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Z radnice

Rada města se za období od vydání mi-
nulého zpravodaje sešla celkem čtyřikrát  
a mimo jiné se zabývala následující proble-
matikou:
•	průběžně	projednala	a	vzala	na	vědomí	věst-
ník	 vlády,	 informace	 o	 činnosti	 městského	
úřadu,	o	činnosti	služeb	města	a	o	průběhu	
investičních	 a	 dotačních	 akcí,	 pronájmy	
bytů	atd.	

Rada města schválila (výběr)
•	Vyřazení	 446	 svazků	 naučné	 a	 krásné	 lite-
ratury	z	fondu	Městské	knihovny	Velké	Pav-
lovice.	Knihy	byly	nabídnuty	 jiným	knihov-
nám	a	k	prodeji	občanům.	Zbylé	knihy	byly	
odevzdány	do	tříděného	odpadu.

•	Předfinancování	projektu	z	prostředků	měs-
ta	Velké	Pavlovice	z	IROP	–	CLLD	–	podpo-
ra	vzdělávání	3	v	rámci	MAS,	akce	„Cestou	
digitalizace	technického	vybavení	ke	kvalit-
nímu	vzdělávání	21.	století“.

•	Rozpočtové	opatření	č.	4/2021.
•	•	 Snížení	 příjmů	 a	 výdajů	 příspěvkové	
organizace	 Mateřská	 škola	 Velké	 Pavlovi-
ce,	 p.	 o.	 ve	 výši	 1.000.000	Kč.	Toto	 snížení	
se	 týká	 snížení	 příspěvku	 od	 zřizovatele		
a	 snížení	 nákladů	 na	 straně	 oprav.	 Sníže-
ní	 příspěvku	 od	 zřizovatele	 bylo	 schváleno		
na	 16.	 schůzi	 Zastupitelstva	 města	 Velké	
Pavlovice	dne	27.	5.	2021.

•	Uzavření	Pachtovní	smlouvy	se	***	za	úče-
lem	propachtování	zemědělského	pozemku	
parc.	č.	6495	o	výměře	2697	m²	trať	Vysoký		
v	k.	ú.	Velké	Pavlovice,	dle	 vyvěšeného	Zá-
měru	č.	8/2021	o	zemědělském	pachtu.

•	Uzavření	 Smlouvy	 o	 pronájmu	 pozemku		
s	***	za	účelem	chovu	včel	na	části	pozemku	
parc.	č.	7364	o	výměře	800	m²	v	k.	ú.	Velké	
Pavlovice,	dle	vyvěšeného	Záměru	č.	9/2021	
o	pronájmu	pozemku.

•	Uzavření	 Pachtovní	 smlouvy	 s	 ***		
za	 účelem	 propachtování	 zemědělského	
pozemku	 parc.	 č.	 7767	 o	 výměře	 2346	 m²		
v	k.	ú.	Velké	Pavlovice,	dle	 vyvěšeného	Zá-
měru	č.	10/2021	o	zemědělském	pachtu.

•	Smlouvu	č.	JMK071208/21/OKH	o	poskyt-
nutí	dotace	z	rozpočtu	Jihomoravského	kra-
je	 v	 rámci	 dotačního	 programu:	 „Podpora	
jednotek	 sborů	 dobrovolných	 hasičů	 obcí	
Jihomoravského	kraje	pro	rok	2021“	ve	výši		
37.000	 Kč	 na	 akci:	 Pořízení	 věcných	 pro-
středků	pro	JSDH	Velké	Pavlovice.

•	Žádost	 ***	 na	 poskytnutí	 autobusu	 pro	
přepravu	 dětí	 na	 letní	 dětský	 tábor	 Kdou-
sov	2021	v	termínech	3.	7.	2021	–	I.	turnus,		
10.	7.	2021	–	střídání	 turnusů	a	17.	7.	2021	

–	odjezd	II.	turnusu	za	cenu	21	Kč/km	plus	
DPH,	 parkování	 a	 čekací	 doba	 řidiče	 bude	
hrazena	v	plné	výši.

•	Smlouvu	o	využití	obecního	systému	odpa-
dového	 hospodářství	 a	 zajištění	 zpětného	
odběru	 elektrozařízení	 mezi	 městem	 Vel-
ké	 Pavlovice	 a	 Elektrowin	 a.	 s.,	 se	 sídlem	
Praha	 4,	 Michelská	 300/600,	 PSČ	 140	 00,	
IČ:	 27257843	 zastoupenou	 Ing.	 Roma-	
nem	Tvrzníkem.

•	Uzavření	 smlouvy	 na	 dodání	 workouto-
vé	 sestavy	 včetně	 montáže	 mezi	 městem	
Velké	 Pavlovice	 a	 Enuma	 Elis	 s.	 r.	 o.,	 di-
vize	 RVL13.COM,	 Lannova	 2061,	 Praha	
110	 00,	 IČ:	 01688260,	 DIČ:	 CZ01688260	
za	 cenu	 466.380	 Kč	 bez	 DPH	 v	 termínu		
do	31.	8.	2021.	Betonový	podklad	bude	vy-
hotoven	městem	Velké	Pavlovice.

•	Zakoupení	 vína	 v	 lahvích	na	akci	Expedice	
krajem	André	konané	dne	26.	6.	2021	a	cuk-
rovinek/pití,	 které	 budou	 volně	 rozdávány	
na	akci	dětem.

•	Dodatek	 č.	 1	 smlouvy	 o	 dílo	 9-0366A21		
k	 akci	 „Velké	 Pavlovice	 –	 ul.	 Starohorská,	
dopravní	 a	 technická	 infrastruktura“	 mezi	
městem	 Velké	 Pavlovice	 a	 PORR	 a.	 s.,	
Dubečská	 3238/36,	 Strašnice,	 Praha	 10,		
PSČ	 100	 00,	 IČ:43005560.	 Dodatek	 řeší	
navýšení	ceny	na	3.417.891,70	Kč	bez	DPH		
a	posunutí	termínu	ukončení	stavby	z	důvo-
du	víceprací	na	31.	7.	2021.

•	Rozpočtové	opatření	č.	5/2021.
•	Plán	 inventur	 na	 rok	 2021.	 Platnost	 je		
od	1.	9.	2021	do	31.	1.	2022	a	dále	schvaluje	
složení	nových	inventurních	komisí.	

•	Rozdělení	 nákladů	 na	 pořízení	 Změny		
č.	3	ÚP	mezi	žadatele.	Celková	cena	pořízení	
byla	 365.150	 Kč	 včetně	 DPH.	 Celková	 vý-	
měra	žádostí	byla	109	976	m².

•	Vyvěšení	 Záměru	 na	 pronájem	 pozemku	
parc.	č.	6672	v	k.	ú.	Velké	Pavlovice.

•	Vyplacení	 odměny	 za	 vystoupení		
na	akci	„Velkopavlovické	kulturní	 léto“	dne	
10.	7.	2021	CM	Husaři	ve	výši	7.000	Kč.

•	Spoluúčast	 na	 pořádání	 Velkopavlovických	
hodů	 ve	 dnech	 15.–17.	 8.	 2021	 za	 předem	
stanovených	podmínek.

•	Smlouvu	 o	 dílo	 na	 výrobu	 knihy	 „Velké	
Pavlovice	 včera	 a	 dnes“	 s	 nakladatelstvím	
TVÁŘE,	 s.	 r.	 o.,	 Polnička	 63,	 Polnička,		
591	02,	IČ:	05274516.	Celkový	počet	výtisků	
je	1.000	ks	za	cenu	15.770	Kč	včetně	DPH.	
Jedná	 se	 o	 publikaci	 s	 porovnávacími	 foto-
grafiemi	z	ulic	města	v	čase.

•	Zadávací	 podmínky	 pro	 VŘ	 stavby	 „Tech-

nické	 zázemí	 Města	 Velké	 Pavlovice“,	
podlimitní	 veřejné	 zakázce	 na	 stavební	
práce,	zadávané	ve	zjednodušeném	podlimit-	
ním	řízení.	

