	a	občany.	Tento	poplatek	však	nezů-
stane	 k	 dispozici	 společnosti,	 která	 skládku	
provozuje,	 ale	 je	 odváděn	 do	 rozpočtu	 státu		
a	obce,	na	jejímž	území	skládka	leží.

Od	 příštího	 roku	 (2022)	 si	 může	 zastupitel-
stvo	obce	stanovit	způsob,	jakým	stanoví	výši	
poplatku	od	občanů.	V	prvním	případě	může	
být	zachován	stejný	systém	jako	doposud,	ale	
výše	poplatku	může	být	stanovena	až	do	výše	
1.200,-	Kč	na	osobu	a	rok.

Druhý	 způsob	 je	 administrativně	 náročnější	
pro	 obec	 i	 svozovou	 společnost,	 poplatek	 je	
však	stanoven	podle	velikosti	svozové	nádoby	
(popelnice).	 Zákon	 stanoví	 maximální	 cenu	
za	1	litr	nádoby	nebo	1	kg	odpadu.	

Zákon	 také	 zavádí	 minimální	 množství	 od-
padu,	 které	 je	 počítáno	 na	 jednoho	 občana		
a	odvozuje	tak	minimální	výši	poplatku.	Nelze	
tedy	 již	argumentovat	slovy:	„Já	přece	žádný	
odpad	nemám,	tak	nic	nemusím	platit!“

Poplatek,	 ať	 je	 stanoven	 prvním	 či	 druhým	
způsobem,	zahrnuje	celkové	náklady	na	svoz	
a	 likvidaci	 komunálního	 odpadu	 (černé	 ná-
doby),	 bioodpadu,	 svoz	 a	 dotřídění	 papíru,	
plastu,	 skla,	provoz	 sběrného	dvora,	 likvida-
ci	 černých	 skládek,	 zkrátka	 veškeré	 náklady		
na	odpadové	hospodářství	obce.

V	některých	obcích	občané	poplatek	za	odpad	
neplatí.	 Většinou	 jsou	 to	 obce,	 které	 zvýši-

ly	 daň	 z	 nemovitosti	 a	 tím	 získají	 prostřed-
ky	 i	 na	 likvidaci	 odpadů	 nebo	 náklad	 hradí	
ze	 svého	 rozpočtu	 na	 úkor	 dalších	 činností		
v	 obci.	 Je	 toto	 správná	 cesta?	 Vždyť	 každý		
z	 nás	 odpad	 produkujeme	 a	měli	 bychom	 se		
na	jeho	likvidaci	finančně	podílet.	

V	 současné	 době	 je	 výše	 poplatku	 600	 Kč		
na	osobu	a	rok,	to	je	1,64	Kč	na	osobu	a	den.		
Pro	čtyřčlennou	rodinu	 je	 to	6,57	Kč	na	den.	
Zdá	 se	 vám	 to	 mnoho	 za	 veškerý	 odpadový	
servis	v	obci?	

ing. Jana Krutáková,  
ředitelka firmy Hantály, a. s.  

Velké Pavlovice

Ve	Velkých	Pavlovicích	již	dlouhá	léta	
kvalitně	zajišťuje	svoz	domovního	opadu	
firma	Hantály,	a.	s..

V ul. Tovární se pokračuje  
ve výstavbě chodníku 
(19.	4.	2021)
Po	 nároční	 rekonstrukci	 kanalizace	 proved-
li	 v	 ulici	 Tovární	 pracovníci	 služeb	 města	
opravu	 chodníků	 a	 zpevněných	 ploch.	 Ná-
sledně	 byla	 dokončena	 revitalizace	 prostoru		
před	bytovým	domem	č.	8.

V ulici Pod Břehy byla  
doprava řízena semafory,  
z důvodu výměny plynovodu 
(20.	4.	2021)
Zhruba	 dva	 týdny	 usměrňovaly	 v	 ulici		
Pod	Břehy	dopravu	mobilní	semafory.	Dělo	se	
tak	z	důvodu	plánované	uzavření	části	komu-
nikace	v	souvislosti	s	tamní	generální	opravou	
plynovodu	 pod	 komunikací.	 Řidiči	 si	 rychle		
na	 změnu	 zvykli	 a	 tím	 pádem	 nezpůsobila	
žádné	zásadní	problémy.

Májky – tradice,  
která bohudík nezaniká 
(1.	5.	2021)
Střídání	ročních	období	nepřináší	 jen	změnu	
počasí	a	jiné	barvy	v	přírodě,	ale	také	nejrůz-
nější	lidové	zvyky	a	tradice.	Některé	v	průbě-
hu	let	postupně	upadají	v	zapomnění,	jiné	jako	
by	naopak	získávaly	na	významu.	To	je	určitě		
i	případ	stavění	májky.

K	vytvoření	májky	se	podle	místních	zvyklostí	
používá	nejčastěji	smrk,	borovice	nebo	bříza.	
Strom	je	zbaven	větví	a	kůry	a	 jen	horní	část	
se	ponechá	s	větvemi.	Vršek	májky	je	ozdoben	
stuhami	z	barevného	krepového	papíru	nebo	
látek.	 Májky	 se	 již	 od	 středověku	 stavěly	 v	
noci	na	1.	května.	Postavení	máje	znamenalo	
veřejnou	 poctu	 a	 současně	 vyjadřovalo	mlá-
dencovu	náklonnost	k	děvčeti,	jež	se	odrážela		
ve	výběru	a	výzdobě	stromku.

Ve	 Velkých	 Pavlovicích	 se	 30.	 dubna	 večer	
staví	 májky	 před	 dům	 stárkám,	 sklepnicím	
i	 jako	 výraz	 úcty	 nebo	 lásky	 k	 děvčeti.	 Jsme	
velmi	 rádi,	 že	 ani	 navzdory	 koronavirovému		

TelegraficKy

Rekonstrukce	chodníku	v	ulici	Tovární.
Koncem	dubna	se	na	dva	týdny	objevily		
na	ulici	Pod	Břehy	mobilní	semafory.
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bezčasí	se	na	tuto	krásnou	tradici	ve	Velkých	
Pavlovicích	nezapomnělo.	

Sakura, čili okrasná třešeň,  
je skutečnou okrasou 
(3.	5.	2021)

Sakury,	 neboli	 třešně	 pilovité,	 jsou	 půvo-
dem	z	Asie,	ale	přesto	 již	zdomácněly	 i	u	nás		
ve	 Velkých	 Pavlovicích.	 Krásu	 jejich	 bohatě	
rozkvetlých	korun	zářících	do	dáli	sytě	růžo-
vou	barvou	jsme	si	letos	mohli	užívat	na	přelo-
mu	měsíců	dubna	a	května.	Každoročně	jsou	
ozdobou	nejednoho	zdejšího	parku	či	zahrád-
ky	rodinného	domu.	

Komunikace ke stavebním 
parcelám v ulici Tovární  
dokončeny 
(13.	5.	2021)
Společnost	 GROUND	 LINE,	 s.r.o.	 dokonči-
la	 v	 polovině	 letošního	 května	 výstavbu	 ko-

munikací	 a	 inženýrských	 sítí	 v	 ulici	 Tovární,		
pro	místní	možná	přesněji	„Na	špitálku“.	Ná-
sledně	 byly	 připraveny	 podklady	 pro	 kolau-
daci	 a	 dokumentace	 pro	 výstavbu	 rodinných	
domků.	Těch	má	být	v	této	lokalitě	dvanáct.

Zdivo v šatně  
základní školy vlhne 
(13.	5.	2021)
Zabránit	vlhnutí	zdiva	v	suterénu	velkopavlo-
vické	základní	školy,	kde	jsou	umístěny	šatny	
pro	 1.	 stupeň,	 se	 pokusili	 pracovníci	 služeb	
města	instalací	nopové	fólie.	Většinou	izolace	
proti	vlhkosti	zdiva	degraduje	a	časem	neplní	
svůj	 účel.	 V	 tomto	 případě	 však	 byla	 zřejmě	
a	 vině	 úplná	 absence	 izolace	 ze	 strany	 jedné		
a	 ze	 strany	 od	 silnice	 nedostatečná	 hloubka	
izolace.	Až	čas	ukáže,	zda	se	dílo	vydařilo.

Péče o zeleň je  
v jarních měsících náročná 
(13.	5.	2021)
Snad	všem	obcím	přibývá	 rok	od	 roku	práce	
se	 zelení.	 Lidé	 se	 nechtějí	 z	 různých	 důvodů	
o	veřejná	prostranství	starat,	anebo	už	jim	to	
prostě	 zdraví	 nedovoluje.	 Pohled	 na	 tetičku	
drncající	trojzubem,	anebo	motyčkou	zahrád-
ku	u	křížku,	anebo	někde	v	parčíku,	je	čím	dál	

více	vzácnější.	Město	Velké	Pavlovice	se	musí	
o	 svou	 zeleň	 postarat,	 ale	 velmi	 nám	 pomá-
há,	když	obětujete	kousek	svého	času	údržbě	
předzahrádek	svých	domů.	Děkujeme!	

Výmoly nahradil nový asfalt
(13.	5.	2021)

V	polovině	měsíce	 května	 se	 po	 našem	měs-
tě	 pohybovala	 skupina	 pracovníků	 Stavby		
a	údržby	silnic	Břeclav,	která	zapravila	živič-
né	povrchy	poničených	komunikací.	V	drtivé	
většině	byl	povrch	komunikací	narušen	z	dů-
vodu	 oprav	 vodovodů	 anebo	 přípojek	 inže-	
nýrských	sítí.

rekonstrukce komunikace  
v ulici Kpt. Jaroše 
(13.	5.	2021)

Ve	 středu	 dne	 12.	 května	 2021	 byla	 zaháje-
na	 rekonstrukce	 vozovky	 v	 ulici	 Kpt.	 Jaroše		
ve	 Velkých	 Pavlovicích.	 Stavbu	 realizuje	 fir-
ma	 STRABAG	 a.s.,	 vysoutěžená	 cena	 činí	
4.208.000	Kč	 včetně	DPH.	Zároveň	 s	 rekon-
strukcí	 této	 komunikace	 proběhne	 také	 ge-
nerální	 oprava	 tamního	 veřejného	 osvětlení.	
Hotovo	by	mělo	být	začátkem	července	letoš-
ního	roku.

Krásný e-mail,  
krásné fotografie orchideí 
(25.	5.	2021)
Jedno	 květnové	 ráno	 nám	 na	 TIC	 zpříjemnil	
e-mail,	 který	 nám	 zaslala	 skvělá	 velkopavlo-
vická	fotografka	paní	Jana	Vondrová.	Rádi	se		
s	Vámi,	čtenáři	Velkopavlovického	zpravoda-
je,	o	jeho	obsah	podělíme.

Po	prvním	květnu	každoročně		
ozdobí	nejednu	zahrádku		
ve	Velkých	Pavlovicích	májka.	

Od	sakur	se	sice	žádných	chutných	plodů	
nedočkáme,	avšak	jejich	úchvatné	zdobné	
květenství	tento	nicotný	nedostatek	
bohatě	vynahradí!

Ulice	Tovární	se	dočkala	prodloužení.	
Zanedlouho	tam	začne	výstavba		
tuctu	nových	rodinných	domků.

Není	to	pěkný	pohled?		
Každá	krásně	upravená	zahrádka,		
třeba	jako	tato	na	ulici	Hodonínská,		
vždy	potěší	oko	projíždějícího.

Opravená	vozovka	na	ulici	Tovární.

Zahájení	opravy	vozovky		
na	ulici	Kpt.	Jaroše.
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Paní	Vondrová	píše:	"Vždycky se těším na toto 
roční období, kdy kvete v lokalitě Súdný naše or-
chidej - vstavač vojenský (Orchis militaris). Jsou 
to květinky podobné hyacintům. Jejich vůně 
je však jen velmi jemná. Je to rostlina vzácná  
a zákonem chráněná! Vstavače rostou v sym-
bióze s půdními mycéliemi, díky kterým čerpají 
živiny pro svůj růst. Proto se případní návštěv-

níci potěšte pohledem na tyto krásné kytičky 
a buďte hrdí na to, jaká vzácnost nám v okolí  
Velkých Pavlovic roste."

Šlechtitelka slavila  
s Hradišťanem 
(10.	6.	2021)

Na	letošní	rok	připadá	120.	výročí	od	založe-
ní	Státní	zemské	révové	školky,	kterou	známe	
pod	podstatně	novějším	názvem	Šlechtitelská	
stanice	vinařská.	Toto	krásné	výročí	se	maji-
telé	Šlechtitelky	Jarmila	a	Vladimír	Poliakovi	
rozhodli	oslavit	koncertem	skupiny	Hradišťan	

s	Jiřím	Pavlicou,	který	se	konal	včera	odpole-
dne	před	Šlechtitelkou.	Po	dlouhých	měsících	
bez	 možnosti	 navštívit	 jakoukoliv	 kulturní	
akci	se	jednalo	o	úžasný	zážitek.

rozkvetlé dekorační truhlíky 
v novém kabátě 
(14.	6.	2021)

Velkoobjemové	betonové	truhlíky	na	náměstí	
před	 MěÚ	 nově	 ladí	 s	 radnicí.	 Zaměstnanci	
služeb	města	osázené	a	bohatě	kvetoucí	truh-
líky	natřeli	fasádní	barvou	ve	stejném	odstínu,	
jako	má	budova	radnice	města.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Paní	Janě	Vondrové	touto	cestou	moc	
děkujeme	a	přikládáme	na	ukázku	sní-
mek.	Další,	barevný,	naleznete	na	přebalu	
zpravodaje.	

Jura	Pavlica	se	svým	Hradišťanem	zahrál	
a	zazpíval	všem	přítomným	na	oslavě	před	
Penzionem	André.

Nátěr	dekoračních	betonových	truhlíků,	
které	svou	květinovou	výzdobou	krášlí	
prostranství	před	radnicí.

SESTAV SI SVŮJ SVĚT	 –	 rozmanitý,	 plný	
barev,	 nabitý	 nejrůznějšími	 turistickými	 cíli		
a	 atraktivitami,	 svět	 logicky	 zapadající	 do	
sebe	 jako	 dílky	 oblíbené	 skládačky	 puzzle.	
Můžeš	 k	 tomu	 použít	 oblíbený	 sběratelský		
předmět	 –	 magnetku	 edice	 „Sestav	 si	 svůj	
svět“,	která	je	právě	ve	tvaru	puzzlíku.

Tyto	magnetky	 jsou	 k	 dostání	 po	 celé	 České	
republice,	 nově	 i	 v	 Turistickém	 informač-
ní	 centru	 ve	 Velkých	 Pavlovicích.	 Zde	 jich		
od	pátku	21.	května	2021	pořídíte	rovnou	čty-
ři	kousky.	Neváhejte	a	 začněte	 sbírat	a	navíc	
hrát	naučnou	hru!

Je toho na vás najednou moc? rozumíme…

Proto vás s magnetkami a vším okolo nich nyní 
srozumitelně seznámíme.

PUZZLE magnetky  
SESTAV SI SVŮJ SVĚT 
•	Turisté,	návštěvníci	památek,	rodiny	s	dětmi	
či	školáci	a	studenti	na	výletech	po	celé	Čes-
ké	republice	mají	na	stovkách	míst	k	dispozi-
ci	ojedinělý	suvenýr	–	magnetku	s	obrázkem	
ve	tvaru	puzzle.

•	Všechny	magnetky	mají	 stejný	 tvar	a	 zapa-
dají	do	sebe.

•	Návštěvníci	 si	 mohou	 sestavit	 dekorativní	
obrázek	 libovolné	 velikosti,	 který	 dokládá,	
kde	 všude	 byli,	 které	 památky	 navštívili.	
Každý	 si	 může	 zvolit	 své	 priority	 (oblast,	

sestav si svŮJ svĚt… novinka tic Roku 2021
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druh	 magnetky,	 posloupnost	 podle	 termí-
nu	 návštěvy...),	 vždy	 ale	 bude	 mít	 ucelený	
obrázek,	 který	 může	 stále	 rozšiřovat.	 Ten	
si	vystaví	třeba	na	ledničce	a	bude	stále	mít		
na	očích	navštívená	místa.

•	Celá	 akce	 je	 nejen	 dotována	 zajímavými	
cenami	 (volné	 vstupenky	 na	 objekty,	 prů-
vodce...),	 ale	 sběratelé	 dostávají	 zdarma		
za	každých	15	magnetek	jednu	neprodejnou	
magnetku,	což	 je	motivuje	k	dalšímu	sbírá-
ní	magnetek	a	cestování	po	republice	a	také		
ke	hře	naučné	hry	o	skvělé	ceny.

•	Hlavní	 cenou	 letošní	NAUČNÉ	HRY	 je	 ví-
kend	 na	 hradě	 Svojanově	 pro	 dvě	 osoby.	
Vítěz	dostane	klíče	od	hradu	a	na	víkend	se	
stane	hradním	pánem.

•	Do	akce	jsou	zapojeny	nejen	obecně	známé	
a	navštěvované	objekty,	cílem	je	zvýšení	ná-
vštěvnosti,	 zatraktivnění	 i	 méně	 známých	
objektů,	 a	 současně	 prezentace	 kulturní-
ho	 dědictví	 České	 republiky	 jako	 nedílné-	
ho	celku.

•	Hra	 je	 plně	 autorsky	 chráněna,	 dosud	 bylo	
vyrobeno	 bezmála	 tisíc	 druhů	 magnetek	
a	 průběžně	 jsou	 doplňována	 další	 místa		

k	návštěvě.	
•	Zbrusu	novým	místem,	které	 se	do	hry	 za-
pojilo,	 je	 Turistické	 informační	 centrum		
ve	 Velkých	 Pavlovicích,	 kde	 si	 můžete	 za-
koupit	 hned	 čtyři	 puzzlíky	 s	 motivy	 Roz-
hledny	 Slunečná,	 Kapličky	 sv.	 Urbana,		
Opilých	sklepů	a	Krojovaných	hodů.	Prodej-
ními	místy	 jsou	Turistické	 informační	cent-
rum	Velké	 Pavlovice	 a	 sezónně	 kiosek	 pod	
rozhlednou	Slunečná.	

•	Cena	 puzzle	 magnetky	 je	 jednotná,	 činí		
40	Kč	za	kus.

•	Více	informací	najdete		
na	www.sestavsisvujsvet.cz

Jak hrát NAUČNOU HRU pro všechny ná-
vštěvníky památek a zajímavých turistic-
kých atraktivit po celé České republice?
•	Zakupte	 si	 puzzle	 magnetku,	 nebo	 raději	
magnetky,	nejlépe	hned	15	kousků!

•	Zaregistrujte	 se	 na	 www.magnetplanet.cz		
a	zadávejte	soutěžní	kódy	uvedené	na	samo-
lepce	na	zadní	straně	magnetky.	

•	Každý	 soutěžící	 obdrží	 za	 15	 přihlášených	
kódů	neprodejnou	bonusovou	magnetku.

•	Jednotlivé	 dílky	 puzzle	magnetek	 jsou	pro-
dávány	 v	 sáčku,	 jehož	 součástí	 je	 jednak	
samotná	 magnetka,	 ale	 také	 kartonová	
podložka	 s	 pravidly	 hry	 a	 teprve	 po	 ote-
vření	 sáčku	 je	 možné	 přečíst	 si	 soutěžní		
kód	magnetky.

•	Každý	 soutěžící	 s	 15	 přihlášenými	 kódy	
bude	zařazen	do	losování	o	úžasné,	hodnot-
né	a	zážitkové	ceny.

•	Na	 nejúspěšnějšího	 sběratele	 čeká	 v	 roce	
2021	víkendový	pobyt	pro	dvě	osoby	na	hra-
dě	Svojanov.

•	Podrobná	 pravidla,	 seznam	 zařazených	
magnetek,	další	soutěže,	ceny	a	aktuální	in-
formace	najdete	na	www.magnetplanet.cz	

Tato soutěž nikdy nekončí,  
vždyť stále je co objevovat!

PŘIPOJTE SE K NÁM  
A SESTAVTE SI SVŮJ SVĚT!

Karolína Bártová,  
referentka Turistického informačního centra 

Velké Pavlovice

Turistické	 informační	 centrum	 Velké	 Pavlo-
vice	 přichází	 s	 další	 letošní	 novinkou.	 Jedná	
se	o	čtyři nové motivy magnetek od výrob- 
ce AllMax.	

Už	od	února	 roku	2015	 je	možné	zakoupit	 si	
na	našem	TIC	dva	druhy	magnetek	z	této	sé-
rie,	 a	 to	 s	 rozhlednou	 Slunečná	 a	 s	 radnicí	
města	Velké	Pavlovice.

Od	května	roku	2021	si	můžete	pořídit	zbru-
su	 nové	 magnetky s motivy kostela Na-
nebevzetí Panny Marie, Opilých sklepů,  
s celkovým pohledem na město Velké Pav-

PřiJďte si kouPit na tic další nové magnetky allmax
lovice a s kontribuční sýpkou, kde nyní  
sídlí Hotel Lotrinský.

Cena	 je	 stále	 stejná	 jako	před	 šesti	 lety,	 tedy	
pouhých	 25,-	 Kč.	 Magnetky	 jsou	 sezónně		
k	 dostání	 také	 v	 prodejním	 kiosku	 pod	 roz-
hlednou	Slunečná.

Více	informací	na	*	www.allmax.cz 

Budeme rádi, když k nám na Tic nejen  
pro tyto magnetky zavítáte!

Karolína Bártová, referentka Turistického 
informačního centra Velké Pavlovice

„Nářečí češtiny jsou mluvené formy českého 
jazyka, omezené na určité oblasti Česka. Jed-
notlivá nářečí jsou si navzájem většinou sro-
zumitelná. Vlivem médií a obecné češtiny se 
rozdíly mezi nimi stírají“,	tak	hovoří	interneto-	
vá	encyklopedie.

když se používá nářečí
Troufnu	 si	 s	 tímto	mírně	 nesouhlasit,	 proto-
že	 jak	 většina	 z	 vás	 ví,	 nežil	 jsem	 od	 dětství	
ve	 Velkých	 Pavlovicích,	 ale	 jsem	 zde	 „ná-
plava“.	 Ještě	 rok	mi	 chybí	 k	 tomu,	 abych	 žil		
ve	 Velkých	 Pavlovicích	 větší	 polovinu	 svého	
života.	Každý	rodilý	Pavlovčák	pozná,	že	po-

cházím	od	 jinama,	právě	podle	mého	nářečí.	
Naopak,	 když	 přijedu	 do	 20	 km	 vzdálené-
ho,	 rodného	 Josefova,	 hned	 jsem	 upomínán		
na	 to,	 abych	 mluvil	 „jak	 mně	 zobák	 narús-
tl“,	 takže	 poznají	 podle	 nářečí,	 že	 v	 Josefově		
–	 na	 Podluží,	 nějakou	 dobu	 nežiji.	 Mluvou	
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V	 dubnu	 letošního	 roku	 proběhla	 na	 Turis-
tickém	 informačním	 centru	 ve	 Velkých	 Pav-
lovicích	hloubková	kontrola,	kterou	provedla	
agentura	CzechTourism	v	zastoupení	proško-
lených	pracovnic	TIC	Kyjov.

Naše	 infocentrum	 splnilo	 veškerá	 náročná	
kritéria	 a	 získalo	 tak	 Certifikát Oficiální-
ho turistického centra platný od 3. června 
2021 do 3. června 2023.	Na	základě	vynikají-
cího	výsledku	bez	jediné	závady	a	pozitivního	

tuRistické infoRmační centRum velké pavlovice
oPĚt Po dvou letech obháJilo značku neJvyšší kvality

hodnocení	 během	 samotného	 průběhu	 kon-
troly	 má	 velkopavlovické	 turistické	 centrum	
právo	používat	 i	nadále	 logotyp	v	podobě	"i"	
bílé	barvy	na	zeleném	podkladu	coby	ochran-
nou	známku.

Toto	 označení	 garantuje	 především	 vysokou	
kvalitu	 služeb	 v	 oblasti	 cestovního	 ruchu		
a	 současně	 také	 zařazení	 velkopavlovického	
TIC	do	sítě	oficiálních	turistických	informač-
ních	center	na	území	České	republiky.

Doufáme,	že	 i	Vy	–	návštěvníci	a	 turisté,	bu-
dete	 s	 našimi	 službami	 spokojeni.	 Již	 nyní	
se	 na	 Vás	 na	 velkopavlovickém	 infocen-	
tru	těšíme!

Karolína Bártová,  
referentka Turistického informačního centra 

Velké Pavlovice

jsem	tak	nikde	zdejší.

Rozdíly	 v	 nářečí	 mohou	 být	 minimální,		
ale	 když	 byla	 za	 svobodna	 poslána	 moje	
manželka	 v	 Josefově	 „k	 búdě	 s	 vajglínem	
pro	 rajščáky“,	 tak	 nevěděla	 kam	 jít,	 s	 čím		
a	ani	pro	co.

S	 nářečím	 si	 člověk	 užije	 plno	 srandy.	 Stačí	
odjet	do	 školy	nebo	do	 zaměstnání	 o	pár	de-
sítek	 kilometrů	 dál	 a	 jakmile	 řeknete	 příkaz	
„rožni!“,	neví	půlka	přítomných,	co	má	vlast-
ně	udělat	a	ohlédá	se,	kde	je	gril.

Krásnou,	nedávnou	příhodu	mám	 i	od	dcery	
ze	 školy.	 Pan	 učitel	 češtiny	 určitě	 promine	
za	 zmínění,	 ale	 vyrovnal	 se	 s	 otázkou	 bra-
vurně.	 Na	 otázku,	 zda	 může	 odpustit	 žačce	
nějaký	 ten	moravský	 výraz	 v	 textu,	 reagoval		
slovem	„nemožu“.

Před	 14	 dny	 jsem	 měl	 na	 hasičské	 zbrojni-
ci	 děti	 z	 mateřské	 školy.	 Chodily	 po	 třídách		
a	 u	 druhé	 třídy	 jsem	 se	 zarazil,	 zda	 nemlu-
vím	 na	 děti	 moc	 nářečím,	 jestli	 mi	 vůbec		
rozumí.	 Snažím	 se	 dětem	 podat	 informace	
zábavnou	formou	a	kolikrát	přitom	k	dialektu,	
byť	nechtěně,	sklouznu.	Učitelky	mě	uklidni-
ly,	že	nemusím	mít	strach.

Trošku	ještě	odbočím	k	těm	dětem	na	hasičár-
ně.	Pro	děcka	vždycky	strašně	rád	na	hasičce	
vykládám.	I	proto,	že	většinou	dojde	něco,	co	
mě	úplně	odbourá.	Letos	 tomu	nebylo	 jinak.	

Když	se	mě	klučina	ptal	(s	pohledem	nahoru),	
kam	vedou	ty	dveře,	nechápal	jsem	které	mys-
lí.	No	myslel,	vyrolované	vrata	u	stropu.	

Anebo	když	jsem	položil	(tuším	těm	nejmlad-
ším	dětem)	otázku,	malý	 klučík	mi	na	ni	 za-
reagoval	tak	pohotově,	že	jsem	nechápal,	kde	
ty	informace	pobral.	Tak	jak	jsem	u	nich	dře-
pěl,	se	ptám:	„A	jak	to	všechno	víš?“	A	on	se		
ke	mně	přiklonil	a	říká:	„Víš, já sem na to tak 
tlošku odbolník.“

A	teď	zase	zpět	k	nářečí.	Nevím	jak	vy,	ale	 já	
třeba	mívám	občas	problém	s	některými	slo-
vy,	 když	píši	 text	 ve	Wordu.	Mám	 je	 červeně	
potrhnuté,	 že	 není	 správně	 pravopisně	 a	 já	
nechápu	proč.	Až	po	 rozkliknutí	možností	 si	
uvědomím,	že	je	to	slovo	používané	v	nářečí.

Netvrdím,	že	mluvit	anebo	dokonce	psát	ná-
řečím	 je	 správné,	 na	 druhou	 stranu,	 když	 se	
nebude	nářečí	používat	zanikne.	Tak,	jak	se	to	
píše	ve	Wikipedii.	Rozdíly	se	„setřou.“	A	já	si	
myslím,	že	by	to	byla	škoda.	

Kdo	 sleduje	 moji	 facebookovou	 stránku,	 ví	
že	 na	 ni	 občas	 přihodím	 „hlášení	 místního	
rozhlasu“	 v	 nářečí.	 Netvrdím,	 že	 je	 to	 náře-
čí	 rodáka	 z	 Velkých	 Pavlovic	 (to	 bych	 se	 tu	
musel	narodit),	ale	 jsem	si	 jistý,	že	mu	drtivá	
většina	místních	 lidí	 rozumí.	Proč	 to	 vlastně		
v	nářečí	píši?

Tak	 hlavně	 mě	 to	 baví.	 Kór,	 když	 se	 podaří	

informaci	dobře	podat.	 Jenomže	k	ničemu	 je	
taková	 informace,	když	 si	 ji	 přečte	málo	 lidí.	
A	 právě	 „hlášení	 místního	 rozhlasu“	 psané		
v	nářečí	mají	takový	dosah,	které	jiné	příspěv-
ky	nemají.	A	o	 to	 jde.	Text	hlášení	 je	 pravdi-	
vý,	něco	je	samozřejmě	mírně	přikrášlené.	

Byl	 jsem	 upozorněn,	 že	 ze	 sebe	 dělám	 „blb-
ce“.	To	ale	nevadí,	ať	už	to	je	pravda	anebo	ne.		
Pro	 dobrou	 věc	 cokoliv.	 Důležité	 jsou	 však	
statistiky,	 čísla	 jsou	 ukazatelem.	 Pokud	 bu-
dou	mít	„hlášení“	 tolik	shlédnutí,	kolik	mají,	
je	dobré	je	psát	i	když	je	to	čím	dál	více	těžší.

Facebooková	 stránka	 „Petr	 Hasil,	 místosta-
rosta	Velké	Pavlovice“	slouží	pro	zveřejňování	
informací	občanům	Velkých	Pavlovic	a	těch	co	
mají	k	Velkým	Pavlovicím	blízko.	Ať	už	vzdá-
leností	 anebo	 srdíčkem…,	a	 když	už	pomůže	
nářečí,	jenom	dobře,	dyť	je	to	náš	klenot,	kerý	
nám	naštěstí	nikdo	nemože	vzít.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

Dne	 9.	 června	 2021	 byla	 na	 webové	 strán-
ky	 města	 Velké	 Pavlovice	 umístěna	 novinka		
–	virtuální	prohlídka	města.	Realizátor	–	fir-
ma	 Panoramas,	 s.	 r.	 o.	 z	 Kroměříže	 odvedla	
naprosto	brilantní	práci.

Prohlídky	 nabízí	 celkem	 12	 možností,	 kte-
rak	 se	 virtuálně	 vydat	 do	 našeho	 města.	
Můžete	 zvolit	 celkový	 letecký	 pohled	 nasní-
maný	 se	 severu,	poté	 také	 z	 jihu	a	pak	 si	 vy-
brat	 z	 dalších	10	 tzv.	 „bodů	 zájmu“	–	Kostel	
Nanebevzetí	 Panny	 Marie;	 Městský	 úřad;		
Nám.	 9.	 května;	 Opilé	 sklepy;	 Hotel	 Lotrin-

zveme vás k viRtuální pRohlídce našeho města
ský;	 Šlechtitelská	 stanice	 vinařská;	 Zahájka;	
Rozhledna	 Slunečná;	 Rozhledna	 Slunečná		
–	výhled	z	ochozu;	ŠSV	–	Penzion	André.	

Použité	fotografie	jsou	naprosto	čerstvé,	poří-
zeny	byly	prostřednictvím	dronu	během	mě-
síce	května	letošního	roku.	Snímky	je	možné	
různě	otáčet,	přibližovat,	oddalovat	apod.,	to	
vše	využitím	především	myši.	Je	třeba	vše	vy-
zkoušet	a	trošku	si	se	snímky	pohrát.

Neváhejte	 a	 dejte	 se	 do	 prohlížení.	 Od-
kaz	 na	 virtuální	 prohlídky	 najdete		
na	 velkopavlovickém	 webu	 pod	 adresou		

www.velke-pavlovice.cz	 v	 nabídce	 hlav-
ního	 menu	 na	 jeho	 úplném	 konci	 s	 názvem		
„Virtuální prohlídky * NOVINKA“.

Přejme Vám příjemnou zábavu!

Karolína Bártová
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KulTura & aKce

kRál knih Pasoval novoPečené malé čtenáře
Letošní	 prvňáčci	 měli	 svůj	 první	 rok	 v	 la-
vicích	 opravdu	 nestandartní	 ve	 všech	 smě-
rech.	 Ale	 o	 pravidelnou	 akci	 PASOVÁNÍ	
PRVŇÁČKŮ	NA	ČTENÁŘE	 jsme	 je	 připra-	
vit	nenechali!	

Akci,	 kterou	 pořádá	 Městská	 knihovna		
na	 konci	 roku	 ve	 spolupráci	 se	 základ-
ní	 školou	 a	 spolek	 Domino,	 jsme	 musely	
opět	 s	 ohledem	 na	 aktuální	 nařízení	 pře-
sunout	 z	 prostoru	 knihovny,	 a	 to	 tentokrát	
do	 kmenových	 tříd.	 Ale	 děti	 si	 svůj	 velký		
den	opravdu	i	tak	užily.

A	 všech	 32	 letošních	 prvňaček	 a	 prvňáčků	
knihovnici	 a	 především	 Králi	 knih	 s	 hrdos-
tí	dokázali,	 jak	se	naučili	skvěle	číst.	A	to	 jak	
za	 vydatné	pomoci	 svých	učitelek	 Jitky	Mar-
tincové	 a	 Lucie	 Novákové,	 tak	 v	 měsících	
domácí	 výuky	 také	 za	 pomoci	 svých	 rodičů		
či	prarodičů.

Nejprve	musely	děti	 z	1.	A	a	poté	z	1.	B	pro-
kázat,	 že	 jejich	 tvrzení,	 že	 opravdu	 umí	 číst,	
nejsou	 jen	 plané	 řeči	 a	 že	 opravdu	 písmen-
ka	 skvěle	 poznají.	 A	 tak	 měly	 za	 úkol	 najíst	
všechna	 písmena	 svého	 jména	 a	 příjmení	
a	 správně	 je	 také	 nalepit.	 Kdo	 už	 měl	 ho-
tovo,	 mohl	 si	 prohlédnout	 knihy	 určené		
pro	první	čtení,	které	 jim	knihovnice	přines-
la	do	školy.	Když	už	nemohly	děti	do	knihov-	
ny,	přišla	knihovna	aspoň	částečně	za	nimi…

S	 hotovými	 úkoly	 pak	 děti	 čekaly	 netrpělivě		
na	 příchod	 Krále	 knih,	 který	 jejich	 úkoly	
zkontroloval	a	poté	mohly	společně	zopakovat	
slib	 čtenáře	 a	 poté	 pokleknout	 před	 králem,		
aby	 byly	 pasovány	 na	 čtenáře	 či	 čtenářky.	
Všechny	děti	dostaly	také	šerpu	a	pamětní	di-
plom	jako	upomínku	na	tento	den.

I	letošní	pasování	opět	podpořili	jak	vyučující	
i	vedení	ZŠ,	tak	Spolek	rodičů	a	přátel	ZŠ	Vel-
ké	 Pavlovice	 Domino	 (díky	 kterému	 dostali	
malí	 čtenáři	 dárkem	 knihu)	 a	 vedení	 města	
(jež	 opět	 prvňákům	 zajistí	 bezplatné	 člen-
ství	na	rok	do	knihovny).	Patří	jim	za	to	všem	
velké	poděkování	stejně	 jako	 letošnímu	Králi	
knih,	 panu	 učiteli	 ze	 ZUŠ	 MgA.	 Zbyňkovi	
Bílkovi,	který	se	se	své	role	zhostil	s	noblesou	
sobě	 vlastní	 tak	 skvěle,	 že	 některým	 dětem		
nedošlo,	koho	že	jim	ten	král	připomíná…

lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny  

Velké Pavlovice

Pasování	prvňáčků	na	čtenáře	–	třída	1.	A.Pasování	prvňáčků	na	čtenáře	–	třída	1.	B.
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Nápad	 zorganizovat	 on-line	 recitační	 soutěž	
pro	 děti	 z	 několika	 obcí	 najednou	 vznikl	 již		
v	březnu.	Tedy	v	době,	kdy	kvůli	koronaviro-
vým	opatřením	byly	uzavřeny	na	petlici	nejen	
všechny	knihovny,	ale	i	školy.

Od	nápadu	nebylo	daleko	k	realizaci	a	 tak	se	
pět	 knihovnic	 ze	 Zaječí,	 Velkých	 Pavlovic,	
Šakvic,	 Podivína	 a	 Rakvic	 spojilo	 a	 uspořá-
dalo	pro	děti	první	soutěž	na	dálku	v	recitaci.	
Mladší	děti	z	prvních	tří	kategorií	si	vybíraly	
jednu	 báseň	 dle	 uvážení.	 Poslední	 dvě	 kate-
gorie	měly	 již	určenu	 jednu	z	předvybraných	
básní	z	pera	Jaroslava	Seiferta	a	druhou	si	vy-
braly	dle	libosti.

Celkem	 se	 do	 pěti	 kategorií	 přihlásilo		
46	soutěžících.	Z	 toho	bylo	14	dětí	místních,	
tedy	 skoro	 třetina	 všech	 přihlášených.	 Nej-
větší	zájem	byl	všude	u	dětí	v	první	kategorii,		
do	které	se	přihlásilo	celkem	17	dětí	z	druhých	
a	 třetích	 tříd.	 U	 nás	 ve	 Velkých	 Pavlovicích	
byl	 největší	 zájem	 mezi	 čtvrťáky	 a	 páťáky,		
tedy	 ve	 2.	 kategorii.	 Ano,	 vzhledem	 k	 tomu,	

O dětském koutku v knihovně sním už  
od doby, kdy jsem jako knihovnice na-
stoupila. A sny jsou od toho, aby se plnily,  
takže se děti mají na co těšit!

Peníze	 na	 zařízení	 koutku	 si	 mě	 vlastně	 na-
šly	 samy.	 Stačilo	 tedy	 jen	 vymyslet	 zdán-
livě	 neslučitelné	 –	 aby	 byl	 koutek	 zajíma-
vý	 pro	 děti	 různého	 věku,	 aby	 zároveň	 byl	
praktický	 a	 bezúdržbový	 a	 hlavně,	 aby	 se		
do	knihovny	vůbec	vešel.

A	tak	v	přední	části	u	dětské	literatury	přibude	
v	 dohledné	době	koberec,	 který	bude	 vizuál-
ně	oddělovat	hrací	 zónu	pro	děti.	A	nad	ním	
budou	umístěny	dřevěné	herní	prvky	připev-
něné	 pevně	 na	 stěnu.	 A	 to	 ze	 dvou	 důvodu		

Setkávám	se	čím	dál	častěji	s	větou	„Ale já už 
si respirátor nasazovat nemusím, když už jsem 
dávno naočkovaný/á, že jo?!“	Slyším	to	denně	
od	příchozích	turistů,	ale	také	občas	i	od	míst-
ních,	a	to	nejen	v	knihovně…

Pominu	fakt,	že	zákon	v	současnosti,	kdy	text	
píši,	jednoznačně	nařizuje	nošení	respirátorů	
ve	 vnitřních	 prostorech	 každému	 nad	 15	 let	
a	dětem	od	dvou	 let	nošení	 roušek.	Opravdu	
nikde	není	uvedeno,	že	po	kompletním	naoč-
kování	 proti	 COVID-19	 nemusíte	 respirátor	
používat.	

Na	toto	téma	koluje	docela	dost	dezinformací,	
tak	 abych	měla	 jistotou,	 zeptala	 jsem	 se	 pří-
mo	u	zdroje.	A	to	lékaře	v	očkovacím	centru	v	

Recitační soutěž pěti knihoven Přilákala i místní dĚti

v knihovnĚ se dĚti dočkaJí pRostoRu na hRaní

očkování v kapse, resPirátor taky?

že	šlo	o	děti	z	pěti	obcí,	není	45	nijak	závrat-
né	 číslo,	 vím...	 Ale	 všichni	 si	 uvědomujeme,	
jak	moc	 náročný	 rok	 za	 sebou	 děti	mají.	 Jak	
těžké	 to	 pro	 ně	 bylo	 zůstat	 najednou	 doma,		
bez	 spolužáků,	 bez	 dohledu	 učitele	 a	 u	 star-
ších	 i	 rodičů,	 bez	 pevných	 mantinelů	 a	 ri-
tuálů,	 na	 které	 byly	 zvyklí…	 Bez	 kroužků,		
bez	 sportu…	Bez	 toho,	 aniž	by	 se	 jich	někdo	
ptal,	jestli	to	tak	chtěli...	Často	se	rodiče	shod-
li	 v	 době	 zavření	 škol	 na	 tom,	 že	 děti	 začaly	
být	 apatické	 nebo	 neurotické	 či	 plačtivé,	 že	
jim	začalo	být	všechno	jedno…	A	že	je	už	nic,		
ale	zhola	nic	nebaví…	

O	 to	 víc	 si	 vážím	 opravdu	 každičké	 přihláš-
ky	 z	 těch	 čtrnácti,	 která	 ke	 mně	 doputova-
la	 a	 za	 kterou	 vidím	 nadšeného	 menšího	 či		
většího	soutěžícího.

Chtěla	 bych	 proto	 dětem	moc	 poděkovat,	 že	
se	 přihlásily	 a	 neváhaly	 udělat	 něco	 navíc		
nad	 rámec	 svých	 školních	 či	 domácích	 po-
vinností!	 A	 poděkování	 patří	 také	 jejich	 ro-
dičům	 a	 učitelům,	 kteří	 jim	 jednak	 o	 soutě-	

–	 jednak	 proto,	 aby	 se	 hračky	 neroznáše-
ly	 a	 netoulaly	 se	 kousky	 po	 knihovně	 a	 vše	
zůstávalo	 v	 místě	 pro	 děti.	 A	 jednak	 nebu-
dou	 zabírat	 další	 prostor,	 kterého	 nemáme		
opravdu	nazbyt.

A	kde	se	tedy	vzaly	peníze	na	zařízení	koutku?	
Získali	jsme	je	díky	Programu	firemního	dob-
rovolnictví	komUNIta	firmy	ORLEN	Unipet-
rol	RPA	s.r.o..	Můj	kamarád	a	spolužák	Jirka	
a	také	jejich	zaměstnanec	v	 jedné	osobě	totiž	
zažádal	o	finanční	dar	na	podporu	komunity		
v	místě,	kde	žije.	Podmínkou	dotace	bylo	přes-
ně	určit,	 na	 co	peníze	budou	a	 jeho	 zapojení	
jako	dobrovolníka	při	 realizaci	 projektu.	Re-
alizace	prvků	tedy	bude	v	 jeho	režii.	A	získat	
peníze	pro	knihovnu	 je	doma	napadlo	proto,	

Hustopečích.	Moje	otázka	 zněla:	„Je z lékař-
ského hlediska opravdu nutné, aby lidé nosili 
stále respirátory, i když mají po druhé vakcíně?“	
A	mladý	lékař	se	smíchem,	což	šlo	poznat	díky	
respirátoru	jen	podle	zvuku,	odpověděl:	„Řek-
nu to tak, já jsem naočkovaný víc jak rok a jak 
vidíte, respirátor mám pořád. A víte proč? Pro-
tože chráním vás, protože vy a ostatní, co sem 
přicházejí, naočkovaní nejste!“

A	 to	 uhodil	 hřebíček	 na	 hlavičku.	 I	 naoč-
kovaní	 lidé	 mají	 chránit	 ostatní.	 Ať	 už	 ty,		
na	které	zatím	nepřišla	stále	řada	kvůli	jejich	
věku,	 nebo	 ty,	 kteří	 se	 z	 nějakého	 důvodu		
naočkovat	 nemohou…	 A	 také	 chránit	 i	 ty,	
kteří	se	naočkovat	ani	neplánují,	ať	už	k	tomu		

ži	 v	 prvé	 řadě	 řekli	 a	 jednak	 jim	 se	 soutě-
ží	 pomohli.	 Ať	 už	 s	 výběrem	 básně	 nebo		
i	s	přípravou.	A	v	neposlední	řadě	za	to,	že	děti	
natočili	 při	 recitaci.	Dovedu	 si	představit,	 že	
bod	 natočení	 videa	 byť	 na	 mobil	 mohla	 být		
pro	nás	dospělé	nečekaná	výzva...	

Takže opravdu děkuji všem účastníkům, 
kteří překročili svou komfortní zónu, když 
se pustili do nových neprobádaných vod…

Videa	 jsou	 všechna	 úžasná	 a	 podle	 mne	 je	
vítěz	každý	z	vás.	Protože	jste	si	dali	tu	práci	
navíc	a	protože	jste	měli	odvahu	zkusit	novou	
věc.	 O	 vítězi	 ale	 rozhodne	 nezávislá	 porota.	
Výsledky	 soutěže	 by	 měly	 být	 vyhlášeny	 až		
po	21.	 červnu	2021,	bohužel	 tedy	až	po	uzá-
věrce	tohoto	vydání	zpravodaje.	Budou	proto	
zveřejněny	na	stránkách	knihovny,	v	aktuali-
tách	města	a	v	dalším	zpravodaji.

lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny  

Velké Pavlovice

že	celá	jeho	rodina	je	čtenářská	a	všechny	děti	
mi	chodí	do	knihovny.	A	tak	moc	dobře	ví,	že	
tu	místečko	pro	děti	chybí	a	že	to	byl	můj	sen.	
Takže	 vznik	 dětského	 koutku	 bude	 zásluhou	
jeho	 a	 především	 jeho	 ženy	 Evy.	 Za	 což	 jim	
oběma	moc	děkuji.

Projekt	nám	nyní	schválili.	A	tak	snad	už	brzy	
si	děti	zpříjemní	čas	v	knihovně	interaktivní-
mi	 hračkami	 na	 podporu	 motoriky	 i	 logiky.	
Víc	neprozradím,	musíte	se	pak	přijít	podívat	
sami.	 Jakmile	 bude	 hotovo,	 dáme	 vám	 vědět		
v	aktualitě	i	na	stránkách	knihovny.

lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny  

Velké Pavlovice

důvod	mají	jakýkoliv.

Lékař	 mi	 ještě	 vysvětlil,	 že	 i	 když	 je	 člověk	
plně	naočkovaný,	neznamená	to	100%	jistotu,	
že	 covid	už	nikdy	nechytne.	Očkování	 slouží	
jako	ochrana,	aby	nemoc	měla	u	 jedince	 leh-
čí	průběh,	aby	lidé	neskončili	ve	vážném	sta-
vu	v	nemocnici.	A	 rozhodně	 to	není	ochrana		
pro	ostatní,	protože	i	naočkovaný	člověk	může	
vir	 přenést,	 klidně	 i	 bezpříznakově	 a	 tedy		
i	 někoho	 nechtěně	 nakazit…	 Tak	 na	 to	 pro-	
sím	všichni	mysleme	a	buďme	ohleduplní.	

lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny  

Velké Pavlovice
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Díky	vstřícnosti	vedení	Polikliniky	v	Břeclavi	
získala	naše	městská	knihovna	nové	prostory	
pro	výstavní	činnost.	Na	začátku	máme	zájem	
dát	šanci	především	fotografům,	kteří	s	námi	
spolupracují	už	dvanáct	let.

V	 dubnu	 a	 květnu	 jsme	 na	 radiodiagnostic-
ké	 oddělení	 polikliniky	 umístili	 fotografie		
z	 výstavy	 k	 projektu	 „Lidé	 v	 pohybu“,	 kte-

Odborný	 pracovník	 Záhorského	 osvětového	
střediska	v	Senici,	Tomáš	 Jurovatý,	 zaslal	do	
Velkých	Pavlovic	nabídku,	aby	se	naši	občané,	
jejich	rodinní	příslušníci	i	známí	z	celého	Vel-
kopavlovicka	 zúčastnili	 nového	 společného	
workshopu...	

Základy audiovizuální tvorby
Workshop	připravují	Seničtí	s	lektorem	Mgr.	
Janem	 Pronerem,	 PhD.,	 jeho	 profesionální	
osobnost	si	můžete	prohlédnout	na	webových	
stránkách	pod	adresou	https://fmk.sk/profil/
jan-proner/	.

Kurz	 je	 vhodný	 pro	 každého	 zájemce,	 který	
chce	začít	natáčet	videa	nebo	z	nich	vytvářet	
větší	 filmové	 celky,	 dále	 pro	 ty	 autory	 videí,	
kteří	 se	 chtějí	 zdokonalit	 ve	 střihu	 a	 post-

Konečně	 se	 situace	 lepší	 a	pro	naše	 ekocent-
rum	to	znamená	také	každodenní	přítomnost	
dětí	 a	 žáků	 na	 environmentálních	 progra-
mech.	Červen	máme	plný,	 bohužel	 pro	 školy	
se	 šablonami	 není	 nafukovací	 a	 nestíháme	
pokrýt	 poptávku.	 Programy	 realizujeme	 do-
polední	 ze	 šablon	 v	 prostorách	 ekocentra,	
případně	 u	 Zámeckého	 rybníka,	 na	 různá	
témata.	 Pro	 pobytové	 školy	 v	 přírodě	máme	
připravený	 vícedenní	 program	 „Putování	
s	 kapkou	 vody“	 u	 rybníka,	 biocentra	 a	 me-
andrech.	 V	 rámci	 šablon	 jsme	 také	 poprvé	

na břeclavské poliklinice nyní Jana vondrová

přidejte se k video-kameramanŮm ze senice

živá ZahRada, voda, ježek, sysli,  
ekosystémy, odpady a hlavně děti

rý	 realizovalo	 Záhorské	 osvětové	 středisko		
v	Senici	v	roce	2019.	Fotografie	prezentovaly	
moravskou	stranu	účastníků,	 jednalo	se	 tedy	
o	 práce	Oldřicha	Hradského,	 Ludmily	 a	 Iva-
na	 Podešvových	 a	 Jany	 Vondrové	 z	 Velkých	
Pavlovic,	 Jozefa	 Držiaka	 a	 Pavla	 Sedláčka		
z	Vrbice	a	Adama	Růžičky	z	Kostic.

Od	26.	května	do	31.	srpna	2021	si	pak	všich-
ni	návštěvníci	mohou	prohlédnout	autorskou	
výstavu	 fotografií	 Jany	 Vondrové.	 Srdečně	
vás	 všechny	 zveme	 k	 její	 návštěvě,	 protože	
nabízené	 prostory	 jsou	 pro	 výstavy	 více	 než	
vyhovující.	 Navíc	 přinášejí	 vystavovaná	 díla	
také	nezpochybnitelný	sociální	přínos.	Připo-
mínáme,	že	se	jedná	o	prostory	RTG	oddělení	
ve	2.	patře.	Zaměstnanci	oddělení,	které	vede	
primářka	 MUDr.	 Monika	 Petrjánošová,	 bu-
dou	potěšeni,	pokud	o	výstavy	bude	mít	zájem	
také	široká	veřejnost.

Díky	 úzké	 spolupráci	 se	 Záhorským	 osvěto-
vým	 střediskem	 v	 Senici	 počítáme	 s	 tím,	 že	
fotografie	Jany	Vondrové	vystřídá	v	září	a	říj-

produkci	 videa.	 Upozorňujeme,	 že	 termín	
workshopu	není	prozatím	stanoven,	nejdříve	
pořadatel	zjišťuje,	zda	bude	zájem.	Už	nyní	to	
ale	vypadá,	že	se	kurz	uskuteční,	proto	nevá-
hejte	a	přihlaste	se!

Po	 ukončení	 kurzu	 si	 budete	 umět	 nastří-
hat,	 otitulkovat	 a	ozvučit	 vlastní	 video	podle	
svých	 představ.	 Kurz	 je	 určen	 úplným	 začá-
tečníkům	a	od	účastníků	se	nevyžadují	žádné	
zkušenosti	s	grafikou	ani	videem.	Je	zapotřebí	
pouze	ochota	věnovat	workshopům	čas	a	mít		
zájem	o	zvládání	nových	dovedností.

Technické požadavky:	 vlastní	 počítač,	
nejlépe	 notebook,	 minimální	 požadavky		
na	 software	 najdete	 na	 webových	 stránkách	
pod	adresou	

vyjely	 z	 ekocentra	 a	 realizovaly	 program		
pro	 druhý	 stupeň	 v	 Základní	 škole	 Zaječí		
na	 téma	 Odpady	 za	 podpory	 a.	 s.	 Hantály,		
jejíž	 fotogalerii	 jsme	použily	na	doplnění	 vý-
ukové	prezentace.

Konečně	se	otevřel	prostor	pro	realizaci	pro-
jektu	 „Z	 Bílých	 Karpat	 na	 Pálavu“	 z	 MAP	
Hustopečsko.	Rok	ležely	v	šuplíku	vzdělávací	
programy	na	témata	„Živá	zahrada“	a	„Půda“	
pro	děti	a	žáky	z	Mikroregionu	Hustopečsko.	
Jedná	se	o	projekt,	kdy	 je	pro	školku	či	školu	
zajištěna	 a	 financována	 přeprava	 na	 místo	

nu	2021	autorská	výstava	z	tvorby	dr.	Ĺubice	
Krištofové	 ze	 Senice.	 S	 nabídkou	 vystavovat	
v	 Břeclavi	 se	 pochopitelně	 obracíme	 také		
na	všechny	velkopavlovické	fotografy.

Mgr. dana růžičková,  
Městská knihovna Velké Pavlovice

*	https://helpx.adobe.com/premiere-pro/	
user-guide.html/premiere-pro/system-requi-
rements.ug.html	

Případné zájemce prosíme, aby se co nejdří-
ve přihlásili v Městské knihovně Velké Pav-
lovice, Mgr. Dana Růžičková * tel.: 777 563 
442 / e-mail: dana.catrose@gmail.com .

Doufáme,	 že	 se	najdou	 zájemci,	 kteří	 využijí	
tuto	jedinečnou	nabídku,	vzdělávat	se	zdarma	
u	profesionálního	lektora.

Mgr. dana růžičková,  
Městská knihovna Velké Pavlovice

realizace	 projektu,	 občerstvení	 a	 samozřej-
mě	 environmentálně	 zaměřený	 vzděláva-	
cí	program.	

Na	poslední	volné	dny	se	podařilo	napasovat	
programy	na	téma	„Živá	zahrada“	na	Ekocen-
tru	 Trkmanka	 pro	 MŠ	 Pastelky	 Hustopeče,	
DS	Peřinka	Morkůvky,	MŠ	Starovice,	výjezd	
do	 terénu	 na	 Pálavu	 pro	 ZŠ	Bořetice	 a	 žáky	
3.A	 a	 3.B	 ze	Základní	 školy	Velké	Pavlovice.	
Program	 „Živá	 zahrada“	 probíhá	 v	 Chráně-
né	 krajinné	 oblasti	 Pálava	 v	 okolí	 Sirotčího	
hrádku.	Cílem	je	seznámit	děti	s	rozdílnostmi	

Jana	Vondrová	vystavuje	své	fotografie		
na	břeclavské	poliklinice.

Autorskou	výstavu	fotografií		
Jany	Vondrové	si	můžete	prohlédnout		
až	do	konce	srpna.
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Realizační	tým	projektu	MAP	II	Hustopečsko	
vyhlásil	 na	 školní	 rok	 2020/2021	 výtvarnou	
soutěžní	přehlídku	pro	děti	na	téma	OBRÁZ-
KY Z MOJÍ OBCE	 v	 rámci	 PS	 Regionální	
identita.	 I	když	do	školního	roku	výrazně	za-
sáhla	situace	s	uzavřením	škol,	přesto	se	ško-
ly	 se	 svými	dětmi	 aktivně	 zapojily.	Možnosti		
byly	neomezené.	Malování,	kreslení,	vystřiho-
vání,	lepení,	fantazii	se	meze	nekladly.

Do	 soutěže	 se	 sešla	 řada	 velmi	 pěkných	 vý-
tvarných	 prací.	Úkol	 vybrat	 vítěze	 nebyl	 pro	
hodnotící	komisi	jednoduchý.

Slavnostní	 vernisáž	 výstavy	 proběhla		
8.	 června	 2021	 ve	 výstavním	 sále	 Ekocentra		
Trkmanka.	 První místo v kategorii Ko-
lektivní práce obsadil kolektiv MŠ Velké 
Pavlovice – Berušky, děti ve věku 5–6 let  
s prací s název „Naše malebné městečko“. 

Tento	 obrázek	 je	 natolik	 vyvedený	 a	 obdivu-
hodný,	že	se	jej	dokonce	redakce	Velkopavlo-
vického	 zpravodaje	 rozhodla	 umístit	 na	 nej-
čestnější	místo	 tohoto	vydání,	 tedy	na	 titulní	
stranu.	Další	krásnou	práci	z	velkopavlovické	
mateřinky	přikládáme.

Bc. Zita dvořáková, MSc,  
ředitelka ekocentra Trkmanka  

Velké Pavlovice

mezi	místem,	kde	žijí	a	místem	pouze	25	km	
vzdáleném	a	přitom	tak	rozdílném.	Děti	v	této	
lokalitě	 zkoumají	 specifickou	 faunu	 a	 flóru.	
Na	podzim	nás	čeká	pokračování,	jak	na	téma	
„Živá	zahrada“,	tak	nově	na	téma	„Půda“	a	vy-
razíme	také	do	Bílých	Karpat.

Na	 červnové	 výukové	 programy	 naváže	 léto	
se	 spoustou	 zajímavých	 příměstských	 a	 po-
bytových	 táborů	 realizovaných	 jinými	 or-

ganizacemi	 v	 ekocentru	 a	 samozřejmě	 také	
realizovaných	ekocentrem.	Novinkou	je	zapo-
jení	do	projektu	dotace	MŠMT	„Letní	kempy	
s	Mapíkem“	v	průběhu	prázdnin	2021,	které	
podal	MAS	Hustopečsko,	 z.	 s.	 ve	 spolupráci	
s	MAP	Hustopečsko.	Jedná	se	o	realizaci	 let-
ních	kempů	pro	žáky	základních	škol	s	plným	
finančním	krytím	z	dotačního	titulu.	Finance	
pokryjí	náklady	na	stravování	a	program	pro	

děti,	mzdové	náklady	na	lektory.	Ekocentrum	
plánuje	 realizovat	 pět	 táborů.	 V	 současné	
době	probíhá	jednání	ještě	o	zajištění	případ-
ně	dalších	táborů	v	rámci	letních	kempů.

Zita dvořáková & Kateřina neubergerová, 
ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

Žáci	třetích	tříd	ZŠ	Velké	Pavlovice	na	Pálavě		
–	program	„Živá	zahrada“.	

Takto	vidí	svůj	domov	děti	z	naší	mateřinky.	

výstava „obRáZky Z mojí obce“

Děti	z	Morkůvek	z	dětské	skupiny	Peřinka		
–	program	„Živá	zahrada“.	
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Na	 podzim	 minulého	 roku	 byl	 novelizován	
zákon	na	ochranu	zvířat	proti	týrání,	do	které-
ho	bylo	doplněno	ustanovení	ukládající	všem	
povinnost	zajistit,	aby	zvíře,	které	chová,	ne-
zranilo	ani	neusmrtilo	zvíře	jiného	chovatele.	

Porušení	 této	povinnosti	 je	 posuzováno	 jako	
přestupek,	 za	 který	 může	 být	 fyzické	 osobě	
udělena	 pokuta	 až	 1.000.000	 Kč.	 Zákono-
dárce	 tak	 zareagoval	 na	 množství	 případů,	
ke	 kterým	 dochází	 a	 podle	 vysoké	 horní	
hranice	 možné	 pokuty	 přestupek	 považuje		
za	společensky	nebezpečný.	

Bohužel,	 také	 na	 našem	 úřadu	 se	 při	 řešení	
přestupků	 s	 těmito	 případy	 setkáváme	 stále	
častěji.	 Tohoto	 přestupku	 se	 může	 dopustit		
i	 chovatel,	 který	 vede	 psa	 na	 vodítku!	 Cho-
vatelé	 agresivních	 nebo	 „neposlušných“	 je-
dinců	 by	 se	měli	 této	 povinnosti	 přizpůsobit	
a	 buď	 zamezit	 jejich	 kontaktu	 s	 jinými	 zví-
řaty,	 nebo	 psy	 opatřit	 náhubkem,	 případně		
provést	jiná	vhodná	opatření.

V	 naší	 praxi	 se	 také	 stále	 častěji	 setkává-
me	 s	 řešením	 přestupků	 chovatelů,	 kte-
ří	 neučinili	 opatření	 proti	 úniku	 zvířete.	
Jedná	 se	 především	 o	 volné	 pobíhání	 psů		
bez	 vlivu	 chovatele.	 Kvůli	 velké	 početnosti	
případů	 byla	 při	 podzimní	 novelizaci	 záko-
na	 zvýšena	 horní	 hranice	 pokuty	 za	 tento	
přestupek	 na	 100.000	 Kč	 (dříve	 „jen“	 po-
lovina).	 Upozorňujeme,	 že	 toto	 ustanovení	
platí	na	 celém	území	obce	 (resp.	 všech	obcí)		
bez	 ohledu	 na	 případné	 obecně	 závazné	 vy-
hlášky	 o	 pravidlech	 pro	 pohyb	 psů	 na	 veřej-	
ných	prostranstvích!

Chovatele	 upozorňujeme	 na	 výše	 uvedená	
ustanovení	zákona	na	ochranu	zvířat	proti	tý-
rání	a	vyzýváme	je	k	jejich	důslednému	dodr-
žování.	Pokud	je	nebudou	respektovat,	možná	
se	u	nás	setkáme	při	projednávání	přestupku.

Zdroj: Město Velké Pavlovice

Prvně	 si	 musíme	 uvědomit,	 zda	 nás	 roj	 včel	
skutečně	 obtěžuje.	 Pokud	 máte	 roj	 včel		
na	 zahradě,	 tak	 k	 místu	 několik	 hodin	 ne-
choďte,	 včely	 většinou	 odletí.	 Pokud	 ne-
odletí,	 mohou	 pomoci	 i	 včelaři,	 kteří	 si	 roj		
vezmou.	To	se	děje	však	zřídka	kdy.

Když	 už	 zavoláte	 hasiče,	 tak	 je	 to	 ve	 většině	
případů	ortel	 smrti.	Ortel	 smrti	nad	 jedněmi	
z	nejpracovitějších	 tvorů	na	světě.	Není	 lepší	
nechat	přírodu	přírodou?

upoZoRnění  
pRo chovatele  
– Především PsŮ

jak na včely? obtĚžuJe vás roJ?