•	Vítěze	 VŘ	 a	 uzavření	 Smlouvy	 na	 „Zhoto-
vení	 projektové	 dokumentace	 pro	 soutěž		
na	výstavbu	akce	–	Novostavba	ZUŠ,	měst-
ské	knihovny	a	informačního	centra	ve	Vel-
kých	 Pavlovicích	 II“,	 kterým	 se	 stala	 firma	
INTAR	a.s.,	Bezručova	81/17a,	Staré	Brno,	
602	00,	 IČ:	 25594443,	 s	 nabídkovou	 cenou		
3.300.000	Kč	bez	DPH.	

•	Uzavření	 Smlouvy	 o	 výkonu	 činnosti	 ko-
ordinátora	 bezpečnosti	 a	 ochrany	 zdraví		
při	práci	na	staveništi	ve	fázi	realizace	stav-
by	„Velké	Pavlovice:	Vodní	nádrž	Záblatská“	
s	 firmou	 SAFETY	 PRO	 s.	 r.	 o.,	 Přerovská	
434/60,	 Olomouc,	 779	 00,	 IČ:	 28571690,	
cena	 dle	 cenové	 nabídky	 148.200	 Kč		
bez	 DPH.	 Předpokládané	 zahájení	 9/2021,	
ukončení	9/2023.	

•	Uzavření	 Smlouvy	 o	 výkonu	 činnosti	 ko-
ordinátora	 bezpečnosti	 a	 ochrany	 zdra-
ví	 při	 práci	 na	 staveništi	 ve	 fázi	 realiza-
ce	 stavby	 „Záblatská:	 Tůně	 a	 výsadby“		
s	 firmou	 SAFETY	 PRO	 s.	 r.	 o.,	 Přerovská	
434/60,	 Olomouc,	 779	 00,	 IČ:	 28/571690,	
cena	 dle	 cenové	 nabídky	 148.200	 Kč		
bez	 DPH.	 Předpokládané	 zahájení	 9/2021,	
ukončení	9/2023.	

•	Úhradu	nákladů	na	občerstvení	na	výstavu	
fotografií	–	„Vnitřní	a	vnější	zrcadlení“,	kte-
rá	je	spolupořádána	se	ZOS	v	Senici.

•	Smlouvu	 o	 připojení	 elektřiny		
č.	 9001859781.	 Jedná	 se	 o	 zřízení	 dočas-
ného	 odběrného	 místa	 –	 Velkopavlovické	
hody	 2021	 na	 autobusovém	 nádraží,	 par-
cela	č.	665.	Smlouva	je	uzavřena	mezi	měs-
tem	 Velké	 Pavlovice	 a	 EG.	 D,	 a.s.,	 Lidická		
1873/36,	602	00	Brno.

•	Vydává	 souhlas	 s	 posílením	 místní	 popu-
lace	 sysla	 obecného	 v	 k.	 ú.	 Velké	 Pavlo-
vice	 společností	 ALKA	 Wildlife,	 o.	 p.	 s.,		
IČ:	 28064933.	 Jedná	 se	 o	 vysaze-
ní	 přibližně	 40	 jedinců.	 Návrh	 zásahu:		
20.–21.	7.	 2021,	 vypouštění	 syslů	 v	 lokalitě	
Slunečná,	 k.	 ú.	Velké	Pavlovice	 –	 pozemky	
parc.	 č.	 7124,	 7126,	 7075	 a	 7128	 pozemky	
Šlechtitelské	stanice	vinařské,	a.	 s.	a	města		
Velké	Pavlovice.

•	Vyvěšení	 záměru	 na	 prodej	 pozemku		
parc.	 č.	 1304/9;	1304/10;	1304/11	o	 celko-
vé	výměře	42	m²	a	doporučuje	ZMě	prodej	
těchto	 pozemků	 a	 zároveň	 koupi	 pozemku	
parc.	č.	1304/8	o	výměře	9	m²	od	společnos-
ti	Modrohorské	Humno,	s.	r.	o.,	vše	dle	Geo-
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metrického	plánu	č.	2450-91/2021,	zpraco-
vaného	Ing.	J.	Hlávkou.

•	Vyvěšení	záměru	na	pronájem	části	pozem-
ku	parc.	č.	6111	o	výměře	345	m²,	části	po-
zemku	parc.	č.	6113	o	výměře	379	m².

•	Dodatek	 č.	 2	 smlouvy	 o	 dílo	 9-0366A21		
k	 akci	 „Velké	 Pavlovice	 –	 ul.	 Starohorská,	
dopravní	 a	 technická	 infrastruktura“	 mezi	
městem	 Velké	 Pavlovice	 a	 PORR	 a.	 s.,	
Dubečská	 3238/36,	 Strašnice,	 Praha	 10,		
PSČ	 100	 00,	 IČ:43005560.	 Dodatek	 řeší	
snížení	 ceny	 na	 3.389.424,97	 Kč	 bez	 DPH	
z	 důvodu	 více	 prací	 a	 odpočtu	 neprovede-	
ných	prací.

•	Smlouvu	 o	 připojení	 elektřiny		
č.	 9001864626.	 Jedná	 se	 o	 zřízení	 dočas-
ného	 odběrného	 místa	 –	 Velkopavlovické	
vinobraní	 2021	 na	 autobusovém	 nádraží,	
parcela	 č.	 665.	 Smlouva	 je	 uzavřena	 mezi	
městem	 Velké	 Pavlovice	 a	 EG.	 D,	 a.	 s.,		
Lidická	1873/36,	602	00	Brno.

•	Smlouvu	 o	 poskytnutí	 práv	 k	 užívání	
software	 č.	 SML-01452/21	 mezi	 městem	
Velké	 Pavlovice	 a	 ALIS,	 spol.	 s	 r.	 o.,	 Ma-
riánská	 538/21,	 470	 01	 Česká	 Lípa.	 Před-
mětem	 smlouvy	 je	 poskytnutí	 software	
KEO4	 Evidence	 obyvatel	 (2	 místa),	 KEO4	
Vidimace	 a	 legalizace	 (2	 místa)	 za	 cenu		
15.378	Kč	bez	DP,	roční	udržovací	poplatek	
bude	činit	5.660	Kč.

•	Poskytnutí	věcných	darů	pro	občany	a	obce	
postižené	 tornádem	24.	6.	2021	do	celkové	
výše	20.000	Kč.

•	Smlouvu	o	zřízení	věcného	břemene	č.:	HO-
014330076373/001-MDP	mezi	městem	Vel-
ké	Pavlovice	a	EG.	D,	a.	s.,	Lidická	1873/36,	
Černá	 pole,	 602	 00	 Brno,	 IČ:	 28085400.	
Smluvní	strany	se	dohodly	na	zřízení	věcné-
ho	břemene	z	důvodu	rozšíření	venkovního	
vedení	 NN	 na	 parc.	 č.	 297/1	 v	 k.	 ú.	 Velké	
Pavlovice	 z	 důvodu	 stavby	 „V.	 Pavlovice,	
rozš.	DS,	 Pálka	K	 2305“	 za	 cenu	 1.000	Kč	
bez	DPH.

•	Smlouvu	 č.:	 HO-001030067393/001-RGV		
o	 smlouvě	 budoucí	 o	 zřízení	 věcného	 bře-
mene	 mezi	 městem	 Velké	 Pavlovice	 a	 EG.	
D,	 a.	 s.,	 Lidická	 1873/36,	 Černá	 pole,		
602	00	Brno,	IČ:	28085400.	Smluvní	strany	
se	 dohodly,	 že	 smlouva	 o	 zřízení	 věcného	
břemene	 bude	uzavřena	 za	 účelem	umístě-
ní	distribuční	 soustavy	4641/589	–	kabelo-

vý	 pilíř;	 kabelové	 vedení	 NN	 na	 pozemku		
parc.	č.	4641/589	z	důvodu	stavby	„V.	Pavlo-
vice,	rozš.	NN,	Havlík	K4641/585“	za	cenu		
2.000	Kč	bez	DPH.	