PraKTicKÉ rady PrO KaŽdÉHO

Samozřejmě	 obtížný	 hmyz	 nejsou	 jenom	
včelky,	 řadí	 se	mezi	 něj	 i	 vosy	 či	 sršni.	 Jinak	
se	asi	také	zachováme,	pokud	je	hmyz	u	vcho-
du	do	 školy	 nebo	 do	 jiných	 veřejných	 budov.	
Zde	 je	 likvidace	 na	 místě.	 Podobně	 je	 tomu		
v	případě,	pokud	se	objeví	nebezpečný	hmyz	
poblíž	 obydlí,	 kde	 se	 nachází	 osoba,	 která	 je	
alergická	na	bodnutí	hmyzem.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice
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Z farnOSTi

Při	 pozvání	 na	 letošní	 „ekologickou”	 Noc	
kostelů	 v	 minulém	 čísle	 Velkopavlovického	
zpravodaje	 jsem	 netušil,	 jaký	 zájem	 vyvolá	
toto	zaměření.	 Jelikož	každoročně	doprovází	
Noc	 kostelů	 jako	 motto	 jeden	 biblický	 verš,		
ve	 kterém	 se	 objevuje	 slovo	 „noc”,	 a	 jelikož	
měl	letos	úryvek	ekologické	vyznění,	bylo	jas-
né	i	její	téma.

Překvapilo	 mě,	 že	 někoho	 překvapuje,	 že	
křesťané	 myslí	 na	 ekologii.	 Vždyť	 biblickým	
vyprávěním,	 že	Bůh	učinil	 člověka	 správcem	
všeho	 stvoření,	 je	 založeno	 jeho	 postavení		
a	zodpovědnost	(dodnes	tento	pohled,	že	žád-

V	pátek	28.	května	2021	se	naše	farnost	zapo-
jila	 do	 celoevropské	 akce	 Noc	 kostelů	 2021.	
Letošním	mottem	byl	 text	20.	verše	104.	žal-
mu:	 „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les 
se hemží zvěří.“	Záměrem	bylo	spojit	motto		
s	tématem	úcty	k	životnímu	prostředí.

Večer	 započal	 v	 17:30	 hodin	 v	 kostele	 mod-
litbou	 svatého	 růžence,	 po	 které	 následo-
vala	 mše	 svatá.	 Bohoslužbu	 svým	 jásavým	
zpěvem	 hudebně	 doprovodily	 děti	 za	 po-
moci	 a	 podpory	 maminek	 a	 pod	 dohledem		
pana	učitele	Jana	Míchala.

Po	 mši	 svaté	 pan	 farář	 Slatinský	 slavnostně	
před	kostelem	požehnal	 ekologické	dopravní	

ná	 osoba	 není	 výlučným	 vlastníkem	 Božího	
díla,	přetrval	v	právním	řádu	u	vodních	 toků	
–	voda	v	řece	nepatří	ani	jednotlivci	ani	státu).	

Je	 škoda	 představovat	 si	 pod	 ekologickým	
aktivismem	 poutání	 se	 řetězem	 k	 uhelnému	
rypadlu,	anebo	přilepení	se	doprostřed	asfal-
tové	vozovky,	když	se	tím	mnoho	pro	ochranu	
životního	 prostřední	 nedosáhne,	 nesníží	 se	
počet	tun	spáleného	uhlí	ani	množství	spotře-
bovaného	benzínu	v	automobilech…	

Vždyť	 dějiny	 jsou	 plné	 pozitivních	 vzorů!		
A	 naopak	 nezodpovědnost	 v	 ekologickém	

prostředky.	 Sešla	 se	 jich	 pěkná	 řádka	 –	 ko-
loběžky,	 odrážedla,	 kola,	 brusle,	 tříkolky.	
Požehnané	 se	 svými	 majiteli	 lákali	 vyrazit	
na	 cestu,	 když	 v	 tom	 dorazila	 vzácná	 ná-
vštěva	 v	 podobě	 devíti	 ekosvatých.	 Ti	 přišli,	
aby	 nám	 ukázali,	 jak	 se	máme	 o	 naši	 plane-
tu	 starat,	 jak	 můžeme	 využívat	 její	 přírodní	
bohatství,	 abychom	 se	 zamysleli,	 jak	 Bůh	
stvořil	 naši	 Zem	 a	 jakou	 ji	my	 předáme	 dal-
ším	 generacím.	 Každý	 svatý	 obsadil	 místo		
pod	kříži	v	kostele	a	jeho	nejbližším	okolí	a	při-
jímali	poutníky.	Každý	účastník	obdržel	papí-
rovou	 kapsičku	 s	 nápovědou	 o	 jednotlivých	
svatých.	Děti	se	přesunovaly	na	svých	kolech	
a	koloběžkách	a	plnily	úkoly.

chování	 může	 být	 nejtěžším	 pochybením	
člověka.	 Kdo	 sleduje	 lékařský	 seriál	 Dok-
tor	 House,	 už	 chápe,	 že	 lehkovážný	 přístup	
může	vést	k	otravě,	nemoci,	nebo	smrti	blízké		
osoby	či	zasáhnout	někoho	po	mnoha	letech.

Proto	jsme	vybrali	z	tisíců	významných	osob-
ností	určitý	výběr	z	různých	časových	období	
a	odlišných	míst.	O	 těchto	osobnostech	a	 lo-
kalitách	se	dočtete	v	příspěvku	o	letošní	Noci	
kostelů,	který	pro	vás	připravila	paní	Bílková.	
Snad	i	vám	ukáže	v	historii	hezké	příklady!	

Kněz Marek Slatinský; www.ozvi.se

Všichni	 víme,	 že	 spousty	 plastového	 odpa-
du	 končí	 v	 oceánech.	 Děti	 lovily	 plastová	
víčka	 z	 bazénu	 a	 třídily	 odpad	 do	 správ-	
ných	kontejnerů.

Splněním	všech	úkolů	 a	 získáním	ovoce	Du-
cha	Svatého:	lásky,	radosti,	pokoje,	trpělivos-
ti,	 laskavosti,	dobrotě,	věrnosti,	tichosti	a	se-
beovládání	se	všichni	stali	pomocníky	svatých	
a	podílí	se	tak	na	záchraně	Božího	světa!

Ve	 farním	muzeu	mohly	 děti	 za	 odměnu	 za-
lovit	 do	 truhlice,	 kde	pro	ně	otec	Marek	Sla-
tinský	připravil	 různé	 knihy,	 časopisy	 a	 také	
sladkosti.	 Každý	 návštěvník	 odcházel	 obda-
rován	 –	 zkušeností,	 zážitkem,	 ponaučením		

ekologie v křesťanství

Pandemická ekoloGická noc kostelů 2021

V	rámci	ekologické	Noci	kostelů	požehnal	pan	farář	Slatinský	všechny	dopravní	prostředky,	které	si	účastníci	akce	přivezli	s	sebou.
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a	nějakou	drobností.	Ti,	co	se	jim	s	námi	líbi-
lo,	se	mohou	těšit,	že	se	dá-li	Bůh	zase	za	rok		
setkáme	na	Noci	kostelů.

Celé	 putování	 za	 svatými	 se	 uskutečnilo		
za	 velké	 podpory	 Ekocentra	 Trkmanka.	 Po-
děkování	 patří	 také	 všem	 dobrovolníkům,		
kteří	přispěli	ke	zdárnému	průběhu	akce.

a kteří svatí že byli  
předchůdci dnešních ekologů?
•	Už	v	6.	století	žil	v	Itálii	svatý mnich Bene-

dikt	a	propagoval	pro	své	následovníky	život	
v	 souladu	 s	 lokalitou:	 aby	 zůstávali	 na	 jed-
nom	místě,	dosáhli	hlubokého	poznání	své-
ho	 bydliště	 a	 dělali	 rozhodnutí	 s	 nejlepším	
pochopením	jeho	následků.	Děti	dosazovaly	
zvířata	do	jejich	přirozeného	místa	výskytu	
–	v	safari,	v	lese,	na	statku.

•	V	 Irsku	 dával	 v	 7.	 století	 svatý divotvůrce 
Kevin	příklad	minimalismu,	když	si	vychut-
nával	 maličkosti:	 pobýval	 prostě	 v	 jeskyni	
30	stop	nad	hladinou	 jezera,	spal	na	kame-
ni,	 jedl	střídmě,	a	byl	přítelem	všech	živých	
tvorů.	Aby	si	děti	uvědomily,	 jak	je	náročné	
získat	energii,	kterou	si	denně	svítíme,	mu-
sely	 šlapat	 na	 kole	 a	 poháněním	 dynama		
vyrábět	elektřinu.

•	Svatá doktorka Hildegarda	 léčila		
ve	 12.	 století	 německé	 obyvatele.	 Jako	 za-
kladatelka	 přírodní	 medicíny	 využívala	
léčivou	 sílu	 bylin.	Říkala,	 že	 Země	 udržuje	
lidstvo.	 Nesmí	 být	 zraněna,	 nemůže	 být		
zničena.	U	ní	se	poznávaly	rostliny	a	přiřa-
zovalo	se,	na	jakou	nemoc	jsou	prospěšné.

•	Svatý poutník František	 žil	 ve	 13.	 století	
v	 Itálii	 v	 harmonickém	 souladu	 s	 Bohem,	
lidmi,	 přírodou	 a	 sebou	 samým,	 že	 nalezl	
dokonalý	vnitřní	pokoj.	Také	to	byl	právě	on,	
jemuž	 vděčíme	 za	 živý	 Betlém.	 Proto	 také		
od	dětí	požadoval	najít	v	kostele	několik	zví-
řat.	 A	 že	 jich	 tam	 je.	 Na	 vyobrazení	 Svaté	
Trojice	 je	přece	holubička.	Svatý	 Jiří	 z	koň-
ského	sedla	zabíjí	draka	a	na	vyobrazení	kří-
žové	cesty	doprovází	Ježíše	vojáci	na	koních.

•	Svatý kněz Filip Neri	se	v	16.	století	věno-
val	v	Itálii	soucitně	nejen	opuštěným	dětem,		
ale	 kvůli	 dobru	 zvířat	 si	 zvolil	 vegetarián-
skou	dietu	a	osvobozoval	myši	z	pastí,	vyhá-
něl	mouchy	oknem,	aby	nebyly	rozplácnuté,	
a	pouštěl	ptáky	z	klecí.	U	něj	děti	pro	změnu	
poznávaly	 drobná	 zvířátka	 a	 jako	 odmě-
nu	 si	 vysloužily	 „vegetariánskou“	 stravu		
–	perníček.

•	Také	v	16.	století	ale	ve	Španělsku	žil	svatý 
básník Jan od Kříže.	 Obdivoval	 přírodu,	
která	mu	připomínala	Boha:	z	velikosti	hor,	
krásy	 a	 rozmanitosti	 stvořeného	 světa	 od-
vozuje	 vznešenost	 a	 nádheru	Tvůrce,	 který	
ji	 naplánoval.	 Jak	 Bůh	 dohlíží	 na	 stvoření,	
je	 současně	 záchranným	 lanem	 v	 našich	
denních	nejistotách.	Aby	nás	 to	 lano	dobře		
drželo,	zkoušely	si	děti	uzlování.

•	Svatá Kateřina Tekakwitha	 žila	 v	 17.	 sto-
letí	v	Americe	jako	malý	sirotek	u	irokézské	

rodiny,	 která	 jí	 dala	 jméno	 “Dává-věci-do	
pořádku”,	 ale	 po	 křtu	 musela	 kvůli	 týrání	
utéci	 do	 divočiny.	 Proto	 je	 vzorem	 sjedno-
cení	 se	se	stvořením.	A	 jelikož	 indiáni	vždy	
žili	 ve	 stylu	 zerowaste	 (bez	 odpadu),	 děti	
dostaly	 plátěné	 pytlíčky	 na	 pečivo,	 které	 si		
krásně	pomalovaly.

•	Svatá řeholnice Terezie od Dítěte Ježíše	
v	19.	století	ve	Francii	obdivovala	v	přírodě	
Boží	velikost	a	zaměřila	na	prostý	život	“du-
chovního	 dětství“.	 A	 protože	 dobře	 míře-
ných	modliteb	není	nikdy	dost	úkolem	bylo	
navléknout	 z	 dřevěných	 korálek	 náramek	
desátku	růžence.

•	V	 „době	 plastové“	 žil	 ve	 20.	 století	 svatý 
papež Jan Pavel II.	 Jako	 římský	 papež	
vyzýval	 k	 ekologickému	 obrácení,	 aby	 lid-
stvo	nezklamalo	Boží	očekávání	a	pečovalo		
o	celé	stvoření.	

Stanislava Bílková

Především	děti	dorazily	před	kostel	na	kolech,	koloběžkách	či	jiných	vozítkách.

Poznáte	byliny?	I	ty	si	zkusily	děti	na	Noci	kostelů	poznat	a	pojmenovat.

Svépomocí	vyrobený	cyklotrenažer		
byl	neustále	v	obležení,	sportuchtivá	
drobotina	se	ho	nemohla	nabažit.
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V	Písmu	svatém	se	dočteme:	„Kdo	 jí	mé	 tělo	
a	pije	mou	krev,	má	věčný	život	a	já	ho	vzkří-
sím	 v	 poslední	 den“	 (Jan	 6,54).	 Svátek,	 kte-
rým	 se	 oslavuje	 eucharistie,	 křesťané	 nazý-	
vají	slavnost	Těla	a	krve	Páně.	

Zvyk	 procesí	 byl	 zaveden	 již	 v	 15.	 století		

a	 ve	 spoustě	 farností	 přetrvává	 dodnes.	
Také	 ve	 Velkých	 Pavlovicích	 proběhla	 letos	
tato	 slavnost.	 V	 neděli	 6.	 června	 2021	 v	 de-
vět	 hodin	 ráno	 na	 paprsky	 prosluněné	 farní	
zahradě	 byla	 sloužena	 mše	 svatá.	 Za	 hojné	
účasti	 věřících,	 družiček,	 krojovaných,	 ve-
deno	 duchovním	 otcem	Markem	Slatinským	

se	 po	 mši	 svaté	 vydalo	 procesí	 do	 kostela	
Nanebevzetí	 Panny	 Marie,	 kde	 byla	 monst-
rance	 s	 Nejsvětější	 svátostí	 oltářní	 uložena		
do	svatostánku.

Stanislava Bílková

slavnost těla a kRve páně i letos

Slavnost	Božího	těla	ve	Velkých	Pavlovicích.



VelkopaVloVický zpraVodaj

19

 

3

2021

V	pátek	podvečer	28.	května	2021	se	hojným	
turistům	 mohl	 naskytnout	 zajímavý	 pohled	
při	 projížďce	 našeho	 města.	 Tak	 například		
u	 kostela	 potkali	 řádovou	 sestru	 s	 náručí	
bylin,	 u	 misijního	 kříže	 u	 policistů	 byl	 zase	
poustevník,	který	„hecoval“	děti,	aby	pomocí	
dynama	 vyráběly	 na	 stojícím	 kole	 elektřinu,	
nebo	 u	 radnice	 dokonce	 samotného	 papeže		
u	barevného	nafukovacího	bazénku.	

Asi	 při	 čtení	 těchto	 řádků	 budete	 podobně	
zmatení	 jako	 přihlížející	 turisté.	 Ale	 pokud	
jste	znající	poměrů,	víte,	že	se	konala	ve	Vel-
kých	Pavlovicích	podobně	jako	v	mnoha	měs-
tech	 republiky	Noc	 kostelů.	Popisovat,	 co	 se	
kde	dělo	není	předmětem	tohoto	článku.	Když	
jsem	s	dětmi	projížděla	od	jednoho	stanoviště	
k	druhému,	čím	dál	více	jsem	však	přemýšlela	
o	významu	slova	„dobrovolník“.

Trochu	 odbočím.	 Slovo	 „dobrovolník“	 teď	
slýcháme	 převážně	 v	 souvislosti	 s	 očkovací-
mi	 centry,	 zdravotnickými	 zařízeními	 nebo	
sociálními	 službami.	 Pak	 se	 také	 skrývají		
za	větou,	kterou	končí	většina	článků	různých	
akcí,	a	to:	„Děkujeme všem dobrovolníkům, kte-
ří se podíleli na zdárném průběhu celé akce“.	
Ale	kdo	to	vlastně	je	dobrovolník?	Proč	mladí	
lidé	 tráví	 páteční	 večer	 (konečně	 po	 zruše-
ní	 lockdownu)	 v	 kostýmech,	 u	 křížů,	 v	 ruce	
kartičky	s	úkoly	a	čekají	na	bandu	dětí?	Co	je		
k	tomu	vede?

Dovolím	 si	 tu	 zmínit	 definici	 podle	 Mini-
sterstva	 zdravotnictví	 České	 republiky,	
která	 charakterizuje	 dobrovolníka	 jako:		
„ …toho, kdo se vědomě a svobodně rozhodne 
věnovat část svého času, energie a schopností 
ve prospěch druhých a tuto činnost vykoná- 
vá bezplatně.“

Znáte	 to,	 připravujete	 nějakou	 akci	 a	 dobro-

volníky	 se	 jako	první	 stávají	 nebližší	 členové	
rodiny.	 Ale	 i	 tady	 jsou	 možnosti	 omezené	
a	 vy	 potřebujete	 víc	 rukou,	 víc	 nohou,	 víc		
nadšenců.	Tak	jdete	dál	a	oslovujete.	Většinou	
to	vypadá	asi	takto	(jestli	vám	to	bude	připo-
mínat	 nějakou	 telefonickou,	 velmi	 lákavou	
nabídku,	tak	nejste	daleko	od	pravdy):	„Hele, 
co děláš v pátek večer? Nic? To je paráda, měl 
bych pro tebe super nabídku, která se nedá 
odmítnout. Kostým poustevníka, úkol, který 
budeš opakovat tak pro čtyřicet dětí a máš to  
na ceeelý dlouhý večer. Když se utrhnu, tak bych 
ti k tomu hodil něco k jídlu, co ty na to?“	No,	
souhlasili	 byste	 nadšeně?	 A	 vidíte,	 jsou	 lidé,	
kteří	souhlasí.

Vraťme	 se	 k	 Noci	 kostelů.	 Na	 stanovištích	
jsem	 potkávala	 různé	 dobrovolníky	 –	 stu-	
denty	středních	 i	vysokých	škol,	kteří	si	„od-

skočili“	 od	 přípravy	 na	 maturitu	 nebo	 jinou	
zkoušku.	 Zdravotní	 sestřičku,	 která	 po	 služ-
bě	 zasvěcovala	 děti	 do	 bylinek,	 nebo	 paní	
učitelku,	 které	 celý	 den	 s	 dětmi	 nestačil,		
tak	si	s	úsměvem	na	líci	vzala	večerní	službu.	

Všichni	 výborně	 pracovali	 s	 dětmi,	 trpělivě	
vysvětlili,	 co	mají	 dělat,	 předali	 odměny,	po-
slali	 dál.	Nikdo	 z	 nich	 nečekal	 plat,	 odměnu	
nebo	nějaký	dar.	Všichni	na	stanovištích	tam	
byli,	protože	rádi	darují	svůj	čas	někomu	dru-
hému.	Někteří	tím	sbírají	zkušenosti	při	práci	
s	dětmi,	někteří	jsou	tam,	protože	je	zlákal	ka-
marád,	jiní	vybíjí	svou	kreativitu.	Nebo	prostě	
mají	jen	dobrý	pocit	z	toho,	že	pomohli	a	děla-
jí	 to	rádi.	Zní	to	jako	klišé	a	fráze,	ale	v	práci	
dobrovolníků	se	zcela	naplňují.

To	 jsou	 ti	 „viditelní“	dobrovolníci.	Ale	kolem	
nás	 je	 spousta	 „šedých	 eminencí“,	 dobrovol-
níků,	kteří	svou	pomoc	dělají	naprosto	skrytě,	
ale	bez	nich	by	to	nemělo	tu	atmosféru,	spous-
ta	věcí	by	nešla	zrealizovat.	Tak	třeba,	na	ka-
ždém	stanovišti	děti	dostaly	výborné	perníky		
s	 logem	 Noci	 kostelů.	 Které	 šikovné	 ruce	 je	
napekly?	Nebo	nějaký	„stařeček“	vyrobil	sto-
jan	 na	 kolo	 vyrábějící	 elektrický	 proud.	 Bez		
něj	 by	 jedno	 z	 nejoblíbenějších	 stanovišť	 vů-
bec	nebylo.	Nehledě	na	 to,	že	někdo	 jezdí	od	
stanoviště	 ke	 stanovišti	 a	 dováží	 pití	 nebo	
jídlo,	 rozváží	 pomůcky,	 obvolává,	 sežene,	
co	 chybí,	 zapůjčí,	 zorganizuje.	 A	 to	 už	 vů-
bec	nemluvím	o	 těch,	 co	 nachystají	 kostýmy		
pro	účinkující,	našijí	pytlíčky	na	pomalovává-
ní	nebo	vyuklízí	 faru	a	kostel.	Nečekají	dary,	
nečekají	nic,	jsou	rádi,	že	mohli	pomoci.

A	 jak	můžeme	udělat	 něco	 pro	 dobrovolníky	
my?	 Určitě	 ocenit	 jejich	 pomoc.	 I	 to	 prosté	
„poděkování“	 je	 nesmírně	 důležité.	 Dát	 jim	
najevo,	že	si	vážíme	toto,	že	nám	dávají	svou	
energii	a	čas.	Že	je	pro	nás	důležité	mít	kolem	
sebe	lidi,	co	se	zapojí.	Vždyť	je	nám	všem	jas-
né,	že	by	se	mnohé	akce	bez	dobrovolníků	ne-
daly	realizovat.

Jsem	nesmírně	ráda,	že	máme	i	u	nás	spous-
tu	 ochotných,	 nadšených	 jedinců	 (skupinek	
přátel),	 které	 organizátory	 akcí	 nenechají		
v	 bryndě	 a	 podají	 pomocnou	 ruku.	 Teď	 ne-
mluvím	 jen	 o	 Noci	 kostelů,	 ale	 podívejte	 se	
na	 Tříkrálovou	 sbírku	 nebo	 akci	 Ukliďme	
Česko.	 Tady	 všude	 dobrovolníci	 hrají	 prv-	
ní	housle.

A	co	říci	na	závěr?	„Děkujeme všem dobrovol-
níkům, kteří se podíleli na zdárném průběhu 
celé Noci kostelů“.	 Velké	 díky	 všem.	 I	 těm,		
o	kterých	třeba	vůbec	netuším,	že	přidali	po-
mocnou	 ruku.	 A	 nezapomeňte,	 že	 když	 vás		
v	 pátek	 večer	 bude	 někdo	 lanařit	 do	 kostý-
mu,	tak	mu	třeba	právě	vaším	darem	volného		
času	vytrhnete	trn	z	paty.

Mgr. eva Sadílková 

Jsou oPomíJení, ale bez nich by to nešlo.
dobRovolníci, děkujeme vám!

Dobrovolníci	z	akce	Noc	kostelů		
–	tak	tady	je	máme	ve	své	plné	kráse,	jednoho	vedle	druhého.	

Není	nad	to,	když	dobrovolničení		
prostě	baví!
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Z VinnÉHO SKlíPKu

Už	 pošesté	 zasedli	 erudovaní	 degustátoři		
z	Modrých	Hor	 za	 pracovní	 stoly	 a	 vydali	 se	
na	 cestu	 hledání.	 Hledali	 30	 nejlepších	 vín	
z	 tohoto	 mikroregionu	 známého	 především	
svými	skvělými	modrými	odrůdami.	V	soutě-
ži	se	sešly	necelé	tři	stovky	přihlášených	vzor-
ků,	což	je	za	fungování	soutěže	zatím	nejvyšší		
počet	 vín.	Nejlepší	 ocenění	 si	 odneslo	 vinař-
ství	VÍNO	J.	STÁVEK	z	Němčiček.	

Hodnocení	 6.	 ročníku	 soutěže	 30	 vín	 Mod-	
rých	 Hor	 proběhlo	 5.	 května	 2021.	 To	 bylo	
letos	 v	 mnohém	 jiné	 –	 poprvé	 proběhlo		
v	 prostorách	 Ekocentra	 Trkmanka	 ve	 Vel-
kých	Pavlovicích,	kde	se	konalo	také	zatřiďo-
vání	 přihlášených	 vín.	 Soutěž	 je	 otevřena		
pro	 vína	 vyrobená	 z	 hroznů	 révy	 vinné,	ma-
jící	 původ	 v	 katastru	 obcí	 mikroregionu	
Modrých	 Hor	 (Bořetice,	 Kobylí,	 Němčičky,		
Velké	 Pavlovice	 a	Vrbice),	 která	 splňují	 pod-
mínky	 tohoto	 statutu.	 Soutěž	 je	 otevřena	
všem	 vínům,	 která	 jsou	 jednoznačně	 iden-
tifikovatelná	 (výrobce,	 původ,	 číslo	 šarže		
a	doplňující	údaj	o	zbytkovém	cukru,	atd).

Hodnocení	 vín	 se	 zúčastnilo	 30	 certifikova-
ných	degustátorů	včetně	erudovaných	vinařů	
v	 oboru	 z	 jednotlivých	 vinařství	mikroregio-	
nu	Modré	Hory.	Na	objektivitu	při	hodnoce-
ní	vín	dohlíželi	 také	předsedové	 jednotlivých	
komisí,	 které	 byly	 zastoupeny	 degustátory	
vždy	ze	všech	pěti	modrohorských	obcí.	Cel-
kem	 šest	 komisí	 vybíralo	 z	 274	 přihlášených	
vín	 to	 nejlepší	 a	 zároveň	 hledalo	 top	 30	 vín	
z	 mikroregionu	 Modré	 Hory.	 Hodnotitelé	
zapisovali	 body	 pomocí	 speciálních	 table-
tů	 do	 systému	 pro	 hodnocení	 vín	 „Elwis“	
pod	 garancí	 Národního	 vinařského	 centra,	
o.p.s.,	který	vyhodnotí	výsledný	bodový	prů-
měr	 u	 každého	 vzorku	 a	 velmi	 tak	 usnadní		
a	především	urychlí	celé	hodnocení.

V	 závěru	 celého	 hodnocení	 zasedli	 k	 jedno-
mu	stolu	předsedové	všech	šesti	komisí,	kteří		

z	 nejlépe	 hodnocených	 vzorků	 vybrali	 na-
prosté	 šampióny.	 Tím	 nejlepším	 se	 stala		
Frankovka	 Reserva,	 výběr	 z	 hroznů,	 roční-
ku	2018	 z	 vinařství	VÍNO	 J.	 STÁVEK,	 jehož	
jméno	 je	na	vinařských	soutěžích	často	sklo-
ňováno.	 Vinař	 Jan	 Stávek	 své	 úspěchy	 přičí-
tá	 především	 poctivosti	 a	 trpělivosti,	 které		
do	 vína	 vkládá.	 Jan	 také	 velmi	 dobře	 ví,	 že	
na	dobré	věci	 se	vyplatí	počkat.	A	 tak	mohla	
vzniknout	 Frankovka	 Reserva	 2018	 výběr		
z	hroznů,	která	se	nyní	může	honosit	titulem	
Šampion	30	vín	Modrých	Hor.

„Takové víno není možné dělat každý rok. Dě-
láme ho pouze v letech, kdy je ročník opravdu 
výjimečný, což rok 2018 byl. Jedná se o víno 
z hroznů z nízké sklizně, což znamená, že na 
každém keři bylo méně než kilo hroznů. Tím 
pádem byl mnohem nižší výnos, ale o to vyšší 
kvalita i cukernatost,“ popisuje původ Frankov-
ky Reservy Jan Stávek. „Už když to víno kvasilo, 
poznal jsem, že se jedná něco zvláštního, tak 
jsem na to nakoupil nové sudy z prestižních 
bednářství a to víno pak zrálo bez toho, aniž 
bychom ho nějak promíchávali nebo přečerpá-
vali,“	 dodává	 k	 vítěznému	 vínu.	 To	 tedy	 dva	
roky	naprosto	nehnutě	zrálo	v	nových	bariko-
vých	sudech	a	teprve	po	dvou	letech	se	stočilo		
a	nalahvovalo.

Skvělému	 výsledku	 také	nahrál	 ročník	 2018.	
Ten	byl	výjimečný	svými	vysokými	teplotami	
už	na	jaře.	Vydatný	byl	pak	také	podzim,	pře-
devším	říjen	a	září,	což	Frankovce	napomohlo	
k	 dokonalému	 vyzrání.	Kdy	 se	můžeme	 těšit	
na	 další	 Frankovku	Reservu	neví	 Jan	Stávek	
s	 jistotou.	 Odhaduje,	 že	 další	 by	 mohla	 být		
z	roku	2021.

Frankovka	 Reserva	 nebyla	 jediné	 víno	 z	 vi-
nařství	 VÍNO	 J.	 STÁVEK,	 která	 se	 v	 soutěži	
umístila	na	velmi	dobrých	místech.	Patří	mezi	
ně	 také	 Rosé	 Bočky	 nebo	 Bílá	 Frankovka.	
„Mám obrovskou radost, a to především proto, 

že všechna má vína, která se umístila, pochází 
z modrých odrůd,“	 sděluje	 nadšeně	 Stávek.	
Kromě	 výborného	 umístění	 se	 raduje	 také		
z	průběhu	celého	hodnocení.	„Musím říct, že 
letošní organizace byla snad o dva stupně výš 
než kdykoliv jindy. Letošní výběr 30 vín Mod-
rých Hor se mi líbil zatím úplně nejvíc, kvalita 
organizace byla opravdu vysoká a i celou přípra-
vu hodnotím velice kladně. Upřímně doufám, že 
to tak bude pokračovat i v následujících letech,“	
říká	 Jan	 Stávek.	 A	 nebyl	 jediný,	 kdo	 si	 celou	
akci	 pochvaloval.	 „Musím velice poděkovat 
paní ředitelce Ekocentra Trkmanka Zitě Dvořá-
kové a celému realizačnímu týmu za vysoce pro-
fesionální přístup od příprav zázemí pro soutěž, 
servis pro komise až po občerstvení pro hodno-
titele. Navíc při ztížených podmínkách a opat-
řeních, které se vyskytly z důvodu epidemie,“	
konstatuje	vedoucí	soutěže	David	Ludín.

Odborný	 garant	 soutěže	 Lukáš	 Stávek	 se	
do	 chvály	 přidal	 také:	 „Zajištění prostor  
a služeb kolem hodnocení, průběh organizace 
a samotné hodnocení soutěže 30 vín Modrých 
Hor mělo dle hlavního sommeliera Národního 
vinařského centra, o.p.s., Ing. Marka Babisze, 
vysokou úroveň. Děkuji všem vinařům, degus-
tátorům, servisním pracovníkům a organizáto-
rům za skvěle odvedenou práci.“

V	kolekci	30	vín	Modrých	Hor	jsou	rovnoměr-
ně	zastoupena	vína	ze	všech	5	obcí.	Němčičky	
kromě	 VÍNO	 J.	 STÁVEK,	 který	 letos	 získal	
ocenění	 nejen	 za	 šampiona,	 ale	 i	 za	 nejlepší	
kolekci	 vín,	 reprezentuje	 ještě	 VINAŘSTVÍ	
STÁVEK	 PAVEL	 A	 RADIM	 a	 VINAŘSTVÍ	
ZD	NĚMČIČKY.	

Z	 Velkých	 Pavlovic	 se	 v	 pomyslném	 utká-
ní	 zdejších	 vinařů	 prosadili	 VINAŘSTVÍ	
BUCHTOVI,	VINAŘSTVÍ	TUREK	&	ŠIŠKA,	
VINAŘSTVÍ	 ŠPACA,	VINAŘSTVÍ	KNOLL,	
VINAŘSTVÍ	 BALOUN	 a	 VÍNO	 ZBOROV-
SKÝ.	

modRé hoRy Znají top 30 vín ze všech PĚti obcí
Šampionem 6. ročníku soutěže 30 vín Modrých Hor se stala Frankovka Reserva ročníku 2018  
z vinařství VÍNO J. STÁVEK

Degustace	vín	pro	6.	ročník	soutěže	30	vín	Modrých	Hor	ve	velkém	společenském	sále	Ekocentra	Trkmanka.
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Z	 vinařů	 z	 Bořetic	 uspěli	 VINAŘSTVÍ	 HA-
BŘINA,	 VINAŘSTVÍ	 ÚJEZDSKÝ,	 VINAŘ-
STVÍ	NOVÁK	a	VINAŘSTVÍ	KUBÍK.	

Z	Vrbice	zde	najdete	hned	tři	vína	od	VINAŘ-
STVÍ	VÍT	SEDLÁČEK	a	dále	víno	z	VINAŘ-
STVÍ	 ZÁLEŠÁK,	 VINAŘSTVÍ	 HORÁK		
a	VINAŘSTVÍ	BAŘINA.	

Z	Kobylských	vinařství	 se	prosadilo	VINAŘ-
STVÍ	 RUSŇÁKOVI,	 VINAŘSTVÍ	 TOM-
ČALA,	 VÍNA	 HERZÁNOVI	 a	 VINAŘST-	
VÍ	LŮBALOVI.	

Poděkování	 patří	 samozřejmě	 úplně	 všem	
zúčastněným	vinařům,	kteří	svými	víny	obo-
hatili	 tuto	 soutěž.	 Někteří	 získali	 i	 výborná	
bodová	hodnocení,	a	ačkoli	 se	 jejich	vína	dle	
výběrového	 klíče	 do	 výsledné	 kolekce	 30	 vín	
Modrých	Hor	nedostala,	patří	 jim	 také	 velká	
gratulace.	 Kompletní	 seznam	 všech	 hod-
nocených	 vín	 je	 k	 nahlédnutí	 pod	 článkem.		
Moc	děkujeme.

A kde vítězná vína ochutnat? Přece na pře-
hlídce soutěže, na kterou Vás všechny sr-
dečně zveme, a proto si zapište tato data!

1. prezentace – 7. srpna 2021,		
začátek	ve	13:00	hodin,	vyhlášení	výsledků		
v	17:00	hodin,	od	16:00	hodin	cimbálová		
muzika,	místo konání Ekocentrum 
Trkmanka Velké Pavlovice

2. prezentace – 4. září 2021,		
začátek	ve	13:00	hodin,	od	16:00	hodin	
cimbálová	muzika,	místo konání nádvoří 
sokolovny Velké Pavlovice (bude	součástí	
putování	za	burčákem	po	Modrých	Horách)

Top 30 vín Modrých Hor
VELKÉ PAVLOVICE
Tramín červený 2019 VOC  
vinice VELKÉ PAVLOVICE		
–	Vinařství	Buchtovi

Tramín červený 2019 MZV		
–	Vinařství	Turek	&	Šiška

Chardonnay 2020 PS		
–	Vinařství	Špaca	

Frankovka 2019 MZV		
–	Vinařství	Knoll	

Merlot 2019 VH		
–	Vinařství	Baloun	

Frankovka 2019 MZV		
–	Víno	Zborovský	

NĚMČIČKY

Müller Thurgau 2020 MZV		
–	Vinařství	Stávek	Pavel	a	Radim	

Neuburské 2020 MZV		
–	ZD	Němčičky	

Pálava 2020 MZV		
–	Vinařství	Stávek	Pavel	a	Radim

Frankovka (Reserva) 2018 VH		
–	VÍNO	J.STÁVEK	

Svatovavřinecké (Rosé Bočky) 2018  
VOC Modré hory		
–	VÍNO	J.STÁVEK	

Frankovka (Bílá Frankovka) 2020 KV		
–	VÍNO	J.STÁVEK

BOŘETICE 
Tramín červený 2019 PS		
–	Vinařství	Habřina	

Chardonnay 2018 MZV		
–	Vinařství	Újezdský	

Tramín červený 2020 MZV		
–	Vinařství	Novák	

Rulandské modré 2019 MZV		
–	Vinařství	Újezdský	

Cabernet Sauvignon 2018 VH		
–	Vinařství	Habřina	

Cuvée TÁLEK 2019 MZV		
–	Vinařství	Kubík	

VRBICE	
Hibernal 2020 MZV		
–	Vinařství	Zálešák	

Chardonnay 2018 PS		
–	Vinařství	Horák	

Chardonnay 2020 MZV		
–	Vinařství	Bařina	

André 2018 PS		
–	Vinařství	Vít	Sedláček	

Frankovka 2018 VOC Modré hory		
–	Vinařství	Vít	Sedláček	

Dornfelder 2018 PS		
–	Vinařství	Vít	Sedláček	

KOBYLÍ	
Hibernal 2020 MZV		
–	Vinařství	Rusňákovi	

Sauvignon 2020 MZV		
–	Vinařství	Tomčala	

Chardonnay 2018 MZV		
–	VÍNA	HERZÁNOVI	

Zweigeltrebe 2019 MZV		
–	Vinařství	Tomčala	

Zweigeltrebe 2018 PS		
–	Vinařství	Lůbalovi	

Cuvée od Studánky 2019 MZV		
–	Vinařství	Rusňákovi	

a jakým klíčem se 30 vín 
Modrých Hor vybírá?
Z	kategorií	A	až	E	je	vybráno	30	nejlépe	hod-
nocených	vín	a	to	tak,	aby	v	těchto	třiceti	vzor-
cích	bylo	6	vzorků	z	každé	z	pěti	zúčastněných	
obcí	(6	× 5	=	30),	a	to	dále	v	poměru	50%	bílé	
víno	a	50%	červené-růžové	víno	i	klaret.

Pan	Lukáš	Stávek	(na	snímku	vpravo)		
–	manažer	Svazku	obcí	Modré	Hory.

Vybrat	tři	desítky	nejlepších	vín	regionu	Modrých	Hor	není	vůbec	jednoduchou	záležitostí,	
konkurence	vynikajících	vzorků	je	obrovská.
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Vítězové jednotlivých kategorií:
a. Bílá vína suchá a polosuchá  
– vítěz kategorie

Müller Thurgau 2020 MZV		
–	Vinařství	Stávek	Pavel	a	Radim	

B. Bílá vína polosladká  
– vítěz kategorie

Tramín červený 2019 VOC  
vinice VELKÉ PAVLOVICE		
–	Vinařství	Buchtovi

c. Sladká vína (bílá, červená i růžová)  
– vítěz kategorie

Solaris 2020 MZV		
–	Vinařství	Knoll	

d. růžová vína  
(suchá, polosuchá a polosladká)  
– vítěz kategorie

Svatovavřinecké (Rosé Bočky) 2018 VOC 
Modré hory		
–	VÍNO	J.	STÁVEK	

Mapa jako skvělý  
pomocník a rádce
Horkou	novinkou	je	zbrusu	nová	mapa	pade-
sátky	doporučení	na	nejoblíbenější	turistické	
cíle	 a	 kvalitní	 služby	 hned	 v	 pěti	modrohor-
ských	 obcích.	 Zájemci	 si	 ji	 mohou	 prohléd-
nout	jak	ve	verzi	tištěné,	tak	i	v	online	podobě	
na	www.modrehory.cz/mapa.	

Návštěvníkům	tato	mapa	jistě	přijde	vhod	při	
plánování	 programu	 v	 regionu,	 ať	 už	 přímo		
na	 Stezce	 Modré	 Hory	 při	 pěších	 procház-
kách,	na	kole,	nebo	třeba	jen	při	návštěvě	za-
jímavého	cíle	vlastním	autem.	

Šampionem sedmnáctého ročníku me-
zinárodní soutěže vín Festwine se stal 
Ryzlink vlašský 2019 výběr z hroznů  
z vinařství Mikrosvín.	 Vinaři	 letos	 přihlá-
sili	 do	 soutěže	 rekordních	 719	 vzorků	 vín,	
jejich	hodnocení	odbornou	porotou	proběhlo		
10.	až	12.	května	2021	v	Ekocentru	Trkman-	
ka	ve	Velkých	Pavlovicích.

Cenu za nejlepší kolekci vín získalo Vican 
rodinné vinařství Mikulov	 s	 šesti	 velkými	
zlatými	medailemi.

„V	 rekordním	 počtu	 vzorků	 byla	 nejvíce	 za-
stoupená	 bílá	 suchá	 a	 polosuchá	 vína,	 cel-
kem	 jich	bylo	 tři	 sta	devadesát.	Rok	od	 roku	

O co určitě nepřijdete? 
O	 jedinečná	 místa	 plná	 zajímavostí	 k	 po-
znávání,	 relaxaci,	 sportování,	 ochutnávání	
a	 kulturně-společenského	 vyžití,	 která	 Vám	
rozhodně	nedovolí	přenocovat	v	našem	regio-	
nu	jen	krátce.	

Nevyhnete	 se	 tu	 návštěvě	 vinařství,	 vinných	
sklepů	 s	 ochutnávkou	 vynikajících	 mod-
rohorských	 vín	 v	 dechberoucích	 sklepních	
lokalitách	 a	 vinařských	 uličkách.	 Ty	 pravé	
gastrozážitky	zažijete	hned	v	několika	vyhlá-
šených	 restauracích,	 kavárnách	 i	 bistrech.	
Obchůdky	 s	 farmářskými	 produkty	 jsou		
zde	samozřejmostí.

nenechejte si ujít ani další 
nezapomenutelné zážitky! 
Třeba	 návštěvu	 historické	 památky	 s	 multi-
mediální	 projekcí	 o	 historii	 habánů,	 galerii	
umění,	 vyhlídky	 a	 rozhledny	 s	 úchvatnými	
panoramatickými	 výhledy,	 přírodní	 rezerva-	
ce	 a	 biocentra,	 letiště,	 koupaliště,	 nejníže	
položenou	 lyžařskou	 sjezdovku	 ve	 střed-
ní	 Evropě,	 relaxační	 lesopark,	 skatepark,	
paintball,	 discgolfové	 hřiště,	 solnou	 jeskyni,		
wellness	 služby,	 vinařské	 i	 hospodářské	 pa-
mátky,	 ovčí	 farmu	 a	 minizoo,	 koňský	 ranč,	

roste	 i	 podíl	 vín	 šumivých,	 přírodně	 slad-	
kých	 a	 organických,“	 říká	 Tomáš	 Vican		
z	pořadatelské	Vinné	galerie.

Kromě	 moravských	 a	 českých	 přihlásili	 le-
tos	 vinaři	 a	 dovozci	 do	mezinárodní	 soutěže	
Festwine	 také	 vína	 z	 Rakouska,	 Slovenska,	
Bulharska,	Itálie	či	Chile.

Vína	 hodnotila	 třicítka	 nejlepších	 českých	
degustátorů,	 a	 to	 anonymně	 v	 pětičlen-	
ných	komisích.

VÍTĚZOVÉ KATEGORIÍ
•	Nejlepší	víno	bílé	do	4	g	zbytkového	cukru:	
Ryzlink	rýnský	2018	pozdní	sběr	–	Petr	Bíza

muzea,	sakrální	památky	a	mnohé	další.	

Region	 protkaný	 širokou	 sítí	 upravených	
turistických	 stezek	 a	 cyklostezek	 je	 jako	
stvořený	 pro	 zážitkovou	 aktivní	 dovolenou		
pro	celou	rodinu.

Navštivte	 nás	 a	 užijte	 si	 kvalitní	 zážitko-
vé	 služby,	 kterými	 se	 region	 jen	 hemží.	
Spokojený	 návštěvník	 je	 naší	 prioritou		
i	samozřejmostí.

Přijměte tedy srdečné pozvání k relaxaci  
v Modrých Horách! Těšíme se na Vás.

Online	mapa-fotogalerie-mapy		
ke	stažení-texty-odkazy	viz		
*	https://www.modrehory.cz/mapa

Na	 webových	 stránkách	 města	 Velké	 Pav-
lovice	 pod	 adresou	 www.velke-pavlovice.
cz	 naleznete	 mapu	 MODRÝCH	 HOR	 2021	
v	 odkaze	 TURISTICKÉ	 INFORMAČNÍ	
CENTRUM,	 pododkaze	 MAPA	 MĚSTA	 &	
MODRÝCH	 HOR	 (včetně	 varianty	 v	 PDF		
ke	stažení	a	tisku)

lukáš Stávek,  
manažer Svazku obcí Modré Hory

modRé hoRy hlásí: Jsme PřiPraveni!
Novou mapou 50 nejoblíbenějších turistických cílů otevírají svoji náruč plnou služeb

festwine 2021 zná svého šamPiona

Zbrusu	nová	aktualizovaná	mapa		
regionu	Modré	Hory	je	k	dispozici		
na	místním	infocentru.

Degustace	vín	pro	17.	ročník		
mezinárodní	soutěže	vín	Festwine	2021	
proběhla	v	prostorách	velkopavlovického	
Ekocentra	Trkmanka.

E. Červená vína suchá a polosuchá  
– vítěz kategorie a Šampion soutěže

Frankovka (Reserva) 2018 VH		
–	VÍNO	J.	STÁVEK	

Tereza Slámová
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Doslova	 v	 hodině	 dvanácté	 se	 třináct	 velko-
pavlovických	 vinařů	 rozhodlo	 dodržet	májo-
vou	 tradici	 a	poslední	květnovou	sobotu	ote-

Žudro	 je	 ochrana	 vstupu	 do	 domu	nebo	 jiné	
stavby	ve	 formě	závětří.	 Jedná	se	o	malý	blo-
kový	 výstupek	 skládající	 se	 z	 pilířů	 posta-
vených	 po	 obou	 stranách	 vstupního	 otvoru,		
které	nesou	rovnou	nebo	členitou	stříšku.	

vřeli	své	sklepy.	Letos	výjimečně	pod	názvem	
Májová	otevřená	žudra	2021.

Akce,	která	se	uskutečnila	v	sobotu	29.	května	
2021,	vznikla	na	poslední	chvíli	a	vinaři	měli	

Podle	 situování	 domu	 bylo	 žudro	 obráceno		
do	 ulice	 nebo	 dvora.	 V	 tvarování	 a	 jeho	 vý-	
tvarném	pojetí	existovaly	krajové	odlišnosti.	

Žudro na Moravě
Na	 střední	 a	 jihovýchodní	 Moravě	 (a	 na	 ji-	
hozápadním	Slovensku)	 bylo	 žudro	 postave-
no	 před	 vchodem	 do	 síně	 domu,	 samostat-
ně	 stojící	 komory	 a	 vinné	 „búdy“.	 V	 někte-
rých	moravských	 obcích	 v	 Bílých	Karpatech		
(a	 na	 jihozápadním	 Slovensku)	 byly	 klenuté	
výstupky	 také	u	vstupu	do	chléva	a	svědčí	 to	
o	 staré	ochranné	 funkci.	Žudro	z	 jižní	Hané,	
Slovácka	a	luhačovického	Zálesí	jeví	úzké	ge-
netické	souvislosti	s	přilehlým	západosloven-
ským	územím.	

Žudro v Čechách
Obdoby	 žudra	 nalézáme	 v	 jižních	 Čechách,	
v	 rakouském	 Burgenlandu	 a	 v	 západním	
Maďarsku.	 Archeologicky	 je	 žudro	 na	 na-
šem	 území	 doloženo	 v	 předměstí	 Sezimova	
Ústí	 (okres	 Tábor),	 opuštěného	 roku	 1420,	
a	 v	 zaniklé	 středověké	 osadě	 Pfaffenschlag		
u	 Slavonic	 (okres	 Jindřichův	 Hradec)	 z	 pře-
lomu	 14.	 a	 15.	 století.	 V	 jižních	 Čechách	 se	
žudro	 dochovalo	 u	 patrových	 zděných	 sýpek	

jen	 osm	 pracovních	 dnů	 na	 to,	 aby	 návštěv-
níky	do	Velkých	Pavlovic	pozvali	a	mohli	 tak	
oblíbenou	májovou	 tradici	dodržet,	byť	v	ko-
morním	duchu.	Na	stopadesát	návštěvníků	si	
akci	 užilo	 nakonec	 i	 díky	 přízni	 počasí	 a	 ab-
senci	kontrolních	orgánů	dbajících	na	plnění	
platných	epidemiologických	opatření.

Vinaři	měli	 pro	 své	 návštěvníky	 zdarma	 při-
praveny	i	antigenní	testy,	aby	pak	mohli	čest-
ně	 prohlásit,	 že	 plní	 platná	 epidemiologická	
opatření.	 Vinaři	 gatě	 nestahují	 a	 tradici	 do-
drželi.	 A	 jaký	 byl	 častý	 dotaz	 návštěvníků?		
„Co jsou to vlastně ta žudra?“

ing. Pavel lacina ml.

(nejstarší	 objekty	 pocházejí	 ze	 16.	 století).	
Ikonograficky	 pak	 ze	 17.	 století	 na	 vedu-	
tě	Vimperku.	

Také	 žudro	 je	 provázeno	 některými	 zvyky		
a	obyčeji	(např.	u	Břeclavi	pokládali	za	bouř-
ky	 do	 žudra	 sekeru	 ostřím	 a	 křížem	 přes	 ni		
lopatu,	aby	do	domu	neuhodilo).	

Žudro je známo pod řadou místních a ná-
řečních pojmenování:

Moravskoslovenské pomezí, moravskosloven-
sky	–	dolník,	gáněk,	kapla,	klebetnica,	žebrač-
ka,	žebráčka,	vídanek

Východní Morava	 –	 podžudří	 (srov.	 loubí-
-podloubí,	síň-podsín)

Jihovýchodní Morava	–	žudro,	rampúch,	síň-
ka,	přílepek,	výstupek,	na	Slovácku	nálepek

Jižní Čechy	–	šíje

Jihozápadní Slovensko	–	výpustok,	nálepek

Zdroj: www.lidova-architektura.cz;  
příspěvek zpracovala Karolína Bártová

máJová otevřená žudRa 2021

no, tak schválně,  
dokážete definovat význam slova „žudro“?

•	Nejlepší	víno	bílé	4-12	g	zbytkového	cukru:	
Veltlínské	zelené	2018	výběr	z	hroznů	–	Zno-
vín	Znojmo

•	Nejlepší	víno	bílé	12–45	g	zbytkového	cuk-
ru:	 Pinot	 Gris	 2019	 pozdní	 sběr	 –	 Geor-	
gios	Ilias

•	Nejlepší	 víno	 červené	 moravské:	 Merlot	
2018	výběr	z	hroznů	-	Vinařství	Horák

Májových	otevřených	žuder	se	zúčastnilo	
také	Vinařství	Suský,	milovníky	vína		
hostilo	před	svým	historickým	sklepem		
na	ulici	V	Údolí.

Pozadu	nezůstalo	ani	Vinařství	Buchtovi,	
víno	zde	nalévala	a	úsměvy	rozdávala	
slečna	Sabina	Osičková.

Ukázka	typického	žudra,		
které	můžete	spatřit	v	našem	nejbližším	
okolí	–	na	snímku	Slovácká	chalupa		
v	Dolních	Bojanovicích.

•	Nejlepší	víno	růžové	moravské:	André	2020	
kabinet	–	Vinařství	Mezi	Horami

•	Nejlepší	 víno	 sladké:	 Tramín	 červený	 2010	
slámové	–	ZD	Sedlec

•	Nejlepší	víno	bílé	šumivé	a	zároveň	nejlepší	
víno	 české:	Wilomenna	 sekt	 2015	–	Vinař-
ství	pod	Chlumem

•	Nejlepší	víno	červené	a	zároveň	nejlepší	víno	

zahraniční:	 Cuvéé	 ELFI	 2015	 –	 Vinárstvo	
Miro	Fondrk	Slovensko

•	Nejlepší	 víno	 organické:	 Traminer	 kvevri	
2019	–	Vican	rodinné	vinařství	Mikulov

Více	informací	naleznete		
na	WWW.FESTWINE.CZ

Zdroj: www.vinazmoravyvinazcech.cz
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SPOlKy a KOníČKy

Proč	„biatlon“?	Protože	na	trase	dlouhé	osm	
kilometrů	 bylo	 několik	 stanovišť.	 Kdo	 tady	
na	 některou	 otázku	 odpověděl	 nesprávně,	
musel	na	„trestné	kolo“.	Někde	 to	byl	 tři	 ko-
trmelce,	 jinde	 pět	 kliků	 nebo	 deset	 dřepů.	
Na	 každý	 pád,	 toho,	 kdo	 chyboval,	 to	 stá-	
lo	něco	sil.

V	krásném	slunečném,	konečně	teplém,	ránu	
jsme	se	sešli	u	cukrárny	Jana	a	odtud	jsme	po-
chodovali	na	 severní	okraj	Horního	 rybníku.	
Tady	na	Zahájce	u	Radkovy	studánky	jsme	se	
zastavili.	Seznámili	se	s	pravidly	hry	i	bezpeč-
ností	během	akce.	

Nejmladší	 kategorie	 startuje	 po	 dvojicích,	
starší	 jednotlivě.	 Ti,	 kdo	 čekají	 na	 startu	 si	
krátí	čas	„vyskvrňováním“	králíka,	což	je	jed-
no	z	Orlích	per	ve	Svitku	březové	kůry.	Sledu-

jeme	stromy	a	 jejich	vývojové	 fáze	a	 také	po-
zorujeme	dravé	ptáky.	Je	toho	k	vidění	kolem	
nás	spousta.

A	Vlků	na	startu	ubývá,	 jak	jednotlivé	hlídky	
vyráží	na	cestu.	Každý	účastník	obdržel	mapu	
s	 vyznačenými	 kontrolními	 stanovišti.	 Po-
moc	 při	 orientaci	 v	 terénu	 poskytly	 fáborky,	
jimiž	byla	trasa	značená.	Od	startu	vede	cesta		
na	 sever	 k	 Mazurkově	 rokli.	 Tady	 je	 první	
kontrolní	bod.	Lanovou	překážku	má	na	sta-
rost	Křofc	(B).	Tady	se	šplhá	po	laně	s	úchyty		
po	 stěně	 rokle	 nahoru	 a	 na	 jiném	 místě	 zá-
vodníci	 slaňují	 zase	 dolů.	A	 hned	 se	 běží	 dál		
na	sever,	„hore	kopcem“,	až	na	Větřák	u	Něm-
čiček.	 Druhé	 zastavení	 střeží	 Martin	 (SG)		
a	 ptá	 se	 na	 názvy	 dědin	 v	 okolí.	 Vidět	 je	 ne-
jen	 kousek	 pětilístku	 těch	 našich	modrohor-
ských,	ale	i	Rakvice	Velké	Bílovice	a	Podivín.		
Odtud	vede	trasa	závodu	na	západ	přes	Boja-

Napsali o nás... sice už v únoru, ale nikdy 
není pozdě si připomínat zajímavé lidi, 
kteří žijí mezi námi. Důvodem může být 
kupříkladu jejich tak trošku kuriozní po-
volání aneb Kdo se nechtěl někdy stát po-
pelářem? Anebo popelářkou ;-)? Začtěte se  
do příspěvku redaktora Břeclavského de-
níku pana Přemysla Spěváka, který byl 
zveřejněn v nejmrazivějších dnech začátku 
letošního roku…

Popelářku z Břeclavska štípe 
tuhý mráz. gentlemani jí 
pomáhají s odpadem 
Venkovní	 teploty	 posledních	 dní	 padaly	 až	
k	 minus	 deseti	 stupňům.	 S	 mrazy	 se	 proto		

novska	 do	Súdných	 až	 na	místo	 „U	 Jerlínů“.	
Tady	má	 stanoviště	 Jarek	Stopař	 (SG)	 a	 kla-
de	 záludné	 otázky	 na	 téma	 listnaté	 stromy.	
Všechny	jsou	nám	známé,	vždyť	rostou	v	okolí	
Pavlovic.	Dál	se	cesta	stáčí	na	 jih	do	Starých	
hor,	kde	u	Bendova	kříže	klade	všetečné	otáz-
ky	na	téma	mapové	značky	Štěky	(JH).

Pak	už	 je	 to	 jen	kousek	do	cíle.	Před	ním	ale	
stojí	 Saša	 a	 klade	 otázku	 z	 historie	 kmene	
Vlků.	Kdo	neví,	ten	si	zacvičí.	Teprve	poté	se	
zastaví	 čas	 a	 na	 unavené	 soutěžící	 čeká	 po-
sezení	na	tábořišti	a	taky	čerstvě	uvařená	vý-
borná	zelňačka.	Tu	vytvořila	trojice	maminek.	
Závod	se	vydařil,	i	když	někteří	účastníci	ura-
zili	mnohem	delší	cestu,	než	bylo	nutné.

Konečně	si	v	cíli	užíváme	setkání	s	přáteli	po	
dlouhé	 době.	 Vstřebáváme	 únavu	 i	 hřejivé	
sluneční	paprsky	a	je	nám	fajn.	Smyslem	Jar-
ního	 biatlonu	 bylo	 zlepšení	 fyzické	 kondice		
po	covidové	pandemii.	Celé	akce	se	zúčastnilo	
jedenáct	dospělých	a	šestnáct	dětí.	Náčelnic-
tvo	kmene	Vlků	při	hodnocení	akce	rozhodlo,	
že	příští	podobný	závod	otevře	i	pro	další	zá-
jemce	z	řad	dětí	z	Velkých	Pavlovic.

Na	 závěr	 bych	 ještě	 dodal,	 že	 kmen	 Vlků	
obnovil	 svoje	 pravidelné	 pondělní	 schůzky		
na	nádvoří	Ekocentra	Trkmanka.	Až	do	kon-
ce	 školního	 roku	 budou	 schůzky	 podřízeny	
přípravě	 na	 letní	 tábor,	 na	 již	 XXXII.	 Letní	
expedici	Vlků.

Starý vlk, Kmen Vlků

v	 této	době	musejí	 poprat	 obzvlášť	 třeba	po-
peláři.	 Vendula	 Herzogová	 na	 stupačkách		
tráví	až	šest	hodin	denně.

Budík	jí	zvoní	v	pět	hodin	ráno.	Na	venkovní	
teploměr	se	v	těchto	dnech	raději	ani	nedívá.	
Vendula	 Herzogová	 bere	 termosku	 s	 čajem	
a	 vyráží	 do	práce.	 Je	 zaměstnaná	 ve	 svozové	
firmě	na	Břeclavsku.	„Pocitově je ještě hůř než 
ráno,“	 povídá	 po	 deváté	 dopoledne	 při	 nej-
tužších	mrazech	uplynulých	dní	 zachumlaná	
v	 roláku,	 teplé	 kapuci,	 s	 kšiltovkou	 a	 čepicí		
na	hlavě.

Ve	 dvacetitunovém	 popelářském	 autě	 se		
s	 kolegy	 vyšplhala	 do	 kopcovité	 vesnice	 Vr-
bice.	Naštěstí	 to	 na	 silnici	 zrovna	 ve	 čtvrtek		
moc	neklouže.

Jarní vlčí biatlon 2021

slečna vendula, žena nevšedního povolání…
což takhle se stát PoPelářkou?

Seznámení	s	pravidly	a	trasou	a	jde	se		
na	to,	Jarní	vlčí	biatlon	může	začít!

Mladá	Vlčata	měla	po	absolvování	závodu	
hlad	jako	vlci.	Maminky	jim	uvařily		
kotlíkovou	zelňačku.	Mňam!

Velkopavlovčanka	Vendula	Hercogová		
si	splnila	sen,	stala	se	popelářkou.
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Nového trendu sklizně meruněk na jihu 
Moravy si všimli redaktoři Břeclavského 
deníku a napsali…

Vyzkoušet	si,	jak	vypadá	práce	v	sadu,	ochut-
nat	meruňky	přímo	ze	stromu	a	jako	bonus	si	
ještě	 bedýnku	 vlastnoručně	 očesaných	 slad-
kých	plodů	odnést	domů.	Po	samosběru	jahod	
či	 levandule	 se	na	 jižní	Moravě	 rozjíždí	 další	
trend.	Samosběr	meruněk.

Naplno	 se	 do	 něj	 letos	 chce	 pustit	 napří-
klad	 sadař	 Jan	 Krejčiřík	 z	 Velkých	 Pavlovic		
na	 Břeclavsku.	 „Se samosběrem máme čás-
tečně zkušenost již z dřívějška. Tehdy se nám 
to osvědčilo. Odrůdy, které kvetly špatně,  
a na kterých předpokládáme nižší úrodu, si 
zvládneme posbírat sami. Ovšem na větší po-
lovině sadů, na které máme odrůdu velkopavlo-
vických meruněk, bychom umožnili samosběr. 
Jedná se asi o pět hektarů spíše původních sadů 
s menší hustotou stromů, které jsme zdědili  
z bývalého zemědělského družstva,“	 potvrdil	
sadař	 s	 tím,	 že	 velkopavlovické	 meruňky	 se	
sice	nejvíce	hodí	do	džemů	a	na	pálení,	ale	vy-

nikající	jsou	i	jen	tak	k	jídlu.

Důvod	 je	 jednoduchý.	 Chybí	 pracovní	 síla.	
„Přisuzujeme to trošku covidové době, nebo 
si alespoň myslíme, že to ovlivnila. Nyní není 
prakticky možné sehnat brigádníky. Potýká-
me se s tím zhruba poslední dvě sezony,“	 sdě-	
lil	Krejčiřík.

Zájem	o	 samosběr	meruněk	 je	 podle	 něj	 ob-
rovský.	 Totéž	 potvrzují	 i	 sami	 konzumenti.	
Například	 Břeclavanka	 Kristýna	 Miklicová.	
„To je skvělá zpráva! Na samosběr jahod jezdí-
me pravidelně do Moravského Žižkova. A sem 
budeme taky. Meruňky zavařujeme, ale máme 
je rádi i jen tak na jídlo,“	zaradovala	se.

Podobně	 zareagovala	 i	 Silvie	 Hlaváčová		
z	 Ivančic	 na	 Brněnsku.	 „Sice by pro mě sa-
mosběr až tak nevšední zážitek nebyl, protože 
jsme loni v našem sadu vysadili dvaapadesát 
ovocných stromů, ale než začnou rodit, musíme  
si meruňky zajistit jinde. Vařím z nich marme-
ládu, tu máme stejně nejraději,“	usmívala	se.

Zda	přikročí	 sadaři	 ke	 sklizni	 formou	 samo-

sběrů	 ve	 větší	 míře	 než	 v	 dřívějších	 letech,	
však	 podle	 předsedy	 Ovocnářské	 unie	 Mo-	
ravy	a	Slezska	Iva	Pokorného	není	jisté.	„Ten-
to způsob není masově rozšířený. U některých 
kolegů je ale každoročně využívaný. Velké zku-
šenosti mají obecně jahodáři a pěstitelé drob-
ného ovoce. Částečně je využívaný i u ostatní-
ho ovoce. V mém okolí ho využívají brněnští  
ovocnáři ze Starého Lískovce,“	uvedl	Pokorný.

Kupříkladu	 zemědělský	 podnik	 Pomona	
Těšetice	 ze	 Znojemska,	 v	 němž	 je	 Pokorný		
předsedou	 představenstva,	 samosběry	 ne-
chystá.	 „Zkušenosti máme pouze historické, 
kdy jsme před asi dvaceti lety otevřeli své brány 
ovocného sadu pro samosběr broskvoní. Je to 
velmi organizačně náročné. Broskvoně se sklí-
zí zpravidla ve čtyřech probírkových sklizních 
a ovoce dozrává postupně. Naše zkušenosti 
nebyly příliš dobré. Docházelo k vynechávání 
některých stromů při sklizni a velkým ztrá-
tám. Zákazníci často utrhli nezralé plody, a ty 
potom skončily na zemi. I zdánlivě jednoduchá 
operace, jakou sklizeň je, vyžaduje zkušenost  

chcete meRuňky? tak si je nasbíRejte sami!
neJsou totiž briGádníci

Jak	 ale	 sympatická	 dvaatřicetiletá	 žena	 říká,	
při	 kolotoči	 odebírání	 a	 vysypávání	 popelnic	
nebo	 na	 stupačkách	 se	 obezřetnost	 vyplatí.	
„Jednou jsem uklouzla tak, že jsem sjela z kop-
ce dolů až k autu. Někdy nepomůžou ani dob-
ré boty. Modřin už jsem pěkných pár zažila,“	
vzpomíná	se	smíchem.