•	Smlouvu	 mezi	 městem	 Velké	 Pavlovi-
ce	 a	 Branislavem	 Polákem,	 Blanická	 24,		
120	00	Praha	1,	 IČ:	06028144.	Předmětem	
smlouvy	 je	 zprostředkování	 a	 provedení	
komedie	 Krasavci	 na	 chmelu	 aneb	 chlapi	
jsou	 jen	 pro	 legraci.	 Divadelní	 vystoupení	
bude	2.	12.	2021	v	18:00	hod.	 v	 sokolovně,	
honorář	za	vystoupení	je	35.000	Kč	+	DPH,	
cestovní	náklady	ve	výši	6.000	Kč	bez	DPH		
+	autorská	práva.

•	Poskytnutí	 autobusu	 na	 dopravu	 pro	 Pre-
súzní	 sbor	 Velké	 Pavlovice	 a	 cimbálovou	
muziku	Lášar	na	akci	„Katovické	Vinohraní	
2021“,	které	se	koná	2.	10.	2021	v	Katovicích.	
Schvaluje	 úhradu	 50	%	 nákladů	 spojených		
s	 poskytnutím	 autobusu	 a	 na	 zbývajících		
50	%	bude	vystavena	faktura	městysu	Kato-
vice,	 IČ	 00251305.	 Poskytnutí	 autobusu	 je	
podmíněno	dohodou	se	dvěma	řidiči	na	od-
řízení	trasy,	která	prozatím	není	uzavřena.

•	Smlouvu	 o	 sdružených	 dodávka	 elektřiny	
mezi	městem	Velké	Pavlovice	a	 společností	
E.ON	 Česká	 republika	 s.	 r.	 o.	 Smlouva	 se	
týká	 odběru	 elektřiny	 na	 Velkopavlovické	
hody.

•	***,	 691	 06	 Velké	 Pavlovice	 finanční	 dar		
ve	výši	3.000	Kč.

Rada města doporučuje
•	ZMě	 schválit	 na	 svém	 zářijovém	 zasedání	
příspěvek	v	 celkové	výši	500.000	Kč	obcím	
postiženým	 tornádem	 formou	 obec	 –	 ob-
cím.	Konkrétní	 rozdělení	 bude	projednávat	
a	schvalovat	ZMě.	

Rada města nedoporučuje
•	Zastupitelstvu	města	prodej	pozemku	parc.	
č.	4524/96	v	k.	ú.	Velké	Pavlovice	o	výměře		
1	 415	 m²	 (průmyslová	 zóna)	 společnosti		
LOMAX	z	důvodu	možného	využití	pozem-
ku	k	výstavbě	komunikace.

•	Umísťovat	 do	 jednotného	 informačního	
systému	 reklamní	 tabule	 s	 tel.	 čísly,	 např.		
na	TAXI	apod.

Rada města pověřuje
•	Tajemnici	 městského	 úřadu	 zpracováním	
návrhu	OZV,	kterou	bude	omezeno	používá-

ní	pyrotechniky	na	celém	území	města	Vel-	
ké	Pavlovice.

Rada města souhlasí
•	S	 umístěním	 dopravního	 značení,	 kterým	
budou	vyhrazeny	3	parkovací	místa	pro	zá-
kazníky	 „Apartmán	André“	 v	 ul.	V	Sadech		
u	penzionu	Apartmán	André.	Dopravní	zna-
čení	bude	provedeno	na	náklady	žadatele.

Zastupitelstvo města na svém 17. zasedání, 
které se konalo 17. 6. 2021, schvaluje:
•	Poskytnutí	 dotace	 pro	 rok	 2021	 Řím-
skokatolické	 farnosti	 Velké	 Pavlovice,		
IČ:	66598907	ve	výši	300.000	Kč	na	investici	
–	výstavbu	zděného	WC	a	uzavření	Veřejno-
právní	smlouvy	č.	15/2021.

•	Přijetí	 finančního	 daru	 a	 Darovací	 smlou-
vu	od	Forum	Moravium,	z.	s.,	Dlouhá	č.	ev.	
6/2,	Velké	Pavlovice,	691	06,	 IČ:	26997843	
na	 částku	 90.752	 Kč,	 která	 bude	 použita		
na	částečné	pořízení	workoutové	sestavy.

Zastupitelstvo města na svém 17. zasedání, 
které se konalo 17. 6. 2021, doporučuje:
•	Zadat	přípravu	OZV	o	odpadech	a	přípravu	
stanovení	 poplatku	 za	 systém	 odpadového	
hospodářství	paušálem.	

Zastupitelstvo města na svém 17. zasedání, 
které se konalo 17. 6. 2021, pověřuje:
•	Starostu	města	Jiřího	Otřela	k	dalšímu	jed-
nání	s	možným	budoucím	zubním	lékařem.

Zastupitelstvo města na svém 17. zasedání, 
které se konalo 17. 6. 2021, bere na vědomí:
•	Závěr	 Ministerstva	 životního	 prostředí		
k	 zjišťovacímu	 řízení	 k	 záměru	 „Technolo-
gie	 na	 zpracování	 zbytkových	 plastů	 Velké	
Pavlovice“.	Závěrem	 je,	že	záměr	může	mít	
významný	 vliv	 na	 životní	 prostředí	 a	 bude	
posuzován	podle	zákona.

•	Obdržení	dopisu	od	pana	***	z	ul.	Brněnské.
•	Informaci	 o	 projednání	 koupě	 pozemku		
pod	přečerpávací	 stanicí	 a	 žádosti	o	prove-
dení	kolaudace	 splaškové	kanalizace	v	prů-
myslové	zóně.

•	Dalšího	účastníka	za	Město	Velké	Pavlovice	
na	VH	Zdravotního	střediska,	a	to	zastupite-
le	Karla	Hovězáka.

ing. Jana Václavková,  
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

Starosta	 Města	 Velké	 Pavlovice	 podle		
§	15	zákona	č.	247/1995	Sb.,	o	volbách	do	Par-
lamentu	České	republiky	a	o	změně	a	doplnění	
některých	dalších	zákonů,	ve	znění	pozdějších	
předpisů	oznamuje:

1.	Volby	do	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	
České	republiky	se	uskuteční	v pátek 8. října 

OZnámení O dObě a místě kOnání vOleb  
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České rePubliky 

2021 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  
9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.

2.	Místem	konání	voleb	ve volebním okrsku 
č. I	je	volební	místnost:

Zasedací místnost MěÚ, Náměstí 9. května 
40, Velké Pavlovice pro	 voliče	 podle	 místa,	

kde	jsou	přihlášeni	k	trvalému	pobytu	ve	Vel-
kých	Pavlovicích	v	ulicích:	Bezručova, Bože-
ny Němcové, Čechova, Herbenova, Horňan-
ského, Kopečky, Kpt. Jaroše, Lidická, Nad 
Zahrady, Náměstí 9. května, Nová, Ostro-
vecká, Ořechová, Padělky, Pod Břehy, Pod 
Školou, Růžová, Slepá, Stará, Starohorská, 
Tábor, Trávníky, Úvoz, V Údolí, Zelnice.
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Místem	konání	 voleb	ve volebním okrsku č. 
II je	volební	místnost:	Ekocentrum Trkman-
ka, Nádražní 1/1, Velké Pavlovice	pro	voli-
če	 podle	místa,	 kde	 jsou	 přihlášeni	 k	 trvalé-
mu	 pobytu	 ve	 Velkých	 Pavlovicích	 v	 ulicích:	
Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, 
Hodonínská, Horní, Nádražní, Příční,  
Sokolská, Střední, Tovární, U Zastávky,  
V Sadech, Vinařská, Za Dvorem, Zahradní.

3.	Voliči	bude	umožněno	hlasování	poté,	kdy	
prokáže	 svou	 totožnost	 a	 státní	 občanství	
České	 republiky	 (platným	 občanským	 prů-
kazem,	 cestovním,	 diplomatickým	 nebo	 slu-
žebním	pasem	České	republiky	anebo	cestov-	
ním	průkazem).

4.	Každému	voliči	budou	dodány	3	dny	přede	
dnem	 voleb	 hlasovací	 lístky.	 Ve	 dnech	 voleb	

může	 obdržet	 hlasovací	 lístky	 i	 ve	 volební	
místnosti.