Vyzrát	na	tuhé	mrazy	podle	ní	nejde.	„Musíte 
si zvyknout,“	 konstatuje.	 Pomáhá	 jí	 alespoň	
několik	vrstev	oblečení,	teplé	ponožky	a	dvoje	
rukavice.	A	občasný	doušek	čaje	v	teplé	kabi-
ně.	Bundu	kolikrát	nechává	v	autě,	 i	pro	 lep-	
ší	pohyblivost.

V	 osádce	 popelářského	 auta	 je	 zhruba	 šestý	
rok.	Nyní	 je	 ve	 firmě	Hantály	 jedinou	 ženou	
v	 terénu.	„Jsem spokojená. Dokonce mě i slu-
žebně mladší parťáci poslouchají,“	 dobírá		
si	kolegu.

Gentlemany	 Herzogová	 potkává	 i	 na	 ulicích	
před	 domy.	 „Je pravda, že někde nás chlapi 
vyhlížejí u vrat a přivezou popelnici až k autu. 
Společně se pak smějeme, když ji chtějí za mě 
dokonce vysypat,“	vypráví.

náhrada posilovny
Neodradila	 ji	 ani	 fyzická	 náročnost	 práce.	
„Aspoň nemusím do posilovny. Teď bych stejně 
nemohla,“	říká.	K	tomu	ujde	při	vysýpání	ně-
kolik	kilometrů	denně.

S	kolegou	jim	za	směnu	projde	rukama	dvě	stě	
až	tři	sta	popelnic.	„Když je silný mráz a k tomu 
fouká nebo hustěji sněží, je to náročnější. Nej-
nebezpečnější je ale ledovka,“	podotýká	s	 tím,	
že	minulé	 pondělí	 kvůli	 extrémním	podmín-

kám	 a	 kluzkým	 vozovkám	 auta	 na	 svoz	 vů-	
bec	nevyjela.

Podle	 dispečera	 společnosti	 Jana	 Kunického	
šlo	o	zcela	výjimečnou	situaci,	kdy	zohlednili	
bezpečnost	 svých	 zaměstnanců.	 „Za takové 
ledovky je vysoké riziko úrazu při uklouznu-
tí nebo vážnější nehody, naši lidé se pohybují  
na silnici,“	vysvětluje.

Přimrzlá víka i bioodpad
Mnozí	Jihomoravané	v	těchto	dnech	řeší	při-
mrzlé	 popelnice.	 Největší	 problém	 je	 s	 bio-

odpadem,	 který	 přimrzá	 na	 stěnách	 nádoby	
a	 nejde	 vysypat.	 „Na žádost svozové společ-
nosti se mimořádně odkládá svoz bioodpadu  
o čtrnáct dnů,“	sdělili	například	zástupci	měs-
ta	Hustopeče.

Komunální	odpad	však	svozová	firma	vyváží	
dál.	 „Jsme v těžké době. Kdyby ani tohle ne-
mělo fungovat, to už by byla pohroma,“	 dodá-	
vá	Kunický.

Zdroj: Břeclavský deník;  
autor: Přemysl Spěvák

Vendula	v	akci.	Odpad	se	musí	svážet	za	jakéhokoliv	počasí,	ať	je	parno,	nebo	třeskutý	mráz.
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Co	by	to	byl	za	dětský	den	s	hasiči	bez	hasičských	soutěží		
a	disciplín.

Tak	tomu	se	říká	„radost	v	přímém	přenosu“. Vynikající	akce	je	i	o	vynikajícím	občerstvení,	ani	to	nechybělo.

Už	jste	se	někdy	procházeli	po	střeše	hasičského	auta?		
Naše	děti	ano!

Pět	dní...,	doba	od	nápadu	po	uspořádání	Dne	
dětí	 velkopavlovickými	 hasiči.	 Netradičně	
zvolili	prostor	v	okolí	radnice	a	hasičské	zbroj-
nice	a	navíc	jej	uspořádali	i	netradičně	v	pátek,	
dne	4.	června	2021.	Hlavní	důvod	těchto	dvou	
kombinací	 byl	 mít	 „za	 sebou“	 své	 zázemí,		
a	dostatek	personálu	ze	strany	hasičů.

Původní	 myšlenka	 uspořádání	 nenáročného	
–	 skromného	dne	pro	děti	 vzala	 brzy	 za	 své,	

což	 je	 naštěstí	 většinou	 vždycky	 ku	 prospě-	
chu	věci.

Děti	si	mohly	prohlédnout	hasičská	auta,	vy-
řádit	 se	 na	 opičí	 dráze	 anebo	 na	 nafukovací	
skluzavce,	k	dispozici	bylo	několik	malovacích	
ploch	a	to	jak	na	fixy,	tak	i	křídu.	Radost	snad	
udělal	 i	 písek	 na	 bábovičky	 vysypaný	 hned		
u	vrat	hasičské	zbrojnice.

A	protože	nemůže	být	Den	dětí	pořádaný	ha-
siči	bez	ohně,	tak	ani	ten	nechyběl.	Opékaly	se	
špekáčky	i	klobásy.

Za Sbor dobrovolných hasičů  
Velké Pavlovice Petr Hasil

den dětí netradičnĚ na námĚstí u radnice

a zralost se musí rozpoznat zrakem, aby ne-
došlo ke sklizni plodů v nevhodné zralosti. 
Podobně je tomu i u ostatního ovoce,“	 přiblí-	
žil	Pokorný.

Podle	 sadaře	 Krejčiříka	 by	 právě	 samosběry	
mohly	 být	 novodobým	 trendem.	 „Lidé jsou 
spokojení, že jsou v sadu, vidí, jak vypadá práce 
v něm. Sklidí si ovoce, ochutnají ho. Do budouc-
na určitě počítáme s tím, že v samosběrech bu-
deme pokračovat,“	je	přesvědčený	sadař.

Nouzi	 o	 samosběrače	 mít	 nebude.	 „Meruň-

ky jíme jen tak mezi jídly během dne. Dávám je  
do buchet i ovesných kaší a koktejlů. Moje ses-
tra z nich zase vaří marmeládu, a dokonce se 
vždycky shání po meruňkách i pro kolegy z br-
něnských Modřic, kde pracuje. Takže si myslím, 
že lidé, a hlavně ti z Brněnska, si sadaře nabí-
zejícího samosběr jednoznačně najdou,“ věří	
Kateřina	Bartošíková	 z	Moravského	Žižkova		
na	Břeclavsku.

Způsob	 sklizně	 samosběrem	 podle	 Pokor-
ného	 přitom	 není	 nijak	 nový.	 „Má tradici  
a někteří ovocnáři ho využívají. Je možné, že ne-
dostatek sezonních pracovníků spojený jednak  
s malým zájmem o práci v zemědělství, a jed-
nak s problémy s migrací zahraničních dělníků, 
kterou omezuje pandemie Covid-19, způsobí 
že bude tento způsob více používat,“ připustil	
předseda	Ovocnářské	unie	Moravy	a	Slezska.

Řešením	 by	 tento	 způsob	 sklizně	 mohl	 být	
především	 u	 menších	 a	 rodinných	 farem.	

„Zcela jistě se najdou zákazníci, kteří o tak-
to sklizené ovoce, a současně o zážitek spojený  
s jeho trváním, budou mít zájem,“	 pokračo-	
val	Pokorný.

Vliv	na	poptávku	po	samosběru	bude	mít	zce-
la	 jistě	 úroda	 u	 zahrádkářů	 a	 malopěstitelů.	
„Při dobré úrodě ovoce v tomto sektoru je citelně 
znát na menším zájmu o samosběr,“	 zdůraz-	
nil	Pokorný.

Přestože	 se	 lidé	 již	 po	 samosběrech	 ve	 Vel-
kých	Pavlovicích	ptají,	kdy	konkrétně	se	roz-
jedou,	 zatím	 není	 vůbec	 jasné.	 „Letos je vše 
opožděné, navíc dosud nebylo moc teplo. Nedá 
se ještě odhadovat, kdy budeme sklízet. Běžně 
tomu tak bývá okolo desátého července. Ovšem 
může se stát, že samosběr spustíme až kolem  
patnáctého,“	naznačil	Krejčiřík.

Zdroj: Břeclavský deník 
autor příspěvku: iva Haghofer
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MAP Hustopeče ve spolupráci s Ekocent-
rem Trkmanka Velké Pavlovice vyhlašují 
celoroční soutěž pro amatérské fotografy 
na téma ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ  
V BLÍZKOSTI NAŠEHO BYDLIŠTĚ.

Soutěž proběhne od 15. 4. 2021 
do 12. 2. 2022,	 s	 dílčím	 rozdělením		
na	období:

I.)	jaro,	II.)	léto	a	III.)	podzim	a	zima

Soutěžit	můžete	v	kategoriích:	děti do 15 let / 
mládež 16 – 21 let / dospělí nad 21 let

Co	můžete	 vyhrát?	 V	 každé	 kategorii	 budou	
vyhodnoceni	 tři	 nejlepší,	 ti	 získají	 diplom		
a	zajímavé	věcné	ceny,	ostatní	účastníci	obdr-
ží	pamětní	list.

Za	 každé	 období	 může	 soutěžící	 poslat		
1–5 fotografií formátu 15 × 21,	 současně	

Snad	jen	nenapravitelný	zarytec	jezevec,	oku-
pující	sveřepě	svou	noru,	by	 ještě	mohl	slepě	
popírat	 existenci	 spousty	 turistických	 tras	
klikatících	 se	městem	Velké	Pavlovice	 a	 jeho	
blízkým	i	vzdáleným	okolím.

Tyto	cesty	jsou	označeny	turistickými	značka-
mi	 čtyř	 barev,	 každému	notoricky	 známými.	
Značky	 jsou	 složeny	 z	 červených,	 zelených,	
modrých	 nebo	 žlutých	 proužků,	 které	 leží	
mezi	 stejně	 širokými	 proužky	 bílými.	 Pokud	
se	 pozorně	 rozhlédnete	 zjistíte,	 že	 o	 ně	 ani		
u	nás	není	nouze.	Nutno	v	tomto	bodu	připo-
menout,	že	je	zde	vyznačili	značkaři	–	dobro-
volníci,	členové	Klubu	českých	turistů.

Značky	 nacházíme	 na	 očištěné	 kůře	 stromů,	
na	 sloupech	 elektrického	 vedení	 či	 sloupech	
veřejného	osvětlení,	na	kamenech,	prostě	všu-
de	možně,	avšak	právě	na	místech,	která	jsou	
už	z	dálky	nepřehlédnutelná.	Určují	nám	ces-
tu	a	směr	k	turistickým	cílům.

Ten,	 kdo	 kráčí	 spořádaně	 „po	 značkách“		
a	neuhne,	 což	 znamená,	 že	nepodlehne	dob-
ře	 míněným	 radám	 samozvaných	 „vůdců	
smečky“	vyzývajícím	k	průzkumu	zkratek	dle	
hesla	„Cesta	delší	o	 to	horší!“,	má	 jistotu,	že		
se	neztratí	a	dojde	vysněného	cíle.

U	 nás,	 ve	 Velkých	 Pavlovicích,	 můžeme	 na-
razit	 na	 dvojí	 barevné	 značení.	Zelená	 trasa,	
spojující	všech	pět	obcí	Modrých	Hor,	zde	byla	
vyznačena	v	roce	2008,	žlutá	trasa	pak	vznikla	
roku	2010.	Ta	spojila	vycházku	na	rozhlednu	
Slunečná	a	zpět	do	Velkých	Pavlovic	v	příjem-
ný	okruh.	Ten	vede	od	rozcestníku	umístěné-
ho	u	vlakové	zastávky,	přes	rozhlednu,	okolo	
kapličky	 sv.	Urbana,	 Penzionu	André	 a	 opět	
zpět	k	zastávce.

zaslat	snímek	i	elektronicky	v	nezmenšené	po-
době	-	info@ekocentrum-trkmanka.com
•	zaslané	 fotografie	 vyhlašovatel	 nevrací		
a	 účastník	 souhlasí	 s	 budoucím	 využitím		
na	 zveřejnění	 výsledků	 soutěže	 na	 webu	
MAP	Hustopečsko	 a	Ekocentrum	Trkman-
ka,	v	regionálním	tisku	a	televizi;

•	výstava	 fotografií	v	dubnu	2022	ve	Velkých	
Pavlovicích;

•	využití	 na	 tvorbu	 výukových	 programů,	
pamětních	 listů,	diplomů	a	další	propagace	
regionu

Povinné údaje k soutěžním fotografiím:
název	 fotografie	 /	 jméno	 a	 příjmení	 autora	 /	
věk	autora	/	adresa	bydliště

V	 souladu	 se	 zásadami	 GDPR	 požadujeme		
u	dětí	a	mládeže	do	18	let	písemný	souhlas	ro-

Zamysleli	jste	se	už	někdy	nad	tím,	zda	to,	že	
jsou	značky	různých	barev,	má	nějaký	skrytý	
vyšší	význam?	Co	jednotlivé	barvy	znamena-
jí,	na	co	nás	upozorňují	a	co	nám	napovídají?	
Vězte,	to	že	jdete	„po	červené“	nebo	„po	zele-
né“,	není	jenom	tak!

Co znamenají barvy turistických značek? 
Mezi červenou, modrou, zelenou a žlutou 
jsou velké rozdíly

Turistické	 značky	 usnadňují	 navigaci	 během	
výletů,	 zároveň	 však	 jejich	 barva	 poskytuje	
základní	 informaci	 o	 náročnosti	 dané	 trasy.	
Malá	 kuriozita	 hned	 v	 úvodu,	 krom	 České	
republiky	je	najdete	třeba	v	Rumunsku.	Ano,	
také	 tam	 vymezili	 čeští	 značkaři	 turistic-	
ké	trasy.

dičů	se	zveřejněním	fotografií.

Veškeré informace k soutěži najdete na:
www.maphustopecsko.cz		
a	www.ekocentrum-trkmanka.com	.

Více	informací:	Bc.	Zita	Dvořáková,	MSc,	
Ekocentrum	Trkmanka

tel.:	+420	777	736	411;		
e-mail:	info@ekocentrum-trkmanka.com

Pořadatelé se těší na Vaši hojnou účast  
a Vy se můžete těšit na zajímavé věc- 
né ceny!

Bc. Zita dvořáková, MSc,  
ředitelka ekocentra Trkmanka  

Velké Pavlovice

Červená
Červená	 barva	 je	 vždycky	 výrazná,	 upozor-
ňující	na	nějaké	riziko.	Typické	je	to	u	doprav-
ních	 značek.	 Ty	 turistické	 červenou	 barvou	
upozorňují	jak	na	délku	trasy	(kterou	si	ovšem	
každý	může	přizpůsobit	vlastním	potřebám),	
tak	na	náročnost,	tedy	terén	a	převýšení.	Čer-
veně	 jsou	 značeny	 dálkové	 nebo	 hřebenové	
trasy,	přičemž	ty	dálkové	mohou	být	o	délce	až	
několika	tisíc	kilometrů.	

Trasa	 z	 německého	 Eisenachu	 jdoucí	 přes	
Česko	 a	 Slovensko	 do	 maďarské	 Budapešti	
měří	 938	km	a	 značená	Svatojakubská	 cesta	
z	 Prahy	 do	 španělského	 Santiaga	 de	 Com-
postela	má	podle	značky	v	pražské	Zbraslavi		
3.030	km.	Ovšem	v	tomto	případě	se	zdaleka	
nejde	jen	po	červené.	Navíc	je	potřeba	pozna-
menat,	že	skrz	Česko	vede	hned	několik	větví	
trasy,	 jejíž	 cíl	 je	 v	 Santiagu	 de	 Compostela.	
První	z	nich	byla	Brno	–	Mikulov,	která	se	na-
pojovala	na	rakouskou	cestu.	

Neopomenutelnou	 zajímavostí	 je,	 že	 červe-
né	trasy	byly	vyznačovány	od	roku	1889	jako	
zcela	 první	 a	 jinou	 barvou	 než	 červenou	 se		
v	 počátcích	 této	 činnosti	 neznačilo.	 Ostatní	
tři	barvy	se	pro	přehlednost	přidávaly	až	po-
stupem	 času.	 Půjdete-li	 tedy	 po	 červené	 tra-
se	vždy	zpozorněte!	 Je	 totiž	více	než	 jisté,	 že	
zde	 narazíte	 na	místa,	 která	 byla	 díky	 dobře	
vyznačeným	 trasám	 hojně	 navštěvována	 už	
koncem	19.	století.	

Modrá
I	když	se	výše	píše,	že	červené	trasy	jsou	nejná-
ročnější,	vždycky	je	dobré	podívat	se	do	mapy	
na	sled	vrstevnic.	Můžete	tak	například	zjistit,	

Zúčastněte se celoRoční soutěže Pro amatérské fotoGrafy

jdeme „po čeRvené“!  
znamená to nĚco více, než že se neztratíme?

Rozcestník	Klubu	českých	turistů		
s	cíli	našeho	regionu.
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že	poměrně	příkrá	trasa	ze	Špindlerova	Mlý-
na	směrem	na	Sněžku	vede	po	modré	a	teprve	
poslední,	relativně	krátký	úsek	je	značen	čer-
veně.	Modře	značené	jsou	obecně	významněj-	
ší	trasy.

Zelená
Pokud	 chcete	 lépe	 poznat	 konkrétní	 oblast,	
vyplatí	se	držet	se	zelené,	neboť	to	jsou	místní	
trasy.	 Většinou	 nejsou	 ani	 příliš	 dlouhé,	 ani	
příliš	 náročné.	Ovšem	pokud	 vedou	 horami,	
je	potřeba	být	obezřetný.

Žluté
Žlutě	značené	 jsou	krátké	 trasy,	 spojky	nebo	
zkratky,	ale	i	ty	jsou	terénem	vedené	tak,	aby	
se	 pokud	 možno	 vyhýbaly	 frekventovaným	
silnicím	 a	 nabídly	 poutníkovi	 zajímavé	 ob-
jekty	 či	 výhledy.	 I	 zde	 je	 ovšem	 potřeba	 být		
ve	střehu.	

dálkové trasy
O	 dálkových	 trasách	 už	 byla	 zmínka	 výše,	
přesto	se	u	nich	ještě	zastavme.	V	zásadě	jde	
o	tři	trasy	známé	jako	E3,	E6,	a	E10.	E3	začíná	
v	Santiagu	de	Compostela	a	do	Česka	vstupu-
je	přechodem	Schirnding–Pomezí.	Následně	
prochází	Krušnými	horami	do	Jizerek,	Lužic-
kých	hor	a	ke	Krkonošům.	Odtud	se	přesouvá	
do	Polska,	odkud	se	posléze	vrací	zpět	v	ma-
sivu	Kralického	Sněžníku	a	pokračuje	na	Slo-
vensko.	Tato	dlouhá	trasa	končí	na	Kap	Emine	
na	březích	Černého	moře	v	Bulharsku.	

Trasa	E10	 podle	Klubu	 českých	 turistů	 začí-
ná	na	Kap	Arkona	na	Rujáně	 a	 skrz	Němec-
ko	 pokračuje	 k	 Varnsdorfu,	 projde	 Českým	
středohořím	 a	 přes	 Prahu	 a	 Brdy	 pokračuje	
do	 jižních	Čech,	kde	Česko	opustí	na	hranič-
ním	 přechodu	 ve	 Studánkách.	 Ovšem	 aktu-
ální	 elektronické	 mapové	 podklady	 značku	
na	 Studánkách	 nenacházejí.	 Trasa	 E6	 vede		
přes	naše	území	jen	v	části	jižních	Čech	mezi	
hraničními	přechody	Pomezí	a	Alžbětín.

Mapa se vždy hodí
Spoléhat	 jen	 na	 barvy	 je	 poněkud	 ošidné.	
Vždycky	 je	 dobré	 mít	 po	 ruce	 mapu,	 ať	 už		
v	některé	z	aplikací,	nebo	papírovou	klasiku.	
Výhoda	papírové	mapy	je,	že	v	ní	nikdy	nedo-
jdou	baterky,	nevýhoda,	že	se	nedá	zvětšit	a	je	
potřeba	se	alespoň	trochu	orientovat.	

Nejčastější	pásové	značení	končí	(tzv.	konco-

vá	značka)	nikoliv	obdélníkem,	ale	bíle	ohra-
ničeným	 čtvercem.	 Značené	 jsou	 i	 odbočky		
k	 pramenům	 (čtvercové	 s	 piktogramem	 stu-
dánky),	 hradům	 (čtvercová	 s	 piktogramem	
hradů,	která	vypadá	jako	písmeno	L)	či	vrcho-
lu	(čtvercová	s	piktogramem	trojúhelníku	mí-
řícího	špičkou	nahoru	jako	hora).	Ty	nebývají	
delší	než	1	km.	

Zároveň	 se	 v	 terénu	 čím	 dál	 více	 objevuje	
cykloznačení,	 které	 je	 na	 rozdíl	 od	 terénní-
ho	 pro	 pěší	 na	 žlutém	 podkladě	 s	 piktogra-	
mem	kola.

Značení s bohatou historií
Značení	tras	má	u	nás	relativně	dlouhou	histo-
rii.	Kolem	roku	1860	začal	německý	turistický	

spolek	 vyznačovat	 první	 trasy	 v	 Beskydech.	
Dnes	 akce	 organizuje	 Klub	 českých	 turistů,	
jenž	vznikl	roku	1888.	

„Hned	rok	po	svém	vzniku,	konkrétně	v	květ-
nu	 1889,	 začal	 Klub	 značit	 turistické	 trasy	
okolo	Prahy.	První	z	nich	byla	na	Svatojánské	
proudy,	pak	na	Karlštejn	a	jedna	byla	také	vy-
značena	v	Brdech,	v	místě,	kde	 je	v	současné	
době	 vojenský	 újezd	 Jince,“	 říká	 pro	 Český	
rozhlas	 Karel	 Markvart.	 V	 této	 tradici	 Klub	
nadále	pokračuje,	navzdory	tomu,	že	se	jedná	
o	práci	dobrovolnickou	a	tudíž	bezplatnou.

Zdroj: https://zoommagazin.iprima.cz;  
příspěvek zpracovala Karolína Bártová

Tak	 už	 to	 zase	 začalo!	 Ostatně,	 jako	 každý	
rok	 v	 tuto	 dobu…	„Doba	 sirupová“.	Ve	 skle-
pě	 už	 docházejí	 zásoby,	 ale	 naštěstí	 pohled	
na	 meze	 u	 cest	 rozzáří	 úsměv	 na	 tvářích.	
Dozrávají	 „kozičky“,	 někdo	možná	 preferuje	
název	„bezinky“.	Zkrátka	a	dobře	Bez	černý.		
Keř,	 který	 opravdu	 můžete	 najít	 na	 každé	
mezi,	 ve	 „škarpách“	 u	 cest,	 na	 neobděláva-

ných	polích	a	v	zarostlých	zahradách.	

V	 sadech	 za	 naším	 domem	 už	 nevoní	 me-
ruňky,	 ale	plané	 růže	a	bezové	keře.	Krásná,	
intenzivní	 sladká	 vůně	 však	 říká,	 že	 velké	
plochy	 těchto	sadů	zarůstají.	 I	my	 jsme	se	se	
sousedkou	nechaly	 zlákat	 a	 vyrazily	 na	 sběr.	
Samozřejmě	 chceme	 jen	 kvalitní	 zboží,	 tak-

že	obrážíme	ty	nejzarostlejší	kouty,	abychom	
byly	co	nejdále	od	frekventovaných	cest	nebo	
postřiků	polí.	

Na	„lov“	jsme	dobře	připravené.	Dlouhé	kal-
hoty,	 dobré	 boty,	 repelent	 proti	 klíšťatům,	
košík,	kbelík,	nůžky	a	hrábě	(ty	nejhezčí	květy	
jsou	 vysoko	 nad	 naší	 úrovní).	Už	 vidíme,	 co	

a Je to tady, „doba siRupová“
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Malý	ptáček,	hýřící	snad	všemi	barvami,	rych-
lý	a	navíc	velmi	plachý,	proto	 jen	velmi	 těžce	
postřehnutelný.	To	je	vlha	pestrá,	která	si	jako	
svou	 domovinu	 oblíbila	 okolí	 města	 Velké	
Pavlovice.	Zahlédnout	ji	můžete	nejčastěji	na	
hlinitých	stěnách	za	areálem	bývalé	cihelny.

Přestože	 bylo	 letos	 možné	 zahlédnout	 vlhu	
už	během	měsíce	dubna,	díky	své	ostražitosti		
a	hbitosti	se	ji	nepodařilo	hned	tak	zdokumen-
tovat.	 Den	 D	 nastal	 až	 pětadvacátého	 květ-
na,	 a	 to	 panu	 Oldřichu	 Otáhalovi,	 kterému		
za	poskytnutí	snímků	patří	velké	poděkování.

Znáte vlhu pestrou?  
Pokud ne, nabízíme vám  
pár zajímavých informací...
V	 České	 republice	 bylo	 hnízdění	 tohoto	 jas-
ně	 rozeznatelného	 ptáka	 poprvé	 prokázáno	
teprve	roku	1954,	a	to	u	Lednice	na	jižní	Mo-
ravě.	Od	poloviny	80.	 let	hnízdí	 vlhy	na	 jižní		

a	 jihovýchodní	 Moravě	 pravidelně,	 jinde	 se		
až	donedávna	objevovaly	jen	zcela	výjimečně.

Od	 začátku	 jednadvacátého	 století	 dochází	
k	 výraznému	 nárůstu	 počtu	 hnízdících	 ptá-
ků.	Zatímco	ještě	v	letech	1985	až	1989	u	nás	
sídlilo	maximálně	 10	 párů,	 v	 letech	 2001	 až	
2003	už	 to	bylo	33	až	90	párů	a	 v	 roce	2005		
dokonce	již	kolem	180	párů.

Jejich	 potravou	 je	 jen	 hmyz,	 který	 dokáží	
obratně	 lovit	 za	 letu,	 podobně	 jako	 vlaštov-
ky	 nebo	 jiřičky,	 jimž	 ale	 není	 příbuzná.	Nej-
bližším	 příbuzným	 vlhám	 je	 u	 nás	 ledňáček	
a	mandelík.	Při	 lovu	 ji	ale	člověk	spatří	spíše	
výjimečně,	 pro	 hmyz	 se	 vydává	 často	 doce-
la	 vysoko	 na	 oblohu.	 Dokáže	 bez	 problémů	
lovit	 i	 vosy	 a	 sršně	–	 aby	 se	 zbavila	 jejich	 ži-
hadel	 a	 pevných	 kutikul,	 tluče	 jejich	 tělíčky		
o	tvrdý	předmět,	dokud	se	jich	nezbaví.

Karolína Bártová

vlha pestRá, Plachý a Pestrobarevný sPolečník

nás	čeká,	tráva	pomalu	po	krk	a	kopřivy	po	ra-
mena.	Ale	za	úlovek	to	stojí.	Obě	neseme	kýbl	
plný	krásných	slonovinových	květů.	Ještě	po-
hledat	všechny	děti	v	trávě	a	hurá	domů,	kde	
nás	čeká	další	směna	v	podobě	zpracování.

Bezinkový	 sirup	moje	máma	 dělala,	 už	 když	

jsem	 bývala	 malá	 holka.	 Vždycky	 květy	 ne-
chávala	luhovat	ve	velkých	smaltovaných	kbe-
lících	 ve	 sklepě,	 který	 byl	 pak	 plný	 omamné	
vůně.	Světle	žlutý	sirup	byl	příjemným	osvěže-
ním	v	letních	měsících	a	naopak	vzpomínkou	
na	léto	v	zimě.	

Květ	 se	 používá	 ve	 farmacii	 pro	 své	 rozsáhlé	
léčivé	 účinky	 –	 působí	 proti	 kašli,	 má	 deto-
xikační	 účinky,	 je	 protizánětlivý	 a	 pomáhá	
při	 žaludečních	 potížích.	 Moje	 babička	 nám	
vždycky	míchala,	a	míchá	dodnes,	čaj	ze	sed-
mera	 bylin	 a	 bezový	 kvítek	 je	 jeho	 součástí.		
S	 citronem	 a	 trochou	 medu	 jsem	 ho	 jako	
malá,	a	vlastně	i	dnes,	pila	velmi	často.	Pokud	
si	 nasušíte	 květy,	 tak	 k	 nim	 podle	 babiččina	
receptu	 přidejte	 jitrocel,	 řepík,	 dobromy-
sl,	 kopřivy,	 meduňku,	 mátu	 a	 máte	 čaj	 mojí	
babičky.	 A	 v	 jakém	 poměru?	 Jak	 ona	 říká:	
„Prostě	 po	 hrsťách“.	 Vždyť	 i	 staré	 přísloví	
praví:	 „Před	 heřmánkem	 smekni,	 před	 be-	
zem	klekni“.

A	pokud	 i	vás	zláká	vidina	domácího	sirupu,	
tak	 si	 dovolím	přiložit	náš	osvědčený	 recept.	
Samozřejmě,	 internet	 nabízí	 nespočet	 návo-
dů	 a	 určitě	 když	 zazvoníte	 na	 tetičku	 odved-
le,	 tak	 ve	 svém	 ručně	 psaném	 sešitě	 receptů	
najde	 také	 nějaký.	 Každý	 se	 řiďte	 tím,	 co	
vyhovuje	 vám.	 Až	 půjdete	 „lovit“	 základní	
surovinu,	 tak	 nezapomínejte,	 že	 z	 přírody	 si	
máme	brát	 s	úctou	a	 jen	 tolik,	kolik	opravdu	
spotřebujeme.	Vždyť	plody	poslouží	také	ptá-
kům	 jako	 potrava.	 Pokud	 byste	 potřebovali	
červenofialové	 tričko	 nebo	 purpurový	 krém	
na	dort,	tak	vám	plody	bezu	poslouží	pro	ob-
sah	přírodního	barviva.	Člověku	však	způso-
bují	čerstvé	bobule	potřebu	rychle	se	schovat		
za	nejbližší	keř…

V	zimě	můžete	také	spatřit	člověka,	jak	bezo-	
vý	 keř	 obchází	 a	 zkoumá.	 Třeba	 to	 bude	 vý-

robce	fujar,	který	si	vyhledává	to	pravé	dřevo		
na	 tento	 zvláštní	hudební	nástroj.	A	nezapo-
meňte,	 že	 se	 o	 síle	 bezu	 ví	 i	 v	 kouzelnickém	
světě	 Harryho	 Pottera.	 Vždyť	 která	 hůlka	 je	
nejmocnější	na	světě?	Pokud	nevíte,	tak	zaví-
tejte	do	naší	knihovny,	neboť	knihu	s	odpovědí	
si	tu	zaručeně	můžete	půjčit.

recept na sirup podle mě 
(jedna	dávka)
30 zralých květů, 2 l vody, 1,5 kg cukru,  
½ citrónu, 70 g kyseliny citronové 
•	Z	květů	ustříhneme	silné	stonky,	namočíme	
do	(převařené)	studené	vody,	přidáme	citron	
a	 kyselinu	 citronovou	 a	 necháme	 24	 hodin	
luhovat	v	chladnu.	

•	Potom	 vše	 přecedíme,	 květy	 vymačká-
me,	 dodáme	 cukr	 a	 při	 mírném	 zahřívá-
ní	 cukr	 rozpustíme.	 Zavařujeme	 na	 80°C		
cca	25	minut.	

dobrou chuť!

Mgr. eva Sadílková

Není	nad	to	vyrazit	na	„kozičky“	se	súsedú.	

A	není	nad	to	zapojit	aj	děcka.

Jaro	je	tu!	Vlha	pestrá	zavítala	opět		
po	zimních	měsících	do	svého	působiště	
za	velkopavlovickou	cihelnou.

A	hurá	do	přípravy	sirupu,		
to	bude	dobrota!
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Jednoho	 květnového	 dne	 se	 mi	 dostaly		
do	 rukou	 fotografie	 pana	 Oldřicha	 Otáhala,	
kde	 se	mu	 díky	 kvalitnímu	 teleobjektivu	 po-
dařilo	 krásně	 vyfotografovat	 mladého	 srnce	
a	zajíce,	v	polích	a	vinohradech	okolo	města.

Díky	těmto	zdařilým	snímkům	jsem	se	zamy-
slela	 nad	 tím,	 že	 sice	 při	 našich	 vycházkách	
do	 přírody	 bereme	 pohled	 na	 tato	 zvířata,	
prohánějící	 se	 po	 polích,	 sadech	 a	 vinohra-
dech	docela	automaticky,	co	o	nich	však	víme?	
Není	 až	 tak	mimořádnou	 událostí	 je	 spatřit,	
víme	ale	jak	žijí,	jak	se	rozmnožují,	čím	nepo-
hrdnou	k	snědku,	kolik	mívají	mláďat,	jakého		
věku	se	dožívají,	čím	jsou	zajímaví?

Máte-li	chuť	a	náladu,	pojďte	se	se	mnou	tro-
chu	 vzdělat.	 Třeba	 si	 potom	 během	 příštího	
„špacíru“	za	Pavlovice	na	některé	z	následu-
jících	 informací	 vzpomenete	 a	 budete	 se	 dí-
vat	na	naše	ušaté	sprintery	a	ladné	milovníky		
hub	dívat	trochu	jinak.

Zajíc polní
Jak vypadám?	 *	 Dorůstám	 do	 velikosti		
55–70	 cm	 a	 hmotnosti	 cca	 2,5–7	 kg.	 Mám	
protáhlé	tělo,	oválnou	hlavu	s	očima	po	stra-
nách	a	dlouhé,	na	koncích	 tmavé	uši.	Přední	
končetiny	 jsou	 podstatně	 kratší	 než	 zadní.	
Srst	 na	 hřbetě	 a	 stranách	 těla	 je	 žlutohně-
dé	 až	 hnědošedé	 barvy,	 břicho	 téměř	 bílé		
a	krátký	černý	ocas	má	bílou	špičku.

Jak žiji?	 *	 Jsem	výborný	 běžec,	 běhám	běž-
ně	40	km/h	a	v	nebezpečí	až	70km/h	a	dob-
ře	 kličkuji.	 Protože	 mám	 přední	 nohy	 opro-
ti	 zadním	 krátké,	 jsem	 rychlejší	 při	 běhu	
do	 kopce	 než	 dolů.	 Dále	 umím	 skákat,	 a	 to		
až	 4	m	 do	 dálky	 a	 1	m	 do	 výšky.	 Kromě	 vý-
borného	 sluchu	mám	 i	 velmi	 dobře	 vyvinutý	
hmat	a	čich.	Trošku	horší	už	je	to	se	zrakem,	
ale	 i	 tak	 vidím	 velmi	 dobře.	 Hlavně	 za	 šera		
a	 tmy.	 Žiji	 samotářsky,	 v	 malé	 hloučky	 se		
s	 ostatními	 sdružuji	 jen	 v	 době	 páření	 (hon-
cování),	to	začíná	převážně	v	únoru	a	trvá	až	
do	 srpna	 nebo	 do	 září.	 Zaječka	 má	 obvykle		
2–3	vrhy	za	 rok	 s	2–5	mláďaty,	která	 se	 rodí	

plně	 osrstěná	 a	 na	 rozdíl	 od	 mláďat	 králíka	
divokého	 vidí.	 Své	 území	 si	 značkuji	 sekre-
tem.	 V	 nebezpečí	 varuji	 dupáním,	 jinak	 se	
moc	 hlasově	 neprojevuji.	 Pouze	 pokud	 jsem		
poraněný	 nebo	 jinak	 ohrožený,	 např.	 pro-
následovaný	 psem,	 hlasitě	 naříkám.	 Tento	
nelibozvučný,	 silný	 hlas,	 který	 se	 podobá	
mňoukání	kočky,	myslivci	označují	jako	vřeš-
tění.	Myslivci	 jej	 napodobují	 pomocí	 vábnič-
ky,	 aby	 přivábili	 na	 dostřel	 lišku.	 Mezi	 mé	
přirozené	predátory	patří	větší	dravci,	zejmé-
na	 jestřábi,	 orli	 a	 výři,	 ze	 savců	 větší	 šelmy,	
např.	 lišky	 nebo	 vlci.	 Dožívám	 se	 věku	 ko-	
lem	8–12	let.

Čím se živím?	 *	 Jsem	 býložravec,	 přes	 léto	
požírám	zejména	různé	byliny,	zbytky	plodin	
po	sklizni,	přes	zimu	okusuji	i	větve	a	na	jaře	
vyhledávám	také	mladé	pupeny.

Kde mě potkáte?	 *	 V	 celé	 České	 republice.	
Nejraději	 mám	 otevřené	 krajiny,	 především	
pole,	louky,	okraje	lesů	aj.,	kde	jsem	díky	své-
mu	hnědému	zbarvení	velmi	dobře	maskován.	
I	přesto	naše	stavy	neustále	klesají.

Víte, že?	 *	 Jsem	 velmi	 citlivý	 na	 blížící	 se	
bouřku	 či	 vánici	 –	 i	 za	 krásného	 počasí	 se	
tou	 dobou	 zdržuji	 ve	 své	 noře.	 Oproti	 lidem	
mají	mé	mléčné	zuby	kořeny	a	trvalý	chrup	je	
nemá.	Mé	maso	obsahuje	jen	1,13	%	tuku.

Srnec obecný
Jak vypadám?	 *	 Dosahuji	 hmotnosti	 mezi	
10–30	kg,	na	délku	měřím	90–140	cm	a	v	ko-
houtku	 60–90	 cm.	 Ocas	 mám	 velmi	 krátký	
(2–3	 cm)	 a	 sotva	 viditelný.	 Přes	 léto	 je	moje	
srst	až	mírně	rezavě	červená,	s	koncem	roku	
mi	 narůstá	 nová	 zimní	 srst	 a	 její	 zbarvení	
znatelně	 tmavne.	Na	zadku	mám	bílou	 skvr-
nu,	 tzv.	 obřitek.	 Parůžky	 samců	 dorůstají	
do	 délky	 30	 cm.	 Každým	 rokem,	 v	 rozmezí	
od	 října	 do	 prosince,	 své	 parůžky	 shazuji		
a	 na	 jaře	 příštího	 roku	 mi	 narůstají	 nové,	
které	 jsou	 zpočátku	pokryté	 jakousi	 sameto-
vou	 vrstvou,	 která	 se	 nazývá	 lýčí	 a	 vyživuje		
parůžek	při	vývoji	a	růstu.

Jak žiji?	*	Jsem	relativně	plachý	a	při	ohrože-
ní	se	často	ozývám	zvukem	podobným	psímu	
štěknutí.	Většinu	roku	se	zdržuji	samostatně,	
výjimkou	je	pouze	období	rozmnožování,	kdy	
spolu	s	ostatními	samci	bojuji	o	přízeň	samic	
či	zimní	období,	kdy	se	sdružuji	do	společných	
stád.	Stádo	vede	obvykle	dospělá	srna.	V	květ-
nu	až	 červnu	 rodí	 srna	obvykle	 jedno,	někdy	
dvě	hnědá,	bíle	skvrnitá	mláďata	(srnčata).	Ta	
zůstávají	několik	prvních	dnů	nehybně	skryta	
v	husté	vegetaci,	kam	 je	chodí	matka	několi-
krát	denně	krmit.	V	tomto	období	jich	je	mno-
ho	 zahubeno	 sekačkami,	myslivci	 se	 tomuto	
snaží	zabránit	spoluprací	se	zemědělci	–	pro-
cházením	 luk	před	senosečí,	nalezená	srnča-
ta	odnáší	do	křovin	tak,	aby	na	nich	nezůstal	
lidský	 pach.	 V	 případě,	 že	 samice	 zaregist-
ruje	 v	 jejich	 blízkosti	 člověka	 nebo	 nějakého	
dravce,	se	často	stává,	že	svá	mláďata	opustí.		
Ve	volné	přírodě	se	dožívám	maximálně	12	let.

Čím se živím?	*	Živím	se	zejména	nejrůzněj-
šími	bylinami,	občas	požírám	také	různé	plo-
dy.	Zvláště	v	oblibě	mám	přitom	mladé	výhon-
ky	 trav	 s	 vysokým	 obsahem	 vlhkosti.	 Často	
také	okusuji	mladé	stromky	či	o	ně	vytloukám	
své	 parůžky,	 což	 vadí	 lesníkům,	 protože	 tím	
stromky	poškozuji.

Kde mě potkáte?	*	Jsem	nejhojnějším	sudo-
kopytníkem	České	republiky.	Žiji	v	lesích,	ale	
za	 soumraku,	 kdy	 jsem	 nejaktivnější,	 velmi	
často	 navštěvuji	 zemědělskou	 krajinu	 a	 pro-
nikám	 až	 na	 okraje	 měst.	 Jsem	 lovnou	 zvě-
ří	 a	 lovci	 napodobují	 pomocí	 vábničky	 hlas		
říjné	srny,	aby	mě	přivábili	na	dostřel.

Víte, že?	*	Tak	jako	mají	lidé	jedinečné	otisky	
prstů,	nenajdete	ani	mezi	námi	dva	jedince	se	
stejným	nosním	zrcátkem	na	větrníku.	Patřím	
k	 největším	 konzumentům	 hub	 v	 lese.	 Dá-
vám	přednost	lupenitým	houbám,	především	
holubinkám.	 V	 konzumaci	 hub	 mě	 předčí		
pouze	veverka.

Karolína Bártová

spRinteR Zajíc a guRmán sRnec, seznamte se!

Zajíc	polní. Srnec	obecný.
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ŠKOlní OKÉnKO

První	 rok	 ve	 škole	 je	 v	 životě	 každého	 z	 nás	
rokem	 výjimečným.	 Pro	 letošní	 prvňáčky	 to	
ale	 musela	 být	 emoční	 smršť,	 na	 kterou	 ni-
kdy	nezapomenou.	Od	začátku	školního	roku	
nosili	 roušky	a	hned	po	měsíci	prezenční	vý-
uka	 skončila	 uzavřením	 škol.	 Doma	 zůstali	
žáci,	kteří	 zatím	mnoho	neuměli.	Výuka	dětí	
v	předslabikářovém	období	není	vůbec	jedno-
duchá	ani	v	matematice,	ani	v	českém	jazyce.	
Rodiče	dětí	si	zaslouží	velkou	pochvalu	za	to,	
že	to	s	pomocí	paní	učitelek,	s	napsanými	i	na-
točenými	návody	zvládli.

V	rámci	výuky	občanské	výchovy	v	7.	ročníku	
Základní	 školy	 Velké	 Pavlovice	 jsou	 žáci	 se-
znamováni	s	principy	demokracie,	 jehož	 jed-
nou	z	hlavních	součástí	jsou	svobodné	volby.

Naštěstí	 to	 netrvalo	 dlouho	 a	 až	 do	 břez-
na	 školu	 zase	 prvňáčci	 navštěvovali.	 Když	
nastal	 lockdown,	 už	 jsme	 do	 online	 výuky	
„naskočili“	 s	 naučenými	 výukovými	 návyky		
a	 vědomostmi,	 měli	 jsme	 zažité	 hry,	 které	
se	daly	použít	 jak	ve	 škole,	 tak	 i	 v	online	ho-
dinách.	 A	 vše	 šlo	 mnohem	 lépe.	 Možná	 to	
mělo	i	malé	plus	v	tom,	že	počítačová	gramot-
nost	u	tak	malých	dětí	vzrostla,	aniž	by	hrály		
počítačové	hry.

Dalším	 velkým	negativem	byla	 absence	 spo-

Je	potřeba,	aby	si	uvědomili	důležitost	voleb-
ního	 práva	 a	 že	 je	 v	 jejich	 zájmu,	 podílet	 se	
na	 rozhodování	 ve	 své	 zemi.	Proč	 je	 důležité	
jenom	nestát	v	pozadí	a	pouze	nedávat	verbál-

lužáků,	 se	 kterými	 se	 žáčci	 měli	 potkávat,	
utvářet	 kolektiv,	 navazovat	 přátelství,	 učit	
se	 spolupráci	 a	 respektu.	 Byla	 na	 nich	 vidět	
touha,	 jak	 moc	 by	 si	 chtěli	 povídat.	 Snažili	
jsme	 se	 dát	 jim	 k	 tomu	 prostor	 –	 buď	 přímo	
v	 online	 výuce,	 nebo	měli	 moc	 rádi,	 když	 si		
po	 hodině	 u	 počítače	 mohli	 ještě	 nějakou	
chvíli	 popovídat.	 Teď	 se	 vše	 naštěstí	 vra-
cí	 do	 zajetých	 kolejí	 a	 budeme	 doufat,	 že	 se		
přes	obrazovky	už	vídat	nebudeme.

Mgr. lucie nováková, třídní učitelka 1.a

ním	 způsobem	průchod	 negativním	 emocím	
na	 adresu	 systému,	 ale	 skutečně	 se	 pokusit	
něco	změnit.

A	stejně	jako	mohou	ovlivnit	zatím	pouze	fun-
gování	 života	 ve	 škole	 prostřednictvím	 tříd-
ní	 samosprávy	 či	 přes	 žákovský	 parlament,	
tak	 za	 nějaký	 čas	 stejným	 způsobem	mohou		
ovlivňovat	život	v	obci,	kraji	nebo	i	ve	státě.	

Takže	 si	 pro	 začátek	 vyzkoušeli,	 jakým	 způ-
sobem	oslovit	občany	v	rámci	své	předvolební	
letákové	 kampaně.	 Je	 to	 jenom	malý	 krůček	
ke	 skutečným	možnostem,	 ale	 třeba	 se	 z	ně-
kterých	 stanou	budoucí	 zastupitelé,	poslanci		
či	prezident.	

Snad	Vás	osloví	jejich	program,	který	můžete	
najít	na	webových	stránkách	města	Velké	Pav-
lovice	pod	adresou	*	https://www.velke-pav-
lovice.cz/predvolebni-kampan-nanecisto/	
aktualita	ze	dne	27.	dubna	2021.	Malou	ukáz-
ku	přikládáme...

Mgr. Veronika Prokešová,  
pedagog Základní školy Velké Pavlovice

„dobRé Ráno, sanynko, dobRé Ráno, filípku, kubíčku…

předvolební kampaň nanečisto

ČarOděJnicKý SleT
V	pátek	30.	dubna	 se	 rok	 co	 rok	 slétají	 čaro-
dějnice,	které	měly	tentokrát	sraz	na	zahradě	
mateřské	školy.	Od	rána	se	ze	všech	stran	blí-
žila	košťátka	a	košťata	plně	obsazená	čaroději	
a	čarodějnicemi	různé	velikosti.	

A	to	vám	byla	podívaná!	Dokonce	jedna	z	nich	
svůj	let	neubrzdila	a	zapadla	do	křoví!	Potom	
se	čarodějnice	a	čarodějové	rozešli	po	zahra-
dě,	 kde	 předváděli	 své	 dovednosti	 –	 lovení	

hadů,	myší	 a	 brouků,	 vaření	 lektvarů,	 létání	
a	přistávání,	průlety	pavučinou	a	spousty	dal-
ších	úkolů.

Protože	do	školky	zatím	mohly	z	důvodu	epi-
demiologických	 nařízení	 jen	 některé	 děti,	
zůstala	 celá	 čarodějnická	 zábava	 na	 zahradě	
i	 na	 odpoledne,	 kde	už	přilétali	 ze	 svých	do-
movů	 další	 a	 další	 návštěvníci	 a	 hosté.	 Pěk-
ný	 den	 tak	 mohly	 prožít	 všechny	 děti	 jindy		
běžně	navštěvující	mateřskou	školu.

SKOČMe S děTMi  
dO PŘíBěHu  
– projektový den
V	úterý	25.	května	2021	nám	počasí	sice	úplně	
nepřálo,	přesto	si	třída	Koťátek	tento	den	užila	
více	než	netradičně.

Společně	 s	 knihovnicí	 Městské	 knihovny	
Velké	 Pavlovice	 paní	 Lucií	 Gawlovou	 se	 děti	

velkopavlovická mateřinka aneb u nás Je Pořád veselo!
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vypravily	 do	 příběhu	 „O	 prasátku	 Lojzíko-
vi“,	 se	kterým	prožívaly	nelehké	životní	 situ-
ace	 a	 kterému	 se	 snažily	 pomáhat.	 Vtipným	
a	 netradičním	 způsobem	 si	 zopakovaly	 své	
vědomosti	 o	 domácích	 zvířátkách	 i	 zvířát-
kách	 ze	 ZOO,	 skládaly	 puzzle,	 hledaly	mra-
vence	 a	 prováděly	 spoustu	 dalších	 zajíma-	
vých	aktivit.

A	 co	 bylo	 na	 tom	 všem	 nejlepší?	 Společně	
vytvořené	 leporelo	 plné	 obrázků	 z	 prožitého	
dne.	 Tato	 aktivita	 byla	 připravena	 v	 soula-
du	 s	 projektem	 „Výzkum,	 vývoj,	 vzdělávání		
–	 Šablony	 II“,	 do	 kterého	 je	 Mateřská	 škola	
Velké	Pavlovice	zapojena.

KuBa – projektový den
Aby	 to	 nebylo	 líto	 druhé	 předškolácké	 třídě,	
hned	 ve	 čtvrtek	 27.	 května	 2021	 se	 zapojily		
i	 tyto	děti	do	zajímavých	a	netradičních	akti-
vit.	Tentokrát	převážně	pohybových.	

Proč jsme tento den  
nazvali zrovna KUBA?
Kuba	
Umí	
Bavit	
Aktivitami

Je	 to	 náš	 společný	 kamarád,	 který	 s	 námi	
pravidelně	 cvičí	 lokomoci.	Známe	ho,	máme	
ho	moc	rádi	a	vždy	se	na	něj	 těšíme,	protože	
si	 pro	 nás	 připraví	 zajímavé	 a	 líbivé	 cvičení.	
A	 nezklamal	 ani	 tentokrát.	 Užili	 jsme	 si	 to		
a	byla	to	paráda!

Také	 tato	 aktivita	 byla	 připravena	 v	 soula-
du	 s	 projektem	 „Výzkum,	 vývoj,	 vzdělávání		
–	 Šablony	 II“,	 do	 kterého	 je	 Mateřská	 škola	
Velké	Pavlovice	zapojena.

PirÁTSKý děTSKý den
Dětský	 den	 v	mateřince	 se	 nesl	 v	 duchu	 ná-
mořníků	a	pirátů.	Postupně	„vyplulo“	pět	lodí	
plných	 námořníků,	 kteří	 plnili	 úkoly.	 Proč?	
No	přece	vždy	je	důležité	najít	poklad	a	tento-
krát	nám	ho	piráti	ukryli,	tak	jsme	splněnými	
úkoly	získávali	potřebné	indicie	k	jeho	naleze-
ní.	Nebylo	to	jednoduché,	ale	nakonec	se	nám	
to	všem	podařilo.	Našli	jsme	poklad	i	se	slad-
kou	odměnou.

A	už	se	zase	těšíme	na	další	předškoláckou	ak-
tivitu.	 Tentokrát	 se	 vypravíme	 do	Hustopečí	
na	dopravní	hřiště.	Tak	nám	držte	palce,	aby	
nám	přálo	počasí.

A	tím	naše	zábavné	učení	nekončí!	Do	konce	
školního	roku	již	mnoho	času	nezbývá,	ale	nás	
ještě	čekají	další	překvapení	–	loučení	s	před-
školáky,	 nocování	 ve	 školce	 pro	 děti	 odchá-
zející	do	první	 třídy	základní	 školy,	 zahradní	
aktivity...,	ale	o	tom	zase	až	příště.

Kolektiv pracovníků  
Mateřské školy Velké Pavlovice

Čarodějnický	slet.

Projektový	den	s	Městskou	knihovnou	
Velké	Pavlovice	„Skočme	s	dětmi		
do	příběhu“.

Projektový	den	plný	pohybu,		
her	a	sportu	KUBA.

Základní	škola	Velké	Pavlovice	vždy	od	měsí-
ce	října	nabízí	pro	žáky	volnočasové	aktivity,	
zejména	 zájmové	 kroužky.	 V	 letošním	 škol-
ním	roce	byla	nabídka	velice	pestrá,	ale	k	sa-
motné	činnosti	nedošlo.	Pandemie	a	distanční	
výuka	vše	zastavily.

Výjimku	 tvořily	 dva	 kroužky,	 a	 to	 sice	 krou-
žek	 francouzštiny	 a	 šachový.	 Poděkování	
za	 jejich	 realizaci	 online	 patří	 paní	 učitel-

ce	 Mgr.	 Dobrucké	 a	 panu	 Ing.	 Kuchynkovi.	
Děti	 si	 tak	 mohly	 prohlubovat	 své	 znalosti		
a	dovednosti	prostřednictvím	internetu.

Pevně	 věříme,	 že	 od	 září	 2021	 nabídneme	
dětem	 přinejmenším	 stejně	 pestrou	 škálu	
kroužků	 jako	 v	 letošním	 školním	 roce	 a	 čin-
nost	 se	 nám	 už	 rozjede	 stejně	 jako	 před	 do-	
bou	koronavirovou.

V	 nabídce	 určitě	 nebudou	 chybět	 kroužky	
jako	 malý	 kutil,	 vaření,	 stolní	 tenis,	 florbal		
pro	mladší	i	starší	žáky,	kroužek	francouzské-
ho	a	ruského	 jazyka,	 fotografický	a	střelecký	
kroužek,	 šachový	 kroužek	 pro	 začátečníky		
i	pokročilé.	A	nesmíme	zapomenout	na	krou-
žek	badmintonu	a	řadu	dalších.

ing. lenka Bukovská

kRoužky online v základní škole
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Maturitní	 zkoušky	 na	 Gymnáziu	 Velké	 Pav-
lovice	 z	 důvodu	 epidemiologických	 opatření	
začaly	s	měsíčním	zpožděním	24.	května	2021	
státní	 částí,	 složenou	 z	 didaktických	 testů		
z	 matematiky,	 českého	 a	 anglického	 jazyka.	
Po	dalších	dnech	příprav	pokračovaly	od	úte-
rý	1.	června	2021	ústní	částí.	

Studenti	 maturitních	 ročníků	 skládají	 ústní	
maturitní	 zkoušku	 ze	 dvou	 školních	 profi-
lových	 předmětů	 a	 dobrovolně	 ze	 dvou	 po-
vinných	 předmětů	 státní	 části.	 V	 letošním	
školním	roce	maturovalo	16 studentů oktávy 
s třídní učitelem Mgr. Petrem Kadlecem os-
miletém studijním oboru.	 Předsedkyní	 této	
maturitní	komise	byla	Mgr.	Lenka	Bobková.	

V	maturitní	třídě	4. A s třídní učitelem Mgr. 
Bohumilem Vašíčkem maturovalo 11 stu-
dentů čtyřletého studijního oboru	a	předse-
dou	této	maturitní	komise	byla	Mgr.	Dagmar	
Valová.	 Obavy	 a	 napětí	 ze	 své	 první	 zkouš-

Co	by	se	mělo	ve	Velkých	Pavlovicích	opravit,	
upravit,	 zrekonstruovat,	 anebo	 úplně	 nově	
vybudovat?	Co	nám	tu	schází?	Co	bychom	tu	
rádi	měli?	Na	to	se	většinou	ptáme	dospělých	
a	 sami	 dospělí	 občané	 překládají	 své	 návrhy	
představitelům	obce.	Tato	tématika	je	součas-
ně	 věčnou	 otázkou	 na	 jednáních	 Zastupitel-
stva	města.

Po	 vzoru	 sousedních	 Bořetických	 listů	 č.	 1	
roku	 2021	 jsme	 se	 na	 stejnou	 otázku	 zeptali	
našich	dětí,	žáků	1.	i	2.	stupně	základní	školy.	
Aby	byla	naše	anketa	zajímavější,	nespokojili	
jsme	 se	 pouze	 s	 napsaným	 textem.	 Na	 naše	
přání	děti	své	sny	ztvárnily	výtvarně,	nakres-
lily	je	na	velké	výkresy	a	doplnily	psaným	ko-
mentářem.	

Do	 redakce	 Velkopavlovického	 zpravodaje	
nám	 těchto	 úžasných	 překrásných	 a	 velmi	
podnětných	obrázků	dorazilo	rovných	čtrnáct	
plus	 jedna	 kolektivní	 prezentace	 vytvořená	
elektronicky	 staršími	 žáky	 z	 2.	 stupně.	 Mu-
síme	 přiznat,	 bylo	 velmi	 těžké	 vybrat	 z	 nich	
ty	 nejkrásnější.	 Zároveň	 nám	 bylo	 velmi	 líto	
zveřejnit	 je	 ve	 zpravodaji	 pouze	 v	 černobílé	
podobě.	 Z	 tohoto	 důvodu	 jsme	 oželeli	 osm	
barevných	fotografií	z	dění	ve	městě,	které	by-

ky	 dospělosti	 postupně	 opadaly	 a	 studenti		
před	maturitní	komisí	prokazovali	své	znalos-
ti,	které	si	rozvíjeli	i	v	období	distanční	výuky.

S	potěšením	musím	konstatovat,	že	i	přes	pro-
vedené	 úpravy	 podoby	 maturitních	 zkoušek		
v	letošním	roce	se	studentům	podařilo	úspěš-
ně	 odmaturovat	 a	 zakončit	 tak	 studium.	

Poděkování	 patří	 také	 pedagogům,	 kteří	 se	
maturantům	 věnovali	 déle	 jak	 osm	 měsíců		
formou	 dálkové	 výuky.	 Maturantům	 přeji	
hodně	štěstí	v	dalším	studiu	a	osobním	životě.

Paeddr. Vlastimil Kropáč,  
ředitel školy gymnázia Velké Pavlovice

matuRitní Zkoušky zdárnĚ za námi

co bych chtěl(a) u nás mít? tak třeba…

Prezentace	žáků	2.	stupně	ZŠ. Když	popustíte	uzdu	fantazii…	Sny	jsou	vždy	krásné	a	odvážné,	stejně	jako	tato	vize.

Letošní	maturanti.	Netradiční	doba,	netradiční	maturita	a	také	netradiční	snímek.		
Možná	se	vám	podaří	některé	z	absolventů	rozklíčovat!
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Maturitní	 zkoušky	 na	 Gymnáziu	 ve	 Vel-
kých	 Pavlovicích	 byly	 v	 letošním	 školním		
roce	 2020/2021	 ovlivněné	 nepříznivou	 epi-
demiologickou	 situací.	 Maturitní	 ročníky	 se	
tak	 na	 svoji	 zkoušku	 dospělosti	 připravovaly		
převážně	distanční	formou.

Studentka ŽANETA BLAŽKOVÁ, žákyně 
třídy tercie Gymnázia Velké Pavlovice, se 
zúčastnila Mezinárodní soutěže v přednesu 
v ruském jazyce Živá klasika a prosadila se 
v konkurenci rodilých mluvčích.

Živá	 klasika	 je	 soutěž	 v	 přednesu	 mladých	
čtenářů	do	17	 let,	 jehož	cílem	 je	oživit	zájem	
dětí	 a	 mládeže	 o	 četbu	 prozaických	 literár-
ních	děl	a	současně	popularizovat	ruský	jazyk	
jako	další	světový	cizí	jazyk.	Soutěž	probíhá	v	
Rusku	a	také	ve	všech	státech	s	výukou	rušti-
ny.	České	kolo	soutěže	zastřešuje	organizační	
tým	Mezinárodního	kulturního	institutu	Klíč		
pod	vedením	Anny	Evsivové.

V	 letošním	 roce	 soutěž	 proběhla	 distanč-
ně,	 soutěžící	 nerecitovali	 ve	 velkých	 sálech,		

Ústní	zkoušky	se	na	našem	gymnáziu	konaly	
začátkem	června.	Po	následném	vyhodnocení	
didaktických	testů	a	zpracování	výsledků	byla	
v	pondělí	14.	června	2021	v	aule	školy	předá-
na	maturitní	 vysvědčení	 čerstvým	 absolven-	
tům	školy.

ale	přednášeli	z	domu	od	svého	počítače.	Díky	
internetu	 se	 v	 českém	národním	 kole	 spojilo	
10	dětí	 z	 celé	České	 republiky	 se	 členy	poro-
ty	 z	Prahy,	Moskvy,	Kubáně	a	Permu,	města		

Slavnostního	 setkání	 byl	 přítomen	 starosta	
města	pan	Jiří	Otřel,	který	absolventům	školy	
popřál	hodně	štěstí	a	elánu	do	dalšího	vysoko-
školského	studia.	Ředitel	školy	PaedDr.	Vlas-
timil	 Kropáč	 seznámil	 studenty	 s	 výsledky	
maturitních	 zkoušek.	 Ve	 třídě	 oktáva	 s	 tříd-
ním	 učitelem	Mgr.	 Petrem	Kadlecem	 a	 třídě	
4.	A	s	 třídním	učitelem	Mgr.	Bohumilem	Va-
šíčkem	maturovalo	 celkem	27	 studentů.	Ma-
turitní	 vysvědčení	 s	 vyznamenáním	 získalo		
12	studentů,	což	je	44	%	všech	maturujících.	

Noví	maturanti	rozšířili	počty	absolventů	na-
šeho	gymnázia	a	složením	zkoušky	dospělos-
ti	 si	otevřeli	dveře	k	další	 životní	cestě,	které	
pro	mnohé	 bude	 pokračovat	 dalším	 vysoko-
školským	studiem.	Držíme	jim	palce	na	cestě		
za	splněním	jejich	cíle	života.	

Paeddr. Vlastimil Kropáč,  
ředitel gymnázia Velké Pavlovice

na	samém	východě	Evropy.	Porotě	předsedala	
zasloužená	 umělkyně,	 sólistka	 moskevské-
ho	 Divadla	 na	 Tagance	 Anastázie	 Kolpiko-
vá.	Dalšími	členy	byli	umělci	Vadim	Fedorov	
–	 česko-ruský	 básník	 a	 dramaturg	 z	 Prahy,	
Marina	 Korzunová	 -	 zasloužilá	 umělkyně,	
režisérka	 a	 vedoucí	 Divadla	 mladých	 her-
ců	 v	 Čajkovském	 na	Urale,	 Alexandr	 Rjabec	
–	 režisér	 divadla	 Pygmalion	 a	 zasloužený	
učitel	 Kubáně,	 Alexandr	 Antipov	 –	 básník		
a	 herec	 moskevského	 Divadla	 básníků.	 Od-
borná	 porota	 hodnotila	 výběr	 textu,	 jeho	
srozumitelnost,	 pochopení	 a	 umělecký	 vý-
raz	 soutěžících,	 kladla	 důraz	 samozřejmě		
na	ruský	jazyk	s	jemu	odpovídající	výslovnos-
tí,	přízvuky	a	intonací.