5.	Volič	může	požádat	ze	závažných,	zejména	
zdravotních	důvodů,	městský	úřad	a	ve	dnech	
voleb	 okrskovou	 volební	 komisi	 o	 umožně-
ní	 hlasování	 do	 přenosné	 volební	 schránky		
(tel:	519	365	340).

Lenka nesvadbová

Že by klaun?
(22.	7.	2021)
Břeh	 rybníka	 v	 biocentru	 Zahájka	 se	 postu-
pem	 času	 plní	 nejrůznějšími	 pohlednými	
výtvory	 ze	 dřeva.	 Že	 byl	 do	 oněch	 prostor		
před	 léty	 místěn	 „vodníkův	 trůn“	 z	 řezbář-
ské	 dílny	 pana	 místostarosty	 Petra	 Hasila,	
už	 snad	 každý	 ví.	 Místo	 doplňuje	 spousta	
laviček,	 lákajících	 k	 posezení.	 K	 tomu	 vše-
mu	sem	nedávno	přibyla	 dřevořezba	 klauna,	
kterého	 vyrobil	 zaměstnanec	 Služeb	 města	
Velké	Pavlovice	pan	Kamenský.	A	nezůstal	jen		
u	klauna.	Ještě	přidal	lavičku,	kterou	vytvořil	
z	 kmene	 akátu.	 Běžte	 se	 určitě	 podívat,	 oba	
nové	 výtvory	 jsou	 překrásné!	 Panu	 Kamen-
ském	velmi	děkujeme!

Úprava chodníku  
v Bálkové uličce 
(23.	7.	2021)
V	 létě	 roku	2017	byl	 opraven	 v	Bálkové	ulič-
ce	 chodník.	 Stará	 dlažba	 byla	 vyměněna		
za	 zámkovou,	 včetně	 obrubníků.	 Chod-
ník	 trošku	 nešťastně	 končil	 v	 ulici	 Dlouhá		
do	křižovatky,	protože	se	v	plánové	trase	chod-
níku	 nacházel	 rozvaděč	 veřejného	 osvětlení.	
Ve	druhé	polovině	měsíce	července	letošního	
roku	byl	starý	rozvaděč	odstraněn	a	nahradil	
jej	 nový.	 Ten	 byl	 umístěn	 tak,	 aby	 chodníku	
již	 nepřekážel.	 Po	 přemístění	 rozvaděče	 byl	
chodník	dokončen.

Byla vyměněna vrata,  
po 24 letech 
(23.	7.	2021)
Na	 garážích	 ve	 dvoře	městského	 úřadu	 byla	
vyměněna	 roletová	 garážová	 vrata.	 Původní	
motor	 měl	 na	 sobě	 štítek,	 který	 udával	 rok	
výroby	1997.	Stará	i	nová	vrata	dodala	společ-
nost	LOMAX.

Socha sv. Floriána  
bude mít nový šat 
(27.	7.	2021)
Socha	sv.	Floriána	stojí	v	současné	době	u	ha-
sičské	zbrojnice.	Nebylo	 tomu	 tak	odjakživa.	
K	hasičské	zbrojnici	byla	socha	přestěhována	
v	roce	2011	z	ulice	Hlavní,	kde	od	svého	zhoto-
vení	v	roce	1899	stála	před	budovou	fary.

Socha	byla	v	minulosti	několikrát	amatérsky	
opravována	 a	 k	 jejímu	 profesionálnímu	 re-
staurování	mělo	dojít	v	roce	2011,	kdy	byla	ob-
novována	také	socha	sv.	Josefa	umístěná	nyní	
před	farou.	Bohužel	se	to	tenkrát	nepodařilo.	

Upadávající	části	sochy	tvoří	především	oděv	
patrona	 hasičů	 a	 tak	 lze	 s	 troškou	 nadsázky	
uvádět,	 že	 bude	 mít	 Svatý	 Florián	 nový	 šat.	
O	ten	se	postará	Michal	Navrátil	z	Rakvic	se	
svým	otcem	Miroslavem	Navrátilem.	

Socha	 sv.	 Floriána	 ve	 Velkých	 Pavlovicích	
není	žádné	vzácné	dílo,	byla	zhotovena	v	jed-
noduchých	rysech	bez	 jemných	detailů.	 I	 tak	
se	domníváme,	že	si	122	let	stará	socha	obno-
vu	zaslouží.

Obnovy	se	dočká	také	nápis	na	štítu	„Domova	
hasičů“,	posléze	bude	natřena	 i	 jeho	venkov-	
ní	omítka.	

teLegraFicky

Břeh	rybníka	na	Zahájce	hlídá	namísto	
vodníka	klaun.	Proč	ne?	Na	Moravě	je	
možné	úplně	všechno!

Opravený	chodník	s	novým	rozvaděčem	
veřejného	osvětlení	na	rohu		
Bálkovy	uličky.

Trio	nových	garážových	vrat		
na	dvoře	městského	úřadu.

Oprava	sochy	sv.	Floriána,	která	je		
umístěna	vedle	místní	hasičské	zbrojnice.
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Mnoho	řádků	v	obecních	periodikách	bývá	vě-
nováno	veřejné	zeleni	v	obcích	a	městech.

Údržba	 veřejné	 zeleně	 spolyká	 mnoho	 času	
pracovníků	měst	a	obcí.	Je	to	práce	nekoneč-
ná,	stále	se	opakující	a	možná	nejvíce	viditel-
ná.	 I	 když	opravíte	 silnici	 a	 chodník,	 tu	 třeš-
ničku	na	dortu	udělá,	ať	chcete	nebo	ne,	zeleň.	
Keříky,	stromky,	travnatý	koberec.

Pro	obce	 je	každá	pomoc	dobrá.	Při	práci	 se	
zelení	obzvlášť.	Byť	se	pracovníci	Služeb	měs-
ta	 ve	 Velkých	 Pavlovicích	 se	 o	 zeleň	 starají	
téměř	denně,	nikdy	se	jejich	práce	nevyrovná	
péči	 vlastníka	 domu,	 u	 kterého	 zahrádka	 je.	
Není	možné	se	k	jednomu	místu	vracet	každý	
týden.	 A	 tak	 každému,	 kdo	může	 a	 pomůže,	
patří	obrovský	dík.

Vždycky	 si	 nějak	 obce,	 a	 tedy	 i	 město	 Velké	
Pavlovice	 s	 údržbou	 zeleně	 poradí,	 otázkou	
však	je,	za	 jak	dlouho.	A	ano	někdy	to	bolí…,	
teď	myslím	pohled	na	vzrostlou	lebedu.

Napsat	 tyto	 řádky	 mne	 donutil	 stav	 zele-
ně	 v	 jedné	 z	 ulic	 našeho	 města	 a	 jedná	 se		
o	ulici,	kde	zrovna	bydlím,	v	ulici	Pod	Břehy.	

veřejná Zeleň – chlouba obcí
V	ulici	Pod	Břehy	byla	provedena	rekonstruk-
ce	plynovodu.	S	firmou	provádějící	práce	bylo	
domluveno,	 že	 budou	 zahrádky	 mezi	 silnicí	
a	 chodníkem	 odbagrovány	 a	 bude	 vysazena	
nová	 zeleň.	 Nebylo	 tak	 již	 o	 keříky	 nějakou	
dobu	staráno.	Tornádo	však	změnilo	priority	
a	pracovníci	firmy	se	museli	přemístit	do	po-
stižených	obcí.	Práce	 ve	Velkých	Pavlovicích	
by	 měly	 být	 obnoveny	 po	 velkopavlovických	
hodech.	 I	 proto	 byla	 provedena	 alespoň	 čás-
tečná	údržba,	poněvadž	budou	zahájeny	prá-
ce	v	 této	ulici	na	zahrádkách	pravděpodobně	
až	v	měsíci	září.	V	srpnu	se	bude	pokračovat		
na	ulici	Hlavní.

A	jaká	bude	vlastně	výsadba?	Nabízí	se	mož-
nost	 vyset	 do	 zahrádek	 trávu,	 jako	 je	 tomu	
na	protější	 straně	ulice.	To	ovšem	není	mož-
né,	 protože	 jsou	 vjezdy	 k	 domům	 v	 rozdílné	
výšce	 a	 nebude	možné	 trávu	 jednoduše	 séci.	
Dojde	tak	pravděpodobně	k	vysázení	nových	
keříků,	které	se	tak	rozrostou,	že	zaplní	celou		
plochu	zahrádek.	