Talentovaná	 žákyně	 Žaneta	 Blažková	 si		

absolventi našeho gymnáZia Převzali vysvĚdčení

žaneta blažková boduJe s recitací v ruském Jazyce

Novopečení	absolventi	Gymnázia	Velké	Pavlovice.		
Kéž	je	jim	v	dalším	životě	štěstí	vždy	nakloněno…

Ruštinářka	Žaneta	Blažková	recituje		
na	soutěži	v	ruském	jazyce	„Živá	klasika“,	
neklasicky	prostřednictvím	monitoru	
počítače.	Nebo	už	klasicky?

chom	 jindy	umístili	na	obálku,	a	otiskli	 jsme	
zde	právě	ony	zmiňované	čtvrtky.	

Dle	 našeho	 mínění	 úplně	 nejzdařilejší	 obrá-
zek	nakreslili	hoši	třeťáci	Míša	Seďa	a	Jožinek	
Hicl.	Svůj	výkres	doplnili	následujícím	vzka-
zem,	 adresovaným	 přímo	 panu	 starostovi:	
„Dobrý	 den,	 Pane	 Starosto,	 chtěli	 bychom	
tuto	zoo.	Ale	chceme	ji	větší	než	 je	tato.	Pro-
sím.“	 Co	 Vy	 na	 to,	 pane	 starosto?	 Tak	 tomu	
říkáme	výzva!

Za	 spolupráci	 velmi	 děkujeme	 především	
paním	 učitelkám	 Mgr.	 Evě	 Drienkové		
za	 1.	 stupeň	 ZŠ	 a	 Mgr.	 Veronice	 Prokešové		
za	 2.	 stupeň,	 které	 se	 staly	 našimi	 spojkami		
a	 koordinátorkami.	 Poděkování	 však	 pat-
ří	 úplně	 všem	 paním	 učitelkám,	 které	 se	 se	

svými	žáky	našeho	nápadu	naprosto	bravur-
ně	 zhostily.	 Tak	 vysokou	 úroveň	 prací	 jsme	
opravdu	nečekali!	Děkujeme!	

Co si tedy naše „budoucnost“ ve Velkých 
Pavlovicích nejvíce přeje? O čem děti sní? 
Co nejčastěji malovaly a psaly? 
koupaliště – aquapark – vodní park / ZOO  
/ kino / muzeum/ moderní knihovna / bludiště 
/ venkovní fitness park / psí park, kde pes vyko-
ná svou potřebu a vy to nebudete muset uklízet 
/ psí útulek / park pro odpočinek s fontánou  
/ park pro kola a koloběžky/ stanování – pokoje  
na stromě / klidné místo pro čtení / park pro zví-
řátka / plocha pro ježdění na bruslích / osvětlení  
u skate parku / Wi-Fi free po celém městě / Fast 
Food / lepší silnice / sjezd na dálnici / vodní  

věž v biocentru Zahájka / nákupní centrum 
Olympia mini

Na	 závěr	 se	 snad	 všichni	 shodneme	 na	 přá-
ní,	aby	se	dětem	alespoň	některý	z	 jejich	snů	
splnil.	Rozhodně	tyto	prezentace	stojí	přinej-
menším	za	zamyšlení.	

Krátký	 dodatek	 „pod	 čarou“…	 Pracovnice	
Turistického	 informačního	 centra	 a	Městské	
knihovny	 se	 rozhodly,	 že	 z	 obdržených	 ob-
rázků	uspořádají	výstavku,	a	 to	v	prostorách	
těchto	institucí	na	ulici	Hlavní	6/9.	O	zahájení	
výstavy	 budeme	 včas	 informovat	 prostřed-
nictvím	webových	 stránek	města	 a	hlášením		
v	městském	rozhlase.

Karolína Bártová
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Letos	 studenti	 našeho	 velkopavlovické-
ho	 gymnázia	 soutěžili	 ve	 třech	 kategoriích		
a	všichni	se	umístili	na	předních	místech.

V sobotu 10. dubna 2021 proběhlo kraj-
ské kolo festivalu Ars Poetica – Puškinův 
památník, již obdivuhodný 55. ročník nej-
starší literární soutěže na světě.	 Letos	 se	
však	soutěžící	nesetkali	v	prostorách	Pedago-
gické	 fakulty	Masarykovy	 univerzity	 v	 Brně,	
ale	každý	doma	u	svého	počítače	vyčkával	až	
soutěž,	 která	má	 u	 nás	 již	 pětapadesátiletou	
tradici,	začne	v	nové	online	podobě.

Studentka	třídy	septima	RADKA	VALNÁ	zís-
kala	bronz	v	krajském	kole	Soutěže	v	ruském	
jazyce,	tzv.	olympiádě	a	navázala	na	předcho-
zí	úspěchy	ruštinářů	velkopavlovického	gym-
názia.	

Oproti	 loňskému	 roku	 poskočila	 ze	 sedmé	
příčky	na	třetí	bronzovou,	přičemž	od	druhé-
ho	místa	ji	dělilo	půl	bodu.

V	 pátek	 19.	 března	 2021	 Středisko	 volného	
času	 Lužánky	 v	 Brně	 organizovalo	 krajské	
kolo	 konverzační	 soutěže	 v	 ruském	 jazyce,	
které	letos	neproběhlo	prezenčně,	ale	formou	
videokonference	 s	 odbornou	 porotou	 slože-
nou	z	učitelů	Filosofické	 fakulty	Masarykovy	
univerzity	Brno.

Soutěžící	 se	měli	 vyjádřit	 k	 danému	 tématu,	
obhájit	 svůj	 názor,	 reagovat	 na	 otázky	 rodi-
lých	mluvčích	s	použitím	bohaté	slovní	zásoby	
a	bezchybných	gramatických	forem.

Radka	 si	 vylosovala	 otázku	Mládež	 a	 její	 zá-
jem	 o	 politické	 dění.	 Nenechala	 se	 zaskočit	

Po	představení	poroty,	 jíž	předsedali	předse-
da	České	asociace	rusistů	a	Česko-ruské	spo-
lečnosti	Mgr.	Jiří	Klapka	a	prorektorka	Masa-
rykovy	 univerzity	 dr.	 Simona	 Koryčánková,	
všechny	soutěžící	pozdravil	Generální	konzul	
RF	A.	A.	Kalačov.

Několik	 minut	 po	 desáté	 hodině	 bylo	 zahá-
jeno	 společné	 sledování	 zaslaných	 video-
záznamů	 s	 vystoupeními.	 Celá	 soutěž	 byla	
moderována	koordinátorkou	Ruského	centra		
Mgr.	Lucii	Kleinovou.

Letos	 studenti	 našeho	 gymnázia	 soutěži-

výběrem	tématu	a	přesvědčila	porotu	o	svých	
řečových	dovednostech	a	umístila	se	na	třetím	
místě.

Radka	Valná	 je	pilná	a	svědomitá	studentka,	
která	se	aktivně	zapojuje	do	soutěží,	které	stu-
dentům	nabízím,	ochotně	se	na	ně	připravuje	
nad	 rámec	 školních	 povinností.	 Její	 znalosti	
ruštiny	 jsou	na	vysoké	úrovni	a	 já	na	ni	 jsem	
opravdu	pyšná!

Mgr. Jana lorenzová,  
učitelka ruského jazyka  

– gymnázium Velké Pavlovice

li	 ve	 třech	 kategoriích	 a	 všichni	 se	 umístili		
na	 předních	 místech.	 Naši	 nejmladší	 soutě-
žící	 v	 kategorii	 Sólový	 přednes	 kolektiv	 vy-
hráli	hned	napoprvé	zlato.	Žáci	 tercie	–	 jme-
novitě	 Žaneta Blažková, Tobiáš Baloun, 
Vojtěch Janošek, Kamil Kadlec, Václav 
Kadlec, Lukáš Knápek a Viktorie Kolaříko-
vá	 –	 nadchli	 porotu	 svojí	 dramatizací	 básně		
Samovar	Daniela	Charmse.

Žaneta	 Blažková	 vystoupila	 také	 v	 kategorii	
sólového	 přednesu	 s	 dramatizací	 díla	 ruské-
ho	 spisovatele	 Viktora	 Dragunského	 Moje	
sestra	 Xenie,	 a	 byla	 oceněna	 skvělým	 dru-	
hým	místem.

Stříbro	 získal	 také	 kolektiv	 starších	 studen-
tů	 ze	 sexty,	 septimy	a	3.A	–	 jmenovitě	Anna 
Drápalová, Michal Havelec, Veronika Jež-
ková, Ivana Krmíčková, Barbora Listová, 
Emma Procházková, Richard Skulínek, 
Magdalena Švecová a Radka Valná.	Porota	
je	ocenila	za	originální	zpracování	a	procítěný	
přednes	básně	Rekviem	autora	Roberta	Rož-
děstvenského.	Žáci	tercie	si	vítězným	vystou-
pením	zajistili	postup	do	celostátní	přehlídky	
v	Praze,	 která	 se	 koná	každoročně	6.	 června		

aRs poetica – PuškinŮv Památník, brno 2021

Radka valná bronzová ruštinářka v kraJi

Povyprávět	si	s	Radkou	Valnou		
v	ruském	jazyce?	Žádný	problém!		
Jen	abyste	jí	stačili!

Studenti	tříd	sexta,	septima	a	3.A		
s	básní	Rekviem	autora	Roberta	Rožděst-
venského	vybojovali	stříbrnou	příčku.

Studenti	třídy	tercie	s	básní	Samovar		
autora	Daniela	Charmse	byli	napoprvé		
v	soutěži	zlatí.

k	 přednesu	 vybrala	 tříminutový	 úryvek	
z	 prozaického	 díla	 Viktora	 Dragunského		
–	Moje	sestra	Xenie,	ve	kterém	živě	ztvárnila	
role	 rodičů	 a	 vyvíjející	 se	 vztah	malého	 syna	
k	 narozené	 sestřičce.	 Porota	 vysoce	 oce-
nila	 její	 ruský	 jazyk,	 protože	 v	 konkurenci		
10	dětí	z	ruských	a	bilingvních	rodin	se	Žane-
ta	umístila	na	úspěšném	6.	místě.

Při	distančně	vedené	soutěži	byl	diplom	pře-
dáván	po	internetu,	knihy	a	sladkosti	dorazily	
poštou,	 ale	 největším	 odměnou	 je	 pozvánka	
do	 Mezinárodního	 dětského	 tábora	 Artek		
v	 létě	 2022.	 Kéž	 se	 si	 Žanetka	 tábor	 krásně	
užije,	rozhodně	si	to	zaslouží!

Soutěžní video v podání ŽANETY BLAŽ-
KOVÉ	najdete	na	webových	stránkách	města	

Velké	Pavlovice	pod	adresou	*	https://www.
velke-pavlovice.cz/zaneta-blazkova-boduje-
-s-recitaci-v-ruskem-jazyce	/	aktualita	ze	dne	
23.	dubna	2021

Mgr. Jana lorenzová,  
učitelka ruského jazyka  

– gymnázium Velké Pavlovice
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v	den	výročí	narození	A.	S.	Puškina.

Ars	 Poetica	 –	 Puškinův	 památník,	 který	 byl	
opět	 svátkem	 ruské	 kultury	 s	 recitacemi	 děl	
ruských	 autorů	 a	 interpretacemi	 písní,	 kaž-	
dému	 účastníkovi	 zaručuje	 krásný	 zážitek	
především	díky	 pestrosti	 programu.	V	 letoš-

ní	 online	 podobě	 soutěži	 chyběl	 osobní	 kon-
takt	 a	 nenahraditelná	 atmosféra	 společného	
setkání,	 přesto	 si	 cením,	 že	 soutěž	 proběhla		
a	my	se	jí	jako	každoročně	zúčastnili.	

Své	studenty	moc	chválím	za	to,	že	našli	chuť	
věnovat	se	ruské	literatuře	nad	rámec	povinné	

výuky.	Těší	mne,	že	objevili	svůj	talent	a	pro-
žívali	 radost	 ze	 společného	 nácviku	 soutěž-	
ních	vystoupení.

Mgr. Jana lorenzová,  
učitelka ruského jazyka  

– gymnázium Velké Pavlovice

Každé	 studium	 má	 začátek	 a	 konec.	 Na	 zá-
kladní	 uměleckou	 školu	 ve	 Velkých	 Pavlovi-
cích	 přijímáme	 děti	 již	 předškolního	 věku,	
které	 začínají	 přípravnou	 hudební	 výcho-
vou.	Děti	 ze	 základní	 školy	mohou	nastoupit	
bez	 přípravky	 rovnou	 do	 prvního	 ročníku	
ZUŠ.	 Základní	 cyklus	 trvá	 sedm	 let.	 Někdy	
dítě	 po	 pár	 letech	 zjistí,	 že	 volba	 hudebního	
nástroje	 nebyla	 správná	 a	 přechází	 na	 jiný	
nástroj.	 Naopak	 některým	 jeden	 nástroj	 ne-
stačí	a	přidají	si	třeba	ještě	zpěv,	nebo	i	druhý		
hudební	nástroj.

Součástí	 výuky	 je	 absolvovat	 dvě	 veřejná	 vy-
stoupení	za	rok.	V	posledních	dvou	letech	bylo	
kvůli	protikovidovým	opatřením	obtížné	tato	
vystoupení	 splnit.	Mladí	 umělci	 přesto	 touží	
ukázat,	co	se	za	uplynulý	rok	naučili.	A	absol-
venti	si	zaslouží,	aby	jejich	sedmileté	snažení	
nepřišlo	 vniveč	 a	 bylo	 ukončeno	 absolvent-
ským	koncertem.

Po	 postupových	 zkouškách	 na	 konci	 každé-
ho	školního	roku	se	v	ZUŠ	konají	všem	dobře	
známé	talentové	zkoušky,	na	které	se	mohou	
dostavit	děti	od	5	let	věku	v	doprovodu	svých	
zákonných	 zástupců.	Odborná	 porota	 sesta-
vená	z	pedagogů	ZUŠ	nového	žáčka	vyzkouší	
ze	zpěvu	libovolné	písničky,	z	 intonace	a	ele-
mentárního	rytmu.

Pořádání	talentových	zkoušek	nařizuje	a	pře-
depisuje	MŠMT	ČR	a	ČŠI,	avšak	zkušení	pe-
dagogové,	kvalifikovaní	hudebníci	dobře	vědí,	
že	během	pěti	minut	nelze	rozpoznat,	jaké	má	
pětileté	 dítě	 vlohy	 ke	 hraní	 na	 hudební	 ná-
stroj.	Často	se	stává,	že	k	 talentovkám	přijde	
dítě	 smělé	 a	 sebevědomé,	 přesvědčivě	 zazpí-
vá,	 intonace	 a	 rytmus	mu	 jdou	 jakoby	 samy		
od	 sebe.	 Vedle	 těchto	 suverénů	 někdy	 ne-
smělé	 a	 introvertní	 děti	 nepředvedou	 ve	 vy-	
hrazených	 pár	 minutách	 nic,	 mají	 trému		
a	jeví	se	v	přítomném	okamžiku	jako	absolut-
ně	 nenadané.	 Avšak	 po	 2-3	 letech	 docházky	
do	 ZUŠ	 se	 situace	 může	 zcela	 obrátit.	 Dítě,	
které	 se	 jevilo	 jako	 „úžasný	 talent“,	 není	
schopno	 systematické	 práce,	 pravidelné	 do-
cházky	 a	 postupuje	 v	 osvojování	 dovedností		
při	 hře	 na	 hudební	 nástroj	 pomalu	 a	 s	 obtí-
žemi,	 zatímco	 spolužák,	 který	 u	 talentovek	
neexceloval,	 se	 naopak	 projeví	 jako	 vytrva-
lý,	 pracovitý	 a	 poctivý	 žák	 a	 nakonec	 peda-
gog	 zjišťuje,	 že	 jeho	 vlohy	 ke	 studiu	 hudby,		

V	 uplynulém	 školním	 roce	 byla	 nejdéle	 stu-
dujícím	 žákem	ZUŠ	Velké	 Pavlovice	 Zuzana	
Bártová.	 Na	 naši	 školu	 nastoupila	 již	 v	 pěti	
letech	v	 roce	2009	a	začala	se	učit	na	zobco-
vou	flétnu.	 Po	 pěti	 letech	 si	 k	 flétně	 přibrala		
ještě	 klavír.	 Během	 let	 absolvovala	 nespočet	
různých	 sólových	 vystoupení	 jak	 na	 flétnu,		

hudební	 sluch	 a	 smysl	 pro	 rytmus,	 dříma-
ly	 ve	 skrytu	 jeho	 nitra	 a	 nyní	 mají	 možnost		
se	konečně	projevit.

Právě	 pro	 tyto	 zkušenosti	 naše	 „talentovky“	
bereme	 jako	 zápis	 do	 ZUŠ.	 Nejdůležitějším	
kritériem	je	proto	volné	místo.	Každého	žáka,	
který	chce	zkusit	na	některý	z	hudebních	ná-
strojů	 hrát,	 zapíšeme,	 přijmeme	 a	 dáme	mu	
šanci,	aby	ukázal,	co	v	něm	dříme.

Na	závěr	musím	říci,	že	již	téměř	40	let	sledu-
ji,	 že	 žáci	 zůstanou	 většinou	 věrni	 naší	 škole	
i	 svým	 pedagogům	 a	 využijí	 všechny	 roky,	
kdy	 mají	 možnost	 ZUŠ	 navštěvovat:	 2	 roky	
přípravné	 studium,	 7	 let	 základní	 studium		
I.	stupně	a	4	roky	základní	studium	II.	stupně.	

tak	 i	 klavír	 nebo	 s	 flétnovým	 souborem.	Vy-
vrcholením	 dosavadního	 zápolení	 s	 paní	
hudbou	 měl	 být	 veřejný	 velký	 absolvenstký	
koncert.	Bohužel	doba	 tomu	nepřála	a	místo	
zaplněného	koncertního	sálu	na	ekocentru	se	
sešla	nejbližší	rodina	14.	května	u	Bártů	doma.		
Za	 dodržení	 všech	 hygienických	 opatře-

Počítejte	se	mnou,	je	to	celkem	13	let!

V	 tomto	 spočívá	 výjimečnost	 studia	 v	 ZUŠ,	
že	učitel	dostane	svého	žáka	jako	malého	pě-
tiletého	 školkaříka	 a	 loučí	 se	 ním	 na	 konci	
střední	školy	jako	s	osmnáctiletým	téměř	do-
spělým	člověkem.	Po	tolika	letech	pravidelné-
ho	scházení	se	ve	škole	i	na	akcích	ZUŠ	nejen	
se	 žákem,	 ale	 i	 se	 všemi	 členy	 jeho	 rodiny,		
s	 rodiči,	 prarodiči	 i	 sourozenci,	 nemůže	 ne-
vzniknout	 přátelký	 vztah,	 který	 trvá	 vlastně	
po	celý	život…

To	jsme	ostatně	mohli	v	praxi	vidět	před	„co-
vidovým	 obdobím“	 na	 koncertě	 k	 90.	 naro-
zeninám	pana	učitele	Oldřicha	Jeřábka.	Jeho	
bývalí	žáci,	ve	věku	od	50	až	do	80	let	mu	přišli	
blahopřát,	přinesli	dárky	a	vzpomínali	s	vděč-
ností	na	krásné	roky	mládí	prožité	v	ZUŠ	s	pa-
nem	učitelem…

Drazí	přátelé,	milí	 rodiče	našich	žáků,	děku-
jeme	Vám	za	spolupráci,	která	se	v	nepřízni-
vých	 podmínkách	 distanční	 výuky	 ještě	 více	
rozvinula	 a	 na	 nové	 žáky	 i	 s	 jejich	 rodinami	
se	těšíme!	Máme	pro	Vás	skvělé	kvalifikované		
a	 zkušené	pedagogy,	 kteří	Vám	budou	 věno-
vat	maximální	pozornost,	pokud	o	 to	budete		
mít	zájem.

Milena Karberová,  
ředitelka Základní umělecké školy  

netradiční absolventský konceRt

milé dĚti, Zveme vás na talentovky!

Úplně	první	besídka	malé	flétnistky	
Zuzky.	Psal	se	rok	2010.

Zuzka	s	panem	učitelem	Bílkem		
na	pololetních	zkouškách	v	roce	2018.

Když	do	ZUŠ	poprvé	přišli,	ani	písmenka	
ještě	neuměli.	Když	odcházeli,	byli	z	nich	
mladí	lidé.
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Ve	dnech	19.	až	23.	května	2021	se	ve	Valaš-
ském	 Meziříčí	 konal	 Mezinárodní	 festival	
cimbálu	 Valašské	 Meziříčí.	 Organizátoři	 se	
jej	 rozhodli	 uspořádat	 navzdory	 současné	
nejisté	době	a	vyplatilo	se!	ZUŠ	Velké	Pavlovi-	
ce	bodovala.

Jednalo	 se	 již	 o	 14.	 ročník	 proslulého	 se-
tkání	 cimbalistů	 všech	 generací,	 které	 se	
jako	 bienále	 koná	 ve	 Valašském	 Meziříčí	 již		
od	roku	1995.

Základní	 umělecká	 škola	 Velké	 Pavlovice	
vypravila	 na	 toto	 věhlasné	 klání	 své	 zástup-
ce.	 Pod	 vedením	 pana	 učitele	MgA.	Michala	
Grombiříka	zde	se	svým	programem	vystou-
pily	 dvě	 naše	 nejúspěšnější	 žákyně	 –	 cim-
balistky	 Tereza	 Bílková	 z	 Vrbice	 a	 Laura	
Soukopová	 z	 Hustopečí.	 Obě	 dívky	 sklidily	
vavříny.	 Tereza	 se	 umístila	 ve	 své	 kategorii		
na	3.	místě	a	Laura	byla	odměněna	za	svůj	vý-
kon	čestným	uznáním.

Jak	se	vyjádřil	pan	učitel:	„Dopadlo	to	nejlíp,	
jak	mohlo!“	

Milena Karberová  
& Mga. Michal grombiřík,  

ředitelka a pedagog Základní umělecké školy 
Velké Pavlovice

V	září	2021	to	bude	devět	let,	co	jsem	ve	Vel-
kých	 Pavlovicích	 začala	 provozovat	 Trdlo-
hrátky.	Coby	matka	(tehdy	ještě)	dvou	malých	
dětí	na	rodičovské	dovolené	jsem	chtěla	ales-
poň	trochu	být	v	kontaktu	se	svou	učitelskou	
profesí	 a	 získat	 nové	 zkušenosti	 při	 práci		
s	dětmi.	Když	 jsem	se	skoro	náhodou	dozvě-
děla	 o	 franšízovém	 programu	 paní	 Lenky	
Cackové,	který	mi	dával	smysl,	přihlásila	jsem	
se	na	školení,	podepsala	franšízovou	smlouvu		
a	získala	licenci.	

S	nadšením,	ale	i	obavou	z	neznáma	jsem	ote-
vřela	Trdlohrátky	pro	první	skupinku	nejmen-
ších	 dětí,	 ze	 kterých	 jsou	 dnes	 velcí	 školáci.	
Během	 těch	 devíti	 let	 zájemkyň	 stále	 přibý-
valo,	 programem	 prošlo	 několik	 stovek	 dětí,	

cimbalistky teReZka a lauRa  
sklízely vavříny na mezinárodní soutĚži

tRdlohRátky  
– ProGram Pro neJmenší dĚti

Tereza	s	panem	učitelem	a	Laurou...		
Mladým	cimbalistkám	k	úspěchu		
velmi	blahopřejeme!

ní	 Zuzanka	 absolvovala	 doma	 na	 pianinu,		
na	kterém	celé	 roky	poctivě	 a	do	úmoru	 cvi-
čila.	 Velikány	 světové	 hudby	 (A.	 Dvořák,		
E.	Morricone,	K.	Svoboda,	H.	Zimmer)	 jsme	
si	 tak	mohli	vyslechnout	z	pohodlné	sedačky	
v	 obývacím	 pokoji.	 Zuzka	 všechny	 nacvi-
čené	 skladby	 přednesla	 s	 přehledem	 a	 byla		
odměněna	potleskem	všech	posluchačů.

Tento	 velmi	 neobvyklý	 absolventský	 koncert	
byl	snad	prvním	a	také	posledním	v	mé	učitel-
ské	praxi.	Můžeme	si	jen	přát,	aby	následující	
léta	 už	 nebyla	 poznamenána	 zákazem	 kon-
certů,	zpěvu	a	společného	vystupování.	Ať	 je	
dostatek	dětí,	které	budou	ochotny	a	 rády	 se	
roky	a	roky	vzdělávat	v	umění	a	obdarovávat	
své	posluchače	pěknou	hudbou.	

Mga. Zbyněk Bílek,  
učitel hudby na Základní umělecké škole  

Velké Pavlovice

Poděkování…
Sedmnáctiletá ZUZKA BÁRTOVÁ navště-
vovala Základní uměleckou školu ve Vel-
kých Pavlovicích neuvěřitelných dvanáct 
let. Stala se tak po Martinu Jilkovi (mimo-
chodem z rodiny…) druhým zde nejdéle 
studujícím žákem. Jak se vyjádřil sám pan 
učitel Bílek: „Zuzko, bez urážky, ale vítej 
mezi veterány!“

Naučila se hrát s absolutoriem na soprá-
novou zobcovou flétnu, altovou zobcovou 
flétnu a klavír – to vše díky systematické 

Zuzka	se	svými	nejlepšími	kamarádkami	
Anetou	a	Veronikou,	které	nechyběly	coby	
čestní	hosté	na	absolventském	koncertě		
„z	obýváku“.	

pečlivé práci a citlivému přístupu pana 
učitele MgA. Zbyňka Bílka. Řadu let také 
zpívala v dětském pěveckém sboru pod ve-
dením sbormistryně paní učitelky Květo-
slavy Jarošové. Téměř na všech jejích kon-
certech, včetně absolventských, nechyběla  
paní ředitelka ZUŠ Milena Karberová, kte-
rá mnohdy Zuzku doprovázela svou hrou 
na klavír. 

Ráda bych na tomto místě jménem svým, 
svého manžela, dcery Zuzany a celé naší 
rodiny všem výše jmenovaným upřímně 
za svou práci, empatii a přátelství upří- 
mně poděkovala.

Karolína Bártová

a	to	nejen	z	Velkých	Pavlovic	a	blízkého	okolí,		
ale	i	ze	vzdálenějších	míst	–	z	Popic,	Šitbořic,	
Dolních	Bojanovic…

Trdlohrátky	 jsou	hravý	program	pro	mamin-
ky	 s	 nejmenšími	 dětmi	 ve	 věku	 od	 cca	 čtyř	
měsíců	až	do	nástupu	do	 školky.	Spojují	pří-
jemné	 setkávání	 se	 získáváním	 potřebných	
informací,	 inspirují	 rodiče	 a	 motivují	 děti.	
Probíhají	1×	týdně	po	celý	školní	rok,	během	
jednoho	roku	se	sejdeme	40×.	Celoroční	pro-
gram	 je	 rozdělen	 do	 10	 témat,	 každé	 téma		
do	čtyř	45	minutových	lekcí.

Každý	 měsíc	 se	 nese	 v	 duchu	 jedné	 lidové	
pohádky.	 Nejmenší	 děti	 začínají	 pohádkou		
o	 Karkulce,	 dále	 se	 seznámí	 s	 Koblížkem,	
Budulínkem,	 Popelkou,	 Palečkem,	 Šípkovou	
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Růženkou…	 se	 staršími	 dětmi	 se	 podíváme	
za	 Sněhurkou,	Dlouhým,	 Širokým	 a	 Bystro-
zrakým	a	nakonec	pomůžeme	princi	 Jiříkovi	
získat	 ruku	 Zlatovlásky.	 To	 vše	 pomocí	 bás-
niček,	 písniček,	 her	 a	 cvičení.	 Tyto	 aktivity	
nejsou	 náhodně	 seskládány,	 ale	 vztahují	 se		
k	 dané	 pohádce	 a	 pomáhají	 dětem	 kus	 po-
hádky	 prožít.	 Vše	 na	 sebe	 logicky	 a	 plynule	
navazuje,	 žádné	dvě	 lekce	nejsou	stejné.	Dů-
ležitým	prvkem	každého	setkání	jsou	rituály,	
neboli	 stejné	 prvky,	 které	 se	 každou	 hodinu	
opakují	stejným	způsobem	–	úvodní	písnička,	
četba	pohádky,	rozloučení	s	bubínkem.	Čím	je	
dítě	menší,	tím	jsou	pro	něj	rituály	důležitější,	
pomáhají	mu	orientovat	se	v	daném	prostoru		
a	čase,	dodávají	mu	pocit	bezpečí	a	jistoty.

Trdlohrátky	podporují	 rozvoj	 sociálního	 vní-
mání	 a	 interakci	 mezi	 vrstevníky,	 zaměřují	
se	 také	 na	 rozvoj	 hudebního	 citu,	 rytmiky	 a	
dramatiky.	 Nechybí	 cvičení	 na	 rozvoj	 moto-
riky,	koordinace	a	 senzomotorické	 inteligen-
ce.	 V	 neposlední	 řadě	 se	 dotýkají	 i	 rozvoje	
emoční	 inteligence,	 která	 je	 základem	 dob-

ré	 komunikace.	 Vše	 je	 přizpůsobeno	 věku		
a	schopnostem	dětí.	Celý	program	roste	spo-
lu	 s	 dětmi.	 Jiné	 aktivity	 máme	 pro	 půlroční	
miminka,	 jiné	pro	děti,	které	začínají	 chodit,	
a	jiné	pro	dvou	až	tříleté	děti,	které	v	nejbližší	
době	čeká	nástup	do	školky.	Děti	nejsou	pře-
hlcovány	 množstvím	 podnětů,	 ale	 jsou	 mo-
tivovány	 k	 tomu,	 aby	měly	 zájem	 rozvíjet	 se	
samy.	Vše	probíhá	v	malých	skupinkách	čtyř		
až	osmi	dětí	s	rodiči.

V	Trdlohrátkách	se	děti	naučí	mnoho,	setkají	
se	s	jinými	stejně	starými	dětmi,	učí	se	reago-
vat	na	sebe	navzájem	i	na	lektorku.	Maminky	
mají	 příležitost	 vidět	 své	 dítko	 v	 porovná-
ní	 s	 jinými	 podobně	 starými	 dětmi.	 Cílem		
ale	 rozhodně	 není	 stres	 z	 toho,	 že	 např.	 náš	
Petřík	není	tak	šikovný	jako	sousedovic	Anič-
ka.	Každé	dítě	je	jiné,	má	své	tempo	a	způsob	
poznávání	světa.	Jedno	dítě	překypuje	tempe-
ramentem,	 zatímco	 druhé	 se	 nevzdálí	 z	ma-
minčiny	 náruče.	 Jedno	 se	 nadšeně	 zapojuje	
do	všech	aktivit,	druhé	se	tváří,	že	ho	nic	ne-
zajímá,	ale	doma	pak	tatínkovi	a	prarodičům		

s	 nadšením	 ukáže	 vše,	 co	 se	 naučilo.	 Děti	
všech	 povah	mají	 v	 Trdlohrátkách	 své	místo		
a	mohou	si	je	prožívat	po	svém.	

Blíží	 se	září	a	s	ním	nový,	 tentokrát	už	desá-
tý,	 ročník	 Trdlohrátek.	 Zvu	 všechny	mamin-
ky	 s	 dětmi	 ve	 věku	 čtyři	 měsíce	 až	 tři	 roky	
na	 ukázkové	 lekce,	 které	 proběhnou	 v	 týdnu		
od	29.	 srpna	do	2.	 září	2021	budově	Základ-
ní	umělecké	 školy	Velké	Pavlovice.	 Je	možné	
se	 přihlašovat	 během	 prázdnin	 (nejlépe	 do	
půlky	 srpna)	 na	 některém	 z	 níže	 uvedených		
kontaktů.	Těším	se	na	Vás!