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

U "Čovky"  
byla opravena vozovka 
(28.	7.	2021)
Letní	měsíce	jsou	rok	co	rok	zasvěceny	opra-
vám	vozovek	a	komunikací	menšího	i	většího	
rozsahu.	Ne	 jinak	 je	 tomu	 i	 letos.	Opravy	 se	
týkají	i	katastru	města	Velké	Pavlovice.	

V	 druhé	 polovině	 měsíce	 července	 2021	
zde	 odborná	 firma	 Strabag,	 a.s.	 provedla	
opravu	 místních	 komunikací	 v	 lokalitě	 říč-
ky	 Trkmanky,	 v	 sousedství	 Čistírny	 odpad-	
ních	vod.

Už v půli září do školky  
po nové terase 
(28.	7.	2021)
V	pondělí	dne	19.	července	2021	byla	zaháje-
na	na	budově	Mateřské	školy	Velké	Pavlovice	
významná	oprava.	Týká	se	přístupové	terasy,	
která	byla	v	havarijním	stavu.	Díky	nespočet-
nému	množství	 puklin	 zatékalo	do	 vnitřních	
prostor	mateřinky.	Nyní	se	tato	terasa	dočká	
nové	 izolace	 a	 dlažby.	 Práce	 provádí	 firma	
Poláček	David,	Starovičky.	Hotovo	má	být	dle	
plánu	práce	v	polovině	září	2021,	cena	opravy	
činí	2.585.807	Kč	včetně	DPH.

na hřbitově  
je nová boční brána 
(28.	7.	2021)
Boční	vstupní	brána	na	hřbitov	byla	vyměně-
na	za	novou.	Požadavek	na	vyrobení	byl	 jed-
noduchý	–	styl	podobný	bráně	hlavní.	

Brána	 byla	 vyrobena	 kovářským	 mistrem	
Pavlem	Valáškem	 z	Vranovic,	 který	 kovovou	
část	hlavní	brány	restauroval	v	loňském	roce.	
Brána	 není	 svařena	 z	 polotovarů.	 Jedná	 se		
o	kvalitní	ruční	práci.	Například	svislá	kulati-
na	je	durch	probíjena	pásovinou.

V ulici kpt. Jaroše  
po nové vozovce 
(29.	7.	2021)
Koncem	měsíce	července	2021	byla	dokonče-
na	rekonstrukce	vozovky	a	veřejného	osvětle-
ní	na	ulici	Kpt.	Jaroše.	Rekonstrukci	provedla	
firma	 Strabag	 a.s.,	 náklady	 na	 rekonstrukci	
byly	4.208.000	Kč	včetně	DPH.

Senioři se  
po dlouhé době setkali,  
tentokrát na grilovačce 
(29.	7.	2021)
I	 o	 letošních	 prázdninách	 se	 členové	 Klubu	
důchodců	 Velké	 Pavlovice	 po	 dlouhé	 pře-
stávce	 způsobené	 pandemií	 Covid-19	 setkali		
při	grilování	na	myslivně.

Přesto,	 že	 byl	 horký	 den	 a	 v	 podvečer	 přišla	
bouřka,	se	akce	vydařila.	Klobásy,	občerstve-
ní,	káva	a	zákusky	napečené	našimi	členkami	
byly	 výborné.	K	 dobré	 náladě	 přispěla	 i	 har-
monika	Oldřicha	Fůkala.

Touto	 cestou	 bychom	 chtěli	 poděkovat	 My-
slivecké	 jednotě	 Velké	 Pavlovice	 za	 poskyt-
nutí	 myslivny	 a	 sponzorovi	 za	 poskytnu-	
tí	občerstvení.

karolína Bártová & Věra Procingerová

Vozovce	podél	potoka	Trkmanka,	v	sou-
sedství	ČOV,	se	dostalo	nového	povrchu.

Mateřská	škola	–	oprava	terasy.

I	bočním	vchodem	vedle	hasičské		
zbrojnice	se	na	hřbitov	nyní	dostanete	
krásnou	novou	bránou.

Na	ulici	Kpt.	Jaroše	byla	komplet	zrekon-
struována	vozovka.	

Senioři	si	dali	po	dlouhé	době	opět		
oblíbené	dostaveníčko.	Kéž	jim	podobná	
setkání	už	nikdy	žádná	pandemie	nezhatí!
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Třídění	 odpadu	 je	 jednoznačná	 a	 velmi	 efek-
tivní	 cesta	 k	 šetření	 životného	 prostředí.	
Krásné	a	zdravé	místo	k	životu,	 tedy	naše	ži-
votní	prostředí,	 je	hlavním	důvodem,	proč	se	
odpad	třídí.

Situace	 se	obrátila,	město	nepodpoří	 spolek,	
naopak	 spolek	 podpoří	město.	Dne	 17.	 červ-
na	2021	schválilo	Zastupitelstvo	města	Velké	
Pavlovice	přijetí	finančního	daru	od	FORUM	
MORAVIUM,	z.	s.	ve	výši	90.752	Kč	s	tím,	že	
finance	budou	použity	na	pořízení	workouto-
vé	cvičební	sestavy,	jejíž	stavba	právě	probíhá	

S	nadsázkou	lze	konstatovat,	že	tornádo,	kte-
ré	se	přehnalo	přes	několik	obcí	jižně	od	Vel-
kých	Pavlovic,	zasáhlo	všechny.	Samozřejmě	
ne	všechny	materiálně,	ale	minimálně	v	myš-
lenkách.	Nejednomu	člověku	fest	zatrnulo.

Nechci	se	věnovat	ve	svém	článku	tomu,	čeho	
byla	 plná	 zpravodajství,	 ale	 spíše	 bych	 chtěl	
popsat	situaci	z	mé	strany	a	také	ze	strany	vel-
kopavlovických	dobrovolných	hasičů.

Začnu	 čtvrtkem	 24.	 června	 2021,	 15:00	 ho-
din.	V	tuto	hodinu	začala	zasedat	rada	města		
a	mimo	 jiné	 řešila	 pomoc	Dolním	Bojanovi-
cím,	kde	došlo	v	pondělí	21.	června	2021	k	za-
plavení	ulic	obce	po	velmi	vydatných	deštích.	
Udává	se	celkový	úhrn	až	176	mm.	Při	průjez-
du	 Dolními	 Bojanovicemi	 by	 člověka	 nena-
padlo,	že	 jedna	ze	zaplavených	ulic	může	být	
ulice	 Hlavní,	 směřující	 na	 Starý	 Poddvorov.	
Přemýšlím,	zda	máme	u	nás	ve	Velkých	Pav-
lovicích	 podobně	 situovanou	 ulici	 jako	 tuto		
v	Dolních	Bojanovicích.	Možná	by	to	byl	kří-
ženec	cesty	do	Novosádů,	Zelnic	a	ul.	Hlavní.	
Zaplavení	 nezpůsobil	 vylitý	 potok	 z	 břehů,		
ale	 voda,	 která	 stéká	 z	 rozsáhlého	 okolního	

Za třídění odPadu obdrželo město od sPoleČnosti elektrowin 
Rudl a dílenský jeřáb

městO velké pavlOvice ObdRží finanční daR
od sPolku Forum moravium

apOkalyptické tORnádO Zasáhlo každého Z nás…

Recyklací	 odpadu	 snižujeme	 jeho	 množství	
ukládané	na	skládce,	protože	je	následně	pou-
žit	pro	další	zpracování	a	výrobu	spousty	uži-
tečných	věcí	denní	spotřeby.	

v	lesoparku	nedaleko	zastávky	Českých	drah.	

Několik	měsíců	se	hledala	možnost	se	zástup-
cem	 spolku	 Ing.	 Pavlem	 Veverkou,	 na	 jakou	
věc	finanční	prostředky	spolku	použít.	Nebyly	
stanoveny	mantinely,	snad	 jen	 jeden	požada-
vek.	Aby	ona	podpořená	věc	sloužila	nějakou	

svažitého	 terénu.	 Ale	 zpět	 k	 projednávané	
věci,	 radní	 se	 dohodli	 tak,	 že	 bude	 posečká-
no	a	pomoc	se	bude	případně	řešit	na	dalším	
jednání	rady.	To	ještě	netušili,	co	se	odehraje	
za	 pár	 hodin,	 byť	 už	 prosakovaly	 informace	
o	 možných	 větších	 srážkách	 a	 silném	 větru		
v	našem	regionu.	Upozorňovala	na	to	hlavně	
jedna	 z	 amatérských	 facebookových	 strá-
nek	 a	 blížící	 se	 intenzivní	 bouřky	 ukazoval		
také	radar.

Při	takové	situaci	se	většinou	s	hasiči	sejdeme	
na	 hasičské	 zbrojnici	 a	 kontrolujeme	 si,	 co	
se	 kontrolovat	 dá.	 Vyzkouší	 se	 chod	motorů	
na	 čerpadlech,	 provětrají	 se	 písty	 i	 v	 moto-
rových	 pilách,	 pořeší	 se,	 kdo	 by	 konkrétně	
na	 výjezd	 vyjížděl,	 kdo	má	 kdy	 čas	 případně	
střídat	a	nachystá	se	 samozřejmě	 také	odpo-
vídající	 oblečení,	 popř.	 pití	 a	 něco	 na	 rych-	
lé	občerstvení.

V	18:28	mi	přišla	zpráva	od	kamaráda,	 že	 se	
máme	 připravit	 na	 velkou	 vodu.	 Radar	 po-
stupně	 ukazoval,	 že	 Velké	 Pavlovice	 jádro	
bouřky	zřejmě	nakonec	mine,	ale	to	nijak	ne-
měnilo	 situaci.	 V	 případě	 kalamity	 se	 může	

Společnost	 Elektrowin,	 a.s.	 každoročně	
žádá	 a	 vyzývá	 obce	 a	 města	 k	 zapojení	 se	
do	 zpětného	 odběru	 vysloužilých	 elektro-
spotřebičů	 svým	 motivačním	 programem.		
A	právě	 z	 tohoto	programu	se	podařilo	měs-
tu	 Velké	 Pavlovice	 získat	 finanční	 částku		
15.000	 Kč	 na	 zakoupení	 rudlu	 a	 dílenského	
jeřábu	pro	manipulaci	s	odpadem.

Všem,	 kdo	 třídíte	 odpad,	 velmi	 děkujeme.		
Ale	 především,	 děkuje	 Vám	 příroda,	 Vaše	
životní	prostředí	a	planeta,	na	které	 jste	 i	Vy		
na	 chvilkové	 návštěvě.	 Svým	 počínáním	 vy-
tváříte	příjemné	místo	k	životu	i	dalším	gene-
racím...	Děkujeme!

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

rozumnou	 dobu	 občanům	města.	Myslím	 si,	
že	 se	 podařilo	 vybrat	 a	 Ing.	 Zdeněk	 Karber,	
který	 ve	 spolku	 FORUM	 MORAVIUM	 léta	
působil,	by	jistě	souhlasil.	

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

vyjíždět	do	jiných	obcí.

Jižní	 Moravu	 protínala	 bouře	 a	 postupem	
času	 houstla	 i	 komunikace	 operačních	 se	
zasahujícími	 hasiči.	Na	 internetu	 jsou	 v	 této	
době	zveřejňována	první	videa	z	Hodonínska.	
Počet	 vyslaných	 hasičů,	 policistů	 a	 zdravot-
níků	narůstá	a	pomalu	 se	 celému	světu	otví-
rá	 obrázek	 na	 vzniklou	 apokalypsu.	 Než	 se	
záchranné	 složky	 dostaly	 na	 určené	 místo,	
tak	 si	 musely	 poradit	 s	 dalšími	 překážkami.	
Většinou	 se	 jednalo	 o	 neprůjezdné	 komuni-
kace	 –	 popadané	 stromy,	 sloupy,	 elektrické	
vedení	apod.	 Jen	 si	představte	 situaci,	kdy	 je		
před	 vámi	 na	 silnici	 vedení	 vysokého	 napětí		
a	 vy	 nevíte,	 zda	 je	 odpojené,	 zda	 jet	 dál,	 zda		
se	vůbec	k	němu	přiblížit.

Vyjíždějícím	 hasičům	 už	 nebylo	 při	 výjezdu	
přesně	 specifikováno	místo	 zásahu,	 spíše	 se	
určovala	 jen	 lokalita,	 později	 pouze	 název	
obce,	kam	se	mají	dostavit.

Dobrovolní	hasiči	 se	 velmi	 často	baví	 o	 tom,	
jestli	 se	 vnucovat	 na	 výjezd.	O	 co	 jde?	Když	
je	na	hasičské	zbrojnici	dostatečný	počet	ha-

Velkopavlovčané	třídí,	díky	tomu	získalo	město	získalo	finance	na	nový	rudl	a	dílenský	jeřáb.	
Děkujeme	Vám!
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sičů	 a	 je	 někde	 nějaká	 událost,	 tak	 se	 sami	
přes	vysílačku	nabídnou	operačnímu	středis-
ku	k	pomoci.	Někteří	tím	byli	dříve	pověstní,		
ale	 protože	 je	 většinou	 operační	 odmítli,	 tak	
vnucování	 téměř	 vymizelo.	 Velkopavlovič-
tí	 hasiči	 mají	 na	 podobnou	 situaci	 krásnou	
vzpomínku.	 Tenkrát	 jsme	 byli	 po	 vydat-
ných	 deštích	 čerpat	 vodu	 na	 dvou	 místech	
ve	 Velkých	 Bílovicích.	 Když	 jsme	 se	 vrátili	
na	 hasičskou	 zbrojnici,	 zeptali	 jsme	 se	 vysí-
lačkou	 operačního,	 zda	 pro	 nás	 nemají	 ještě	
něco.	No,	potom	 jsme	čerpali	12	hodin	vodu		
ve	Strachotíně.	Proč	toto	píši?	Podobná	situa-
ce	byla	24.	června.

Na	naší	hasičské	zbrojnici	nás	bylo	sedm.	Má	
smysl	se	ohlásit	na	operační	středisko,	že	jsme	
k	dispozici?	Dovolat	se	telefonem	už	byl	pro-
blém,	 protože	 byly	 tísňové	 linky	 přetížené,	
navíc	 víme,	 že	 nemůže	 operační	 vyslat	 vše	
z	 oblasti,	 ale	 musí	 mu	 někteří	 hasiči	 zůstat	
„doma“	i	pro	případné	další	výjezdy.	Nás	bylo	
početně	dost,	auta	jsme	měli	nachystaná	tak,	
že	bychom	i	pří	výjezdu	jednoho	auta	do	posti-
žené	oblasti	zabezpečili	„druhý	výjezd“	stejně	
dobře	 jako	první.	A	 tak	byl	 operační	 kontak-
tován…,	s	výjezdem	souhlasil.	Instrukce	zněly	
jasně:	„Jeďte	do	Lužic	a	tam	si	práci	najdete.“	
Vše,	co	se	dalo	v	onen	večer	dělat	bylo	hlavně	
zpřístupnit	cesty	do	obcí,	cesty	v	obcích	a	kon-
trolovat	domy,	zda	v	nich	není	někdo	zavalen.	

Já	jsem	do	Lužic	nevyjížděl,	zůstal	jsem	doma.	
No…,	skoro.	Byl	jsem	požádán	o	převoz	něko-
likadenního	dítěte	z	Moravské	Nové	Vsi.	Pod-
kroví,	kde	rodina	s	dítětem	žila	bylo	neobýva-
telné.	 Nechtěl	 jsem	 vjíždět	 do	 zdecimované	
obce	a	překážet	záchranářům,	ale	neměl	jsem	
jiného	 východiska.	 Shlédl	 jsem	 tak	 dokona-
nou	 katastrofu	 poprvé	 zblízka.	 Tma,	 všude	
odrazy	modrých	majáků,	na	zemi	sloupy,	drá-
ty,	 krovy,	 latě,	 střešní	 tašky,	 stromy	 a	 navíc		
v	 ulicích	 plno	 lidí,	 někteří	 zranění.	 A	 co	 ješ-
tě…,	 telefon	bez	signálu.	Dům,	kde	 jsem	měl	
dítě	s	rodiči	vyzvednout	jsem	po	několika	do-
tazech	na	venku	přítomné	lidi	našel	a	mohl	tak	
dokončit,	co	jsem	slíbil.