Mgr. Bc. Jana Julinková,  
certifikovaná lektorka Trdlohrátek

Informace:	www.trdlohratky.cz	
Facebook:	Trdlohrátky Velké Pavlovice

Kontakt:	
Messenger:	Jana Julinková 
E-mail:	janajulinkova@seznam.cz 
Tel.:	774 335 688

Není	krásnější	a	něžnější	pohled	než	na	šťastné,	veselé	a	zdravé	děti	s	maminkami.

I	v	době	distanční	výuky	se	na	středních	ško-
lách	čile	soutěží.	Družstvo	studentů	obchodní	
akademie	 ze	 Střední	 průmyslové	 školy	 Ed-
varda	 Beneše	 a	 obchodní	 akademie	 Břeclav	
se	zúčastnilo	soutěže	o	finanční	gramotnosti		
a	zvítězilo.

Družstvo	 žáků	 3.	 ročníku	 oboru	 obchodní	
akademie	 ze	 Střední	 průmyslové	 školy	 Ed-
varda	 Beneše	 a	 obchodní	 akademie	 Břeclav		
ve	složení	Karolína Tomková z Velkých Pav-
lovic,	Veronika	Zapletalová	 a	David	Pardov-
ský	zvítězilo	v	celostátním	finále	10.	 ročníku	
soutěže	Finanční	gramotnost.	Soutěž	Finanč-
ní	 gramotnost	 vyhlašuje	 Ministerstvo	 škol-
ství,	mládeže	a	tělovýchovy	České	republiky.	

Školní	 a	 okresní	 kola	 probíhala	 od	 listopadu	
loňského	 roku,	 v	 březnu	 pokračovala	 kola	
krajská.	Z	nich	postoupilo	dvanáct	středních	
škol	 do	 celostátního	 finále.	 Týmy	 si	 na	 své	
cestě	 soutěží	musely	 poradit	 s	 různými	 úko-
ly	a	 soupeřit	 s	mnoha	účastníky,	 vyjadřovaly	
se	 i	 ke	 způsobu	 výuky	 finanční	 gramotnosti		
ve	školách.

Pro	online	finále	byla	připravena	krátká	scén-
ka	 znázorňující	 situaci	 z	 praktického	 života.	
Soutěžící	odpovídali	na	odborné	dotazy,	které	
se	vázaly	právě	k	ní.	Měli	 také	možnost	klást	
otázky	 Aleši	 Michlovi,	 členu	 bankovní	 rady	
České	národní	banky.

Metu	 nejvyšší	 obsadila	 dvě	 družstva	 –	 žáci	
oboru	 obchodní	 akademie	 ze	 Střední	 prů-
myslové	 školy	 Edvarda	 Beneše	 a	 obchodní	
akademie	 Břeclav,		
a	žáci	z	Vyšší	odbor-
né	 školy	 a	 Střední	
průmyslové	 školy	
Šumperk.	 Každý	
člen	vítězného	druž-
stva	 získal	 poukáz-
ku	 na	 nákup	 knih		
v	hodnotě	1.000	Kč.	
V	 břeclavské	 škole	
ocení	 reprezentanty	
pochvalou	 spoje-
nou	 opět	 s	 knižní	
poukázkou.	 Dalším	
oceněním	 úspěchu	

tým Z břeclavské „obchodky“ ZvítěZil
v celostátní soutĚži finanční Gramotnosti

bylo	 jistě	 i	přijetí	soutěžících	a	 jejich	učitelek	
u	místostarosty	Břeclavi	Richarda	Zemánka,	
které	 proběhlo	 23.	 dubna	 2021	 na	 břeclav-	
ské	radnici.

Marcela Minářová, 
Střední průmyslová škola edvarda Beneše  

a Obchodní akademie Břeclav

(Zdroj: Břeclavský deník)

Karolíně	Tomkové	(druhá	zleva)	ke	skvělému	úspěchu	blahopřejeme	
a	děkujeme	za	příkladnou	reprezentaci	města	Velké	Pavlovice.
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Ani	jsme	se	nenadáli	a	byl	konec.	Konec	akce	
Rozhýbejme	Velké	Pavlovice,	do	které	se	na-
konec	přihlásilo	přes	60	účastníků.

Myšlenka	 uspořádat	 akci	 Rozhýbejme	 Vel-
ké	 Pavlovice	 se	 zrodila	 neplánovaně,	 rychle,	
bláznivě.	Když	jsem	se	spojila	s	vedením	měs-
ta,	akce	byla	schválena	„radou“,	šlo	to	už	ráz	
na	ráz.	

První	myšlenka	byla,	do	čeho	se	to	zase	pouš-
tíš?	Odpověď	jsem	ale	v	sobě	nehledala	dlou-
ho.	 Chtěla	 jsem	 jen	 podpořit	 děti	 i	 dospělé	
v	 pohybu.	 Dát	 jim	 nějakou	 další	 motivaci		
k	tomu,	aby	vyšli	ven	a	měli	možnost	načerpat	
tu	 spoustu	 energie,	 kterou	 pohybem	 vypla-
vené	 endorfiny	 tak	 nějak	 automaticky	 dodá-
vají.	V	té	době	jsem	měla	především	pocit,	že	
je	 potřeba	 zapomenout	 na	 všechna	 omezení	
přicházející	den	za	dnem	z	důvodu	zhoršující	
se	 pandemické	 situace.	 Z	 vlastní	 zkušenosti	
jsem	 potom	 věděla,	 že	 právě	 pohyb	 dokáže	
udržet	 „emoce	 a	 nervy	 na	 uzdě“	 a	 pomáhá		
nepodléhat	skepsi.

Zbývalo	 jen	 pustit	 se	 do	 práce.	 Sepsat	 pra-
vidla,	 vytvořit	 „letáčky“,	 všechno	 zveřejnit.	
Podmínky	 účasti	 byly	 jednoduché.	 Stačilo	

být	 obyvatelem	 Velkých	 Pavlovic,	 stáhnout	
zdarma	potřebnou	aplikaci	a	prostřednictvím	
mailu	se	zaregistrovat.	Když	se	1.	června	ote-
vřely	 brány	 přičítání	 kilometrů,	 ať	 již	 běhu	
či	 chůze,	 byla	 přihlášena	 většina	 pozdějších	
účastníků.	 Během	 prvních	 pár	 dní	 bylo	 na-
chozeno/naběháno	 tisíc	 kilometrů.	 Ve	 vý-
sledku	jich	bylo	samozřejmě	mnohem	víc,	což		
ale	 není	 to	 podstatné.	Nejdůležitější	 bylo,	 že	
na	tvářích	chodců	i	běžců,	které	jsem	potkáva-
la	po	městě	i	mimo	něj,	zářily	úsměvy.	Takže	
cíl	akce	–	splněn.	

Protože	 v	 některých	 kategoriích	 se	 nezare-
gistroval	 ani	 jeden	 účastník,	 v	 jiných	 nespl-
nili	 účastníci	 podmínku	umožnění	 sledování	
svých	 aktivit,	 výsledky	 byly	 sčítány	 pouze		
ve	 třech	 kategoriích,	 kdy	 je	 nutno	 podotk-
nout,	 že	 ani	 kategorie	 nejstarších	 účastní-
ků	 se	 nemůže	 za	 své	měsíční	 výkony	 stydět.		
V	 nejobsazenější	 kategorii	 24-54	 let	 potom	
probíhal	 boj	 o	 prvenství	 do	 posledního	 dne.	
Jak	to	tedy	dopadlo?

Kategorie 15–23 let
Sarah Horáková	–	33,2	km	
Natálie Šefránková	–	26,6	km	
Emma Procházková	–	19,7	km

Kategorie 24–54 let
Lenka Procházková	–	325,54	km	
Kristýna Kovářová	–	302,91	km	
Iva Procházková	–	294,79	km

Kategorie 55+ let
Jiřina Herzánová	–	320,61	km	
Věra Hrabcová	–	138,67	km	
Marta Buchtová	–	84,24	km

Celkovou	 vítězkou	 se	 tak	 stala	 Lenka	 Pro-
cházková	 s	 obrovskou	 porcí	 nachozených/
naběhaných	 kilometrů,	 kdy	 je	 považuji		
za	 nezbytné,	 že	 všechny	 nachodila/naběhala	
v	 průběhu	 pouhých	 jednatřiceti	 dní.	 Téměř	

RoZhýbejme velké pavlovice  
aneb troška Pohybu Pro radost

shodným	 počtem	 kilometrů	 se	 však	 blýskla	
i	 vítězka	 kategorie	 55+	 let.	 Paní	 Herzánová	
nachodila	 320,61	 km,	 a	 to	 je	 taktéž	 úcty-	
hodná	vzdálenost.

Ačkoli	 měla	 být	 akce	 motivační	 i	 pro	 děti,		
ve	 výsledcích	 se	 žádné	 body	 v	 dané	 katego-
rii	 nerozdělily.	 Jedním	 z	 důvodu,	 proč	 tomu	
tak	 je,	 je	 skutečnost,	 že	nebylo	 zpřístupněno	
sledování	 aktivit	 dětí	 v	 aplikaci,	 která	 byla		
pro	 registraci	 nezbytná.	 Druhým	 důvodem	
potom	 byla	 ta	 skutečnost,	 že	 děti	 jednoduše	
nenosily	 žádný	 snímač	 vykonávané	 aktivity,	
takže	 nebyla	 zaznamenána.	 Nicméně	 ani	 to	
neznamená,	 že	 se	 žádné	 děti	 nezúčastnily.		
Minimálně	 za	 malé	 velkopavlovické	 házen-
kářky	mohu	účast	potvrdit,	a	to	hned	opako-
vaně	v	podobě	několika	„mimotréninkových“		
vycházek	pro	zlepšení	kondice.

Účastníci,	 kteří	 se	 umístili	 na	 prvních	 třech	
místech	 v	 daných	 kategoriích,	 budou	 po-
tom	 odměněni	 cenami	 darovanými	 Městem	
Velké	 Pavlovice,	 a	 to	 především	 hodnotný-
mi	 poukázkami	 pro	 nákup	 nejen	 sportovní-	
ho	vybavení.

Hodnocení	akce	jako	takové	bych	ráda	necha-
la	na	každém	jednom	účastníkovi,	ale	vlastně	
i	 na	 těch,	 kteří	 se	 z	 rozličných	důvodů	nezú-
častnili.	Pro	mě	byly	hlavní	odměnou	úsměvy,	
které	byly	na	fotografiích	z	aktivity	sdílených	
na	sociálních	sítích,	stejně	jako	překonaná	le-
nost	vyrazit	někam	na	kole,	a	to	jen	tak,	vždyť	
body	 za	 kolo	 se	 přeci	 neudělují.	 Takže	 Vám	
všem	patří	za	účast	díky	a	snad	všichni	„jede-
me	dál“.	

PS: Určitě přibíráme i nováčky, tak se zkus-
te přidat, venku je vážně hezky.

Mgr. alena Havlínová

SPOrT

V	sobotu	5.	června	2021	se	na	fotbalovém	hři-
šti	 ve	 Velkých	 Pavlovicích	 uskutečnil	 závod	
čtyřčlenných	 družstev	 1.	 a	 2.	 liga	 a	 k	 tomu	
vložené	 otevřené	 Mistrovství	 Moravského	
rybářského	 svazu	 v	 rybolovné	 technice.	 Zá-
vodu	 se	 zúčastnilo	 52	 závodníků	 z	 celé	 ČR		
a	3	ze	Slovenska.

Závod	 provázelo	 příjemné	 letní	 počasí		

s	 na	 Pavlovice	 netradičně	 slabým	 větrem.	
Důležité	 tak	 bylo	 odházet	 co	 nejlépe	 terčové	
disciplíny.	V	 1.	 lize	 zvítězil	 tým	Ostravy	 těs-
ně	před	Kroměříží	A	na	 třetím	místě	 skončil	
domácí	velmi	omlazený	 tým	KSR	Velké	Pav-
lovice	se	dvěma	juniory	v	sestavě.	Citelně	jim	
chyběl	 reprezentant	 ČR	 a	 několikanásobný	
mistr	 světa	 Jan	Bombera,	kterému	problémy	
s	 pravou	 rukou	 neumožnily	 nastoupit.	 Vy-

spoRtovní Rybáři Po roce oPĚt ve velkých Pavlovicích
datně	 však	 pomohl	 alespoň	 jako	 rozhodčí.		
Ve	2.	lize	zvítězil	tým	Bohumína	před	Kromě-
říží	C	a	Jihlavou	B.

Ve	vloženém	závodě	Mistrovství	MRS,	do	kte-
rého	se	započítávali	výsledky	závodníků	Mo-
ravského	rybářského	svazu	a	družebního	Slo-
venského	 zväzu	 rybolovnej	 techniky,	 vyhrál		
v	 pětiboji	 kvalitním	 výkonem	 511,15	 bodů	
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NA KOLE DĚTEM	 –	 toť	 název	 akce,	 která	
doslova	 a	 do	 písmene	 prosvištěla	 v	 sobotu		
5.	 června	 2021	Velkými	 Pavlovicemi.	 Jedna-
lo	se	o	už	třetí	127	kilometrů	dlouhou	etapu,	
která	 odstartovala	 po	 ránu	 v	 Bzenci	 s	 vidi-
nou	úžasného	dne	a	 s	 večerním	odpočinkem		
v	cílovém	bodě	v	Ivančicích.

Akce NA KOLE DĚTEM aneb Cyklotour  
s Josefem Zimovčákem	 se	 letos	 uskutečni-
la	 už	 po	 dvanácté.	 Zahájena	 byla	 2.	 června	
2021	Hlučíně,	její	konec	po	zdolání	10	etap	o	
celkové	délce	 trasy	1.272	km	byl	naplánován		
na	12.	červen	2021	ve	městě	Lanškroun,	což	
čítalo	 rovných	 deset	 dnů	 na	 sedle	 bicyklu.	
Účastníci	–	cyklisté	si	dali	řádně	do	těla,	při-
čemž	 především	 ony	 určité	 partie	 musely	

značně	 trpět,	 ale	 -	 proč	 ne?	 Jednalo	 se	 přeci		
o	 dobrou	 věc!	 Navíc	 jako	 bonus	 si	 mohli	
všichni,	 v	 rámci	 četných	 zastávek	 a	 za	 nad-
šeného	vítání	 a	přátelského	přijetí	domorod-
ců,	 prohlédnout	 63	 moravských	 a	 českých	
měst.	 Celkově	 však	 projeli	 rovných	 332	 ves-
nic,	 městysů	 a	 měst,	 potkali	 stovky	 a	 tisíce	
lidí,	 viděli	 nesčetné	 množství	 krásných	míst		
a	do	své	paměti	si	navždy	uložili	jeden	ohrom-
ný	nezapomenutelný	zážitek.

Kdo jsme?
Nadační fond NA KOLE DĚTEM JOSEFA 
ZIMOVČÁKA NA PODPORU ONKOLO-
GICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ	 vznikl	 v	 roce	
2010	 jako	 benefiční	 součást	 sportovního	
projektu	Na	kole	dětem.	Cílenými	aktivitami	
se	snaží	rozšířit	možnosti	solidarity,	tolik	po-
třebné	finanční	pomoci	a	podpory	dětí	v	boji	
proti	 zákeřnému	 onemocnění.	 Svojí	 činností	
se	 především	 zaměřuje	na	 sportovní	 aktivity		
a	zajištění	rekondičních	pobytů,	které	usnad-
ňují	dětem	a	 jejich	rodičům	překonávat	 trau-
mata	způsobená	těžkou	nemocí.	

Úzce	 spolupracuje	 s	 občanským	 sdruže-
ním	 Haima	 Praha,	 Haima	 Ostrava,	 Šance	
Olomouc,	 sluneční	 paprsek	 Praha	 a	 nadač-
ním	 fondem	Krtek,	 které	 již	 řadu	 let	 pracuji		
při	dětských	onkologických	klinikách.	

Moto	 fondu	 zní:	 „My, kdo máme štěstí, že 
jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho  
mají méně.“

Jak přispět?
A	 také	 že	 všichni	 zúčastnění	 vydatně	 pomá-
hají.	 Propagují	 tuto	 nadaci	 svým	 nepřehléd-
nutelným	 pohybem	 „kolmo“	 napříč	 takřka	
celou	 republikou	 a	 příkladně	přispívají	men-
šími	či	většími	částkami	na	konto	nadačního	
fondu.	Přesně	to	můžete	udělat	i	Vy,	teď	hned	
z	 pohodlí	 svého	 domova.	 Stačí zaslat libo-
volnou sumu peněz na vrub účtu veřejné 
sbírky č. 107-484410267/0100.	 Za	 každou	
korunu	velmi	děkujeme!	Více	se	o	nadaci	do-
víte	také	na	webových	stránkách	pod	adresou		
www.nakoledetem.cz.	

Ve	 dnech	 12.	 až	 14.	 června	 2021	 se	 konala		
na	 tenisových	 kurtech	 TC	 Bajda	 Kroměříž,	
soutěž	mladšího	žactva	–	JUNIOR	CUP.

Ve	čtyřhře	se	do	finále	probojovala	jedenácti-
letá	velkopavlovčanka	VERONIKA	URBÁN-
KOVÁ	 hrající	 za	 Tenisový	 klub	 při	 TJ	 Slavoj	
Velké	Pavlovice,	která	nastoupila	spolu	s	hráč-
kou	z	Ostravy.

Finálový	 zápas	 se	 hraje	 na	 dvě	 vítězné	 sady		
ze	tří,	místo	třetí	sady	se	hraje	super	tie-break	
do	10	bodů	rozdílem	o	2	body.

Za	stavu	6:1,	0:6	rozhodoval	super	tie-break,	
kde	holky	prohrávaly	 4:9	 a	 soupeřkám	stačil	
poslední	bod.	Podařil	se	jim	neskutečný	obrat	
a	 celou	 sadu	 vyhrály	 12:10	 a	 zaslouženě	 jim	

patřil	pohár	a	diplom	za	1.	místo.

O	 tom,	 že	 byly	 mladé	 nadějné	 tenistky	 pře-
kvapené	 a	 šťastné	 není	 pochyb!	 Kromě	
poháru	 a	 diplomu	 si	 vychutnaly	 také	 za-
sloužený	 bouřlivý	 potlesk	 svých	 fanoušků	
a	 podařilo	 se	 jim	 vykouzlit	 nejeden	 úsměv		
na	tvářích	trenérů,	rodičů	a	všech,	kteří	je	mají	
rádi	a	podporují	je.	Je	snad	nasnadě,	že	doja-
té	maminky	nečekaný	úspěch	svých	ratolestí		
štěstím	oplakaly.

Verunce i její tandemové kolegyni blahopřeje-
me a přejeme spousty dalších úspěchů!

Tenisový klub TJ Slavoj Velké Pavlovice

úspěch velkopavlovického tenisu
– veronika si odvezla 1. místo z kromĚříže

Jedenáctiletá	tenistka		
Veronika	Urbánková	si	přivezla		
z	Kroměříže	zlatý	pohár.

Pan	Jiří	Otřel,	starosta	města		
Velké	Pavlovice,	přebírá	certifikát		
z	rukou	pana	Josefa	Zimovčáka.

Tak	to	je	bomba,	vyzkoušet	si	jízdu		
na	kostitřasu!

peloton na kole dětem ProsvištĚl i naším mĚstem

jihlavský	Karel	Kobliha,	druhý	se	umístil	To-
máš	Valášek	z	Povážskej	Bystrice	a	bronzový	
stupínek	 obsadil	 Jaroslav	 Vaculík	 z	 Kromě-
říže.	 V	 ženách	 zvítězila	 Miroslava	 Peštu-
ková	 z	 Brna,	 reprezentující	 domácí	 tým.	
Kategorii	 juniorů	 ovládl	 opět	 domácí	 Jan	
Bombera	mladší,	v	krásném	osobním	rekordu		
488,44	 bodů,	 druhý	 byl	 kroměřížský	 Jakub	

Ondruch	a	třetí	Martin	Fiala	hostující	pro	ten-
to	závod	rovněž	za	domácí	tým.	V	juniorkách	
zvítězila	 Adéla	 Buráňová	 z	 Kroměříže	 před	
domácí	 Julií	 Šulovou.	 V	 žácích	 byl	 nejlepší	
Ondra	Honzírek	před	Robertem	Trajem,	oba	
z	 Kroměříže,	 za	 nimi	 skončil	 Martin	 Urban	
závodící	za	KSR.

Zvláštní	poděkování	za	plynulý	a	hladký	prů-
běh	 soutěže	 patří	 rozhodčím	 a	 organizáto-
rům,	jmenovitě	Radku	Bártovi,	Oldřichu	Vy-
mazalovi	a	Michalu	Mauerovi.

ing. Jiří Šula, hlavní organizátor soutěže
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O	víkendu	ve	dnech	12.	a	13.	června	2021	se	
ve	 Velkých	 Pavlovicích	 střílelo	 ve	 velkém.	
Nejprve	 se	 na	 místní	 myslivecké	 střelnici	
pod	Floriánkem	konal	 sobotní	 závod	 tříčlen-
ných	 družstev	 v	 brokové	 střelbě	 a	 v	 neděli	
se	 konaly	 střelby	 na	 loveckém	 kole	 O	 pohár		
města	Velké	Pavlovice.

Sobotní	 střelby	 vyhrálo	 družstvo	 ze	 Sedlece	
u	 Mikulova,	 druhé	 místo	 obsadilo	 družstvo	
Velkých	 Pavlovic	 a	 na	 třetím	místě	 se	 umís-
tilo	 družstvo	 Hustopečí.	 Nedělních	 střeleb		
na	 loveckém	 kole	O	 pohár	města	 Velké	 Pav-
lovice	 se	 účastnilo	 25	 střelců.	Nejlépe	 střílel	
Jakub	 Zapletal,	 druhé	 místo	 obsadil	 Lubo-	
mír	Chylík	a	třetí	místo	obsadil	Milan	Otáhal.

Na	 střelnici	 o	 víkendu	 zavítali	 na	 střelni-
ci	 nejen	 střelci,	 ale	 i	 jejich	 známí,	 rodinní	
příslušníci	 a	 zájemci	 o	 výbornou	 myslivec-	
kou	kuchyni.

Věra Procingerová

víkend Plný střeleb

Ocenění	střelci	se	svými	trofejemi	–	poháry	pro	vítěze.

Peloton  
ve Velkých Pavlovicích...
Jak	již	bylo	úvodem	zmíněno,	jednou	ze	zastá-
vek	 početného	 pelotonu	 náruživých	 cyklistů	
se	 stalo	 již	 tradičně	 také	naše	město	–	Velké	
Pavlovice.	 Účastníci,	 tedy	 sportovci	 profíci	
i	 hobbíci,	 nejen	 s	 nutně	 dobrou	 kondičkou,		
ale	především	s	dobrým	empatií	přetékajícím	
srdcem,	našli	místo	pro	svůj	odpočinek	na	ho-
dovním	place	za	sokolovnou.

Přivítat	 je	 sem	 osobně	 přišel	 starosta	města	

Velké	 Pavlovice	 pan	 Jiří	 Otřel.	 Ten	 převzal	
z	 rukou	 samotného	 pana	 Josefa	 Zimovčáka	
certifikát	věnovaný	městu	Velké	Pavlovice,	co	
by	partneru	projektu	na	podporu	onkologicky	
nemocných	 dětí.	 Město	 považuje	 toto	 part-
nerství	za	velkou	čest.

Na	oplátku	neváhalo	vytvořit	pro	všech	zhru-
ba	 150	 vyprahlých	 cyklistů	 příjemné	 zázemí	
s	 občerstvením	 v	 podobě	 především	 osvě-
žujících	 nápojů	 a	 kulturním	 programem.		
Za	 sokolovnou	 onoho	 odpoledne	 vyhrávala	
a	 vyzpěvovala	 dětská	 cimbálová	 muzika	 při	

ZUŠ	 Velké	 Pavlovice	 Palička.	 Její	 vystou-
pení	 po	 dlouhé	 době	 nečinnosti	 z	 důvodu	
pandemie	 zorganizovala	 paní	 Jana	 Střítec-
ká,	za	což	 jí	a	všem	ostatním	dobrovolníkům		
velmi	děkujeme.

Zaujala Vás dobročinná akce NA KOLE DĚ-
TEM? Tak to je fajn! Vždyť příště můžete 
vyrazit i Vy! "Jak – kde – kdy – co a jak" na-
leznete na www.nakoledetem.cz.

Karolína Bártová

Přesně	 o	 půlnoci	 z	 pátku	 30.	 dubna	 na	 so-
botu	 1.	 května	 2021	 bylo	 ukončeno	 hlaso-
vání	 v	 anketě	 o	 nejpopulárnějšího	 fotbalistu	
Břeclavska,	 kterou	 dne	 30.	 března	 vyhlásil		
Břeclavský	deník.

Mezi	 jedenáctkou	 nominovaných	 borců,	 jiný	
počet	ve	fotbale	snad	ani	nepřicházel	v	úvahu	

:-),	nechyběl	ani	zástupce	z	Velkých	Pavlovic.	
Naše	želízko	v	ohni	neslo	jméno	MIROSLAV	
LEVČÍK	a	jsme	velmi	rádi,	že	zažhnulo	požár	
v	podobě	třetího,	tedy	bronzovým	leskem	zá-
řícího,	místa.

K	 trojce	 na	 bedně	Mirovi	 blahopřejeme!	 Po-
dařilo	se	mu	získat	celkem	2.052	hlasů	(13%),		

levča Je třetí neJPoPulárnĚJší fotbalista okresu
za	které	všem	svým	fanouškům	velmi	děkuje.

Zlato	putovalo	do	 sousedních	Bořetic,	 získal	
jej	Michal	Dufek	s	6.506	hlasy	(40	%),	stříbro	
pak	do	Nikolčic	k	Adamu	Čapkovi,	ten	si	při-
psal	na	svůj	účet	rovných	4.500	hlasů	(28	%).

Karolína Bártová

Hledám ochotného muže (studenta), který mi pomůže s obsluhou počítače  
a naučí mě novým dovednostem, především s internetem a tiskem. 

ODMĚNA JISTÁ! 
Kontaktujte mě na e-mailu: AnnibelePRIVETTI@seznam.cz, nebo telefonu: 608 598 443

Za nabídky předem děkuji!

inZerce
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Máte zájem o inzerci  
v příštím vydání  

Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce  
kontaktujte redakci – Karolína Bártová,  

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

* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje  
4/2021 – 11. srpna 2021

* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 
4/2021 – 27. srpna 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!
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KOLEM HOREM DOLEM  
aneb Po vinařských tratích  
na horských kolech
Sobota	3.	července	2021,	start	v	11:00	hodin	

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

VELKOPAVLOVICKÉ  
MERUŇKOBRANÍ 2021 
Sobota	3.	července	2021,	od	10:00	hodin,	
vstupné	50	Kč,	konzumace	není	v	ceně

*	Ekocentrum	Trkmanka	
*	www.velke-pavlovice.cz	
*	www.ekocentrumtrkmanka.cz

VÍNO V ORANŽOVÉM
Sobota	3.	července	2021,		
od	17:00	do	24:00	hodin

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

NOČNÍ SOUTĚŽ  
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Sobota	10.	července	2021,		
začátek	ve	21:30	hodin

*	tréninkové	hřiště	TJ	Slavoj	Velké	Pavlovice	
*	www.velke-pavlovice.cz

PROMENÁDA  
ČERVENÝCH VÍN 2021
Pátek	16.	července	2021,	od	17:00	hodin

*	Sokolovna	
*	www.velke-pavlovice.cz

ZAHRÁVKY HODŮ 2021
Sobota	17.	července	2021,	od	20:00	hodin

*	Sokolovna	
*	www.velke-pavlovice.cz

ANENSKÉ HRANÍ
Sobota	24.	července	2021,		
od	16:00	do	22:00	hodin,	vstupné	50	Kč,	
konzumace	není	v	ceně

*	Ekocentrum	Trkmanka	
*	www.velke-pavlovice.cz	
*	www.ekocentrumtrkmanka.cz

COUNTRY VEČER  
POD ROZHLEDNOU  
SLUNEČNÁ
Sobota	31.	srpna	2021,	od	20:00	hodin,	
vstupné	50	Kč,	hraje	AMULET

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

VELKOPAVLOVICKÁ  
LÁVKA 2021 
Sobota	7.	srpna	2021	

*	rybník	Zahájka	
*	www.velke-pavlovice.cz

KRAJEM VÍNA  
– LETNÍ PUTOVÁNÍ  
OKOLÍM MODRÝCH HOR 2021
Sobota	7.	srpna	2021,	od	9.00	hodin

*	Ekocentrum	Trkmanka	
*	www.velke-pavlovice.cz	
*	www.modrehory.cz

30 VÍN MODRÝCH HOR 2021  
– přehlídka s ochutnávkou č. 1
Sobota	7.	srpna	2021	od	13:00	do	19:00	hodin

*	Ekocentrum	Trkmanka	
*	www.velke-pavlovice.cz	
*	www.modrehory.cz

STAVĚNÍ MÁJE
Pátek	13.	srpna	2021,	od	18:00	hodin

*	plac	u	sokolovny	
*	www.velke-pavlovice.cz

KROJOVANÉ HODY 2021
Neděle	až	úterý	15.	–	17.	srpna	2021,		
hrají:	neděle	–	DH	Lácaranka,		
pondělí	–	DH	Zlaťulka,	úterý	–	DH	Sokolka

*	plac	u	sokolovny	
*	www.velke-pavlovice.cz

KROJOVANÉ HODKY 2021
Sobota	21.	srpna	2021,	hraje	DH	Sokolka

*	plac	u	sokolovny	
*	www.velke-pavlovice.cz

DÍVČÍ VÁLKA
Pátek	27.	srpna	2021,	od	20:00	hodin

*	areál	Vinium,	a.s.		
*	www.vinohrani.eu	
*	www.velke-pavlovice.cz

VINOHRANÍ VE VINIU 2021
Sobota	28.	srpna	2021,		
vystoupí:	David	Koller,	Desmod,	Turbo,		
Symfobia,	Motörgang,	Gate	csracher…	

*	areál	Vinium	a.s.	
*	www.velke-pavlovice.cz

KRAJEM VÍNA  
– PUTOVÁNÍ ZA BURČÁKEM  
PO MODRÝCH HORÁCH 
Sobota	4.	září	2021

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

30 VÍN MODRÝCH HOR 2021  
– přehlídka s ochutnávkou č. 2
Sobota	4.	září	2021
*	plac	za	sokolovnou	
*	www.velke-pavlovice.cz	
*	www.modrehory.cz

VESELÉ DÝŇOBRANÍ
Pátek	10.	září	2021,	od	16:00	hodin
*	areál	pod	rozhlednou	Slunečná	
*	www.velke-pavlovice.cz

VELKOPAVLOVICKÉ  
VINOBRANÍ 2021
Pátek	a	sobota	17.	a	18.	září	2021
*	plac	u	sokolovny	a	okolí	
*	www.velke-pavlovice.cz

KALENDÁRIUM  
– FARNOST VELKÉ PAVLOVICE

grilOVÁní na KOnec  
ŠKOlníHO rOKu 
Úterý	29.	června	2021,	od	16:00	hodin
*	Farní	zahrada

SlaVnOST  
cyrila a MeTOděJe
Pondělí	5.	července	2021,	od	18:00	hodin
*	Kostel	Nanebevzetí	Panny	Marie

VOlnÁ PrOHlídKa  
V KOSTelní VěŽi
Neděle	15.	srpna	2021,	od	15:00	hodin
*	Kostel	Nanebevzetí	Panny	Marie

OSlaVa SVaTÉHO KŘíŽe
Úterý	14.	září	2021	od	18:00	hodin
*	Kostel	Nanebevzetí	Panny	Marie

KALENDÁŘ AKCÍ – červenec, srpen a září 2021

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