S	 našimi	 hasiči,	 kteří	 byli	 v	 Lužicích	 a	 poté		
v	Moravské	Nové	 Vsi,	 jsem	 se	 setkal	 za	 roz-
břesku	 sluníčka	 v	 pátek	 ráno	 na	 hasičské	
zbrojnici,	 když	 jsem	 šel	 na	 radnici.	 Pobavili	
jsme	se	co	a	jak	s	tím,	že	se	jdou	vyspat	a	bude	
se	čekat	na	další	pokyny.

Jedna	 ze	 zajímavostí	 je,	 že	 v	 týdnu,	 kdy	 se	
tornádo	 prohnalo	 jižní	 Moravou,	 probíhal		
v	Tišnově	kurz	velitelů	jednotek	dobrovolných	
hasičů.	Od	nás	se	jej	účastnili	dva	hasiči,	kte-
ří	do	Tišnova	každý	den	dojížděli.	V	pátek	už		
ale	neodjeli,	protože	by	je	neměl	kdo	školit	(in-
struktoři	byli	vysláni	do	postižených	oblastí)		
a	 i	 kdyby	 školitelé	 byli	 přítomni,	 tak	 by	 zase	
neměli	 koho	 školit,	 protože	 se	 kluci	 z	 kurzu	
sešli	u	zdemolovaných	domů.	

V	pátek	dopoledne	se	nic	moc	nevědělo.	Zřej-
mě	se	řešil	postup	záchranářských	prací	a	 to	
nejnutnější	 co	 je	 třeba.	 Obyvatelé	 poškoze-

ných	 domů	 však	 samozřejmě	 nechtěli	 čekat	
a	 vlastně	 se	 i	 museli	 pustit	 do	 provizorních	
oprav	svých	střech…,	když	už	ničeho	jiného.	

Asi	někdy	v	tuto	dobu	začal	„boj“	s	dobrovol-
níky.	Promílané	 téma	horem	dolem.	Nemám	
oprávnění	posuzovat,	co	bylo	dobře	a	co	špat-
ně,	ale	z	pohledu	laika.	Dovedete	si	představit,	
kdyby	se	nahrnulo	nekontrolovaně	několik	ti-
síc	dobrovolníků	do	postižených	obcí?

Velkopavlovičtí	hasiči	v	pátek	k	odstraňování	
následků	po	 tornádu	nevyjížděli.	Alespoň	ne	
jako	 „hasiči“.	 Jako	 dobrovolníci	 ano.	 V	 pá-
tek	 před	 obědem	 byly	 odvezeny	 na	 vyžádání	
plachty	 na	 zakrytí	 střech	 domů	 v	 Moravské	
Nové	Vsi.	Při	předání	plachet	bylo	dohodnuto,	
že	se	ještě	ten	den	z	Velkých	Pavlovic	vrátíme	
a	jeden	z	domů	dáme	do	takového	stavu,	aby	
při	dešti	nepropršelo	 to,	 co	 tornádo	nevzalo.	
Podařilo	 se.	 Čtyři	 hasiči,	 dva	 zaměstnanci	
úřadu	 a	 ještě	 jeden	 muž	 zmákli	 dostat	 dům	
do	 večera	 pod	 plachtu,	 a	 to	 předtím	 museli	
shodit	 zbytek	 střešní	 krytiny,	 část	 nahnuté-
ho	 štítu	 a	 vyklidit	 alespoň	 trochu	 podkroví	
domu.	Za	zmínku	také	stojí	stažení	zdiva	a	ko-
mínu	v	podkroví	kurtnami,	alespoň	do	doby,		
než	vše	posoudí	statik.	

Tentýž	 den	 byla	 dána	 nabídka	 městem	 Vel-
ké	 Pavlovice	 postiženým	 obcím	 na	 zapůjče-
ní	 elektrocentrály	 a	 traktoru	 s	 nakladačem	
UNC,	 samozřejmě	 včetně	 obsluhy.	 Tato	 byla	
později	 přijata.	 V	 pondělí	 a	 v	 úterý	 uklízeli	
zaměstnanci	 města	 suť	 a	 jiný	 odpad	 v	 Mo-

ravské	Nové	Vsi,	 ve	 středu,	 čtvrtek	a	 v	pátek		
v	Lužicích.

Podruhé	 vyjížděli	 oficiálně	 velkopavlovič-
tí	 hasiči	 do	 postižené	 oblasti	 až	 za	 týden.	
Ve	 čtvrtek	 1.	 července.	 Odvést	 větve	 auty		
s	kontejnery	z	cest	a	cestiček	v	zahrádkářské	
kolonii	 byl	 úkol	 na	 dopoledne.	 Odpoledne	
bylo	již	fyzicky	náročnější,	protože	čistit	kme-
ny	stromů	v	 lese	města	Hodonína,	které	 jsou	
na	sobě	naskládané	jak	vysypané	sirky	z	kra-
bičky,	bylo	mnohem	náročnější.	Tempo	hasi-
čů	 se	 nedalo	 srovnávat	 se	 zkušenými	 těžaři,	
ale	 i	 tak	 věřím	 tomu,	 že	 pomoc	 byla	 platná.		
Pokud	se	chtěl	někdo	z	hasičů	zdokonalit	v	ře-
zání	motorovou	pilou,	měl	velkou	příležitost.	

Při	 druhém,	 třetím	 i	 čtvrtém	výjezdu	do	po-
stižených	oblastí	už	pracovali	velkopavlovičtí	
hasiči	 se	 svou	 tradiční	 surovinou.	 S	 vodou.	
Zkrápěli	při	demolici	domy,	aby	se	do	okolí	ne-
roznášel	už	tak	všudypřítomný	prach	a	kropili	
silnice.	Z	důvodu	prašnosti	a	také	se	osvěžilo	
klima	v	ulicích	při	vyšších	teplotách.

Uvažoval	jsem,	zda	mám	ve	vyprávění	pokra-
čovat.	 I	 při	 smutných	událostech	 jsou	 samo-
zřejmě	veselé	zážitky,	a	kdybych	spojil	ty	naše	
ještě	 s	 odposlechnutými,	 bylo	 by	 to	 na	 další	
článek.	Ale	na	to	je	ještě	čas…

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice  

a dobrovolný hasič

Obrázek,	který	nechce	nikdo	z	nás	zažít	na	vlastní	kůži.	Na	snímku	Moravská	Nová	Ves.

Jsem	jen	kapka	v	moři.	Takových	jako	já,	můj	
manžel,	naši	sousedi	jsou	v	Pavlovicích	(mini-
málně)	desítky.	A	je	to	dobře.

Máme,	 podobně	 jako	 mnoho	 z	 vás,	 známé,	
kamarády,	 kolegy	 nebo	 rodinné	 příslušní-
ky	 v	 některé	 z	 tornádem	 zasažených	 obcí.		

větRná smRšť  
roZvířila vlnu solidarity a emPatie

A	jako	mnoho	z	vás	jsme	se	i	my	vydali	jednu	
„krásnou“	 letní	 neděli	 pomoci	 do	 Hrušek.		
A	už	mi	přišlo	úžasné	 to,	že	když	 jsem	přišla	
za	„súsedú“,	jestli	nechce	jet	s	námi,	naprosto	
bez	okolků	souhlasila,	přestože	vůbec	netuši-
la,	ke	komu	vlastně	 jede.	Ve	 stejný	den	druzí	
naši	sousedé	také	organizovali	odjezd	na	po-
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moc	do	Moravské	Nové	Vsi.	Na	 jejich	nabíd-
ku	 volného	 místa	 v	 autě	 se	 vyklubalo	 hned	
několik	 aut	 napěchovaných	 dobrovolníky…		
A	takto	bych	mohla	pokračovat.	To,	o	co	bych	
se	s	Vámi	chtěla	v	tomto	článku	podělit,	je	prá-
vě	ta	„radost“	(zajímavé	psát	o	pozitivním	po-
citu	při	naprosto	devastující	ničivé	katastrofě)	
z	toho,	jak	v	krizové	situaci	jednotlivá	kolečka	
celého	 soukolí	 pracovala	 jako	 dokonale	 seří-
zený	hodinový	strojek.	Myslím,	že	ať	by	článek	
psal	 jakýkoliv	 jiný	 dobrovolník,	 věřím,	 že	 by	
psal	o	podobné	zkušenosti	jako	já.

Myslela	 jsem,	 že	mě	nic	nepřekvapí,	 protože	
jsem	 ty	 scenérie	 viděla	 v	 televizi	 několikrát.	
Ale	měla	jsem	co	dělat,	abych	své	emoce	udr-
žela	 na	 uzdě	 už	 jen	 v	 okamžiku,	 když	 jsme	
vjížděli	 do	 Hrušek.	 Stačilo	 vystoupit	 z	 auta		
a	 člověk	 věděl,	 že	 celý	 den	 uslyší	 motorové	
pily,	 buchání	 kladívek	 o	 cihly,	 pípání	 couva-
jících	bagrů,	rachot	 traktorů,	nákladních	aut	
nebo	bořící	se	stěny	domů…

Má	 kolegyně	 byla	 jedna	 z	 těch	 „šťastněj-
ších“	–	pryč	„jen“	část	střechy,	zdevastovaná	
zahrada,	 stodola	 podobně	 jako	 v	 celé	 ulici	
byla/nebyla.	 Vlastně	 jsme	 odklízeli	 to,	 co		
z	 ní	 zbylo.	Když	 jsem	 u	 ní	 na	 kávičce	 seděla	
naposledy,	 tak	 jsem	 přes	 letitý	 ořech	 a	 jiné	
stromy	nedohlédla	ani	na	konec	zahrady.	Teď	
jsem	 viděla	 až	 na	 konec	 ulice	 přes	 všechny		
holé	zahrady.

Než	 jsem	 se	 stačila	 rozkoukat,	 tak	 na	 dvůr	
vpadla	skupina	vojáků,	že	mají	spravovat	sou-
sedovi	střechu.	Po	střeše	přišlo	na	řadu	odklí-
zení	 spadených	 stromů	 a	 bourání	 sousedovy	
stodoly.	 Byli	 tam	 od	 ráda	 téměř	 do	 pozdní-	
ho	odpoledne.

V	 našem	 „rajónu“	 už	 byla	 parta	 archeologů,	
takže	jsme	mezi	ně	zapadli	do	štrůdlu	na	od-
klízení	 a	 čištění	 cihel	 a	 suti.	 Moje	 sousedka	
hned	 začala	 konverzaci:	 „Až	 se	 mě	 tetička		
od	 vedle	 bude	ptat,	 s	 kym	 sem	 tam	byla,	 tož	

odkáď	ste?“	A	pak	se	člověk	dozví,	že	pracuje	
s	kolegy	z	práce,	kteří	si	přivezli	své	kamarády	
nebo	 spolubydlící.	 Prostě	 zde	 platilo	 známý	
mého	 známého	 nebo	 naprosto	 neznámý…	
Bylo	 jedno,	 jestli	 člověk	 pracuje	 u	 někoho,	
koho	zná	nebo	u	cizího	člověka.	Důležité	bylo,	
že	chce	pomoci.

Během	toho	 jednoho	dne	se	na	dvoře	u	kole-
gyně	vystřídalo	nespočet	dobrovolníků.	Třeba	
můj	 manžel	 odklízel	 pobořený	 plot	 a	 najed-
nou	mu	tam	přišla	pomoct	odklízet	suť	parta	
dobrovolníků	 z	 koordinačního	 centra.	 Nebo	
bylo	 potřeba	 doházet	 kontejner,	 aby	 neblo-
koval	cestu,	 tak	než	se	člověk	otočil,	podával	
cihly	 partě	 hasičů,	 kteří	 se	 zničehonic	 obje-
vili.	Nebo	se	u	vrat	ozvalo:	„Mám	dva	chlapy		
a	dvě	lopaty,	nepotřebujete?“...,	„Nás	je	dost,	
ale	 u	 sousedů	 se	 šiknete“.	Švagr	 v	Moravské	
měl	 podobnou	 zkušenost.	 U	 domu	 zastavi-
lo	 auto	–	 parta	 z	Vysočiny	–	 „Nepotřebujete	

pomoct?“.	Ano,	potřebujeme,	práce	je	hodně.		
A	zůstali	s	nimi	celý	den.

Další	 dobrovolníci	 pracovali	 v	 „zákulisí“.	
Nebylo	 hodiny,	 aby	 někdo	 nenabízel	 jíd-
lo,	 balenou	 vodu,	 nástroje,	 rukavice.	 Až	 mi	
jich	bylo	 líto,	když	 jsem	se	 jim	omlouvala,	že	
jsme	přecpaní	a	 fakt	už	další	buchtu	do	sebe	
nenatlačím.	 Další	 skupinou	 byli	 zdravotní-
ci,	 kteří	 roznášeli	 opalovací	 a	 poopalovací	
krémy,	 ošetřovali	 drobná	 zranění	 a	 oděr-
ky	 přímo	 v	 jednotlivých	 domech.	 Bagristé,	
traktoristé,	 lidé,	 co	odváželi	 suť,	 bez	nich	by	
naše	 práce	 nikam	 nepokročila.	 Ty	 všechny		
jsem	potkávala.

Pro	mě	 to	 byla	 naprosto	 neuvěřitelná	 atmo-
sféra	 plná	 solidarity,	 sounáležitosti,	 pomoci.	
Poznala	 jsem	 řadu	 lidí,	 pro	 které	 bylo	 na-
prostou	 samozřejmostí	 už	 třetí	 den	pracovat	
pro	 někoho	druhého	 zcela	 nezištně	 s	 tím,	 že	
tato	 práce	 hned	 tak	 neskončí.	 I	 to	 zde	 bylo	
vidět	–	velká	únava.	Vidina	toho,	že	to	jen	tak	
neskončí,	 obavy,	 aby	 se	 všechno	 stihlo,	 aby		
nezačalo	pršet…

Chvílemi	 přišlo	 na	 černý	 humor,	 veselé	 his-
torky,	 soutěžení	 (třeba	 kdo	 zboří	 větší	 kus	
zdi)	nebo	slavné	filmové	hlášky.	Při	stovkách	
odvezených	cihel	létalo	vzduchem:	„Uvezu	to,	
pane	 Lorenc?“.	 Když	 jsme	 také	 čekali	 třeba	
na	 bagr,	moje	 sousedka	 vyplevelila	 kolegyni	
zahrádku	–	i	to	k	tomu	patří	–	aby	se	lidé	pak		
ve	svém	domě	znovu	cítili	zase	jako	doma…

Obdivuji	všechny	dobrovolníky,	kteří	v	posti-
žených	vesnicích	pracovali	a	pracují	dny	nebo	
týdny.	Oceňuji	všechny,	kteří	byť	jen	jeden	je-
diný	den	přidali	ruku	k	obnově	domů,	vlastně	
celých	vsí.	A	především	doufám,	že	toto	bude	
to	pozitivní,	co	si	z	takovéto	katastrofy	může-
me	odnést.	To,	že	v	tom	lidé	nezůstali	sami.

Mgr. eva Sadílková

Uvezu	to,	pane	Lorenc?

Kde	domov	můj?	…vítr	ho	odnesl.
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Tak	to	je	sen!	Poslat	pohled,	který	si	Vaše	dítko	
může	vlastnoručně	a	dle	své	fantazie	dokres-
lit!	Nic	víc	neudělá	větší	radost.	Kde	tuto	po-
hlednici	získat?	Na	Turistickém	informačním	
centru	ve	Velkých	Pavlovicích,	a	to	od	tohoto	
momentu.	 Novinku	 jsme	 zavedli	 do	 prodeje	
22.	června	2021.

Cena	za	set,	který	obsahuje	dvě	pohlednice	s	

rozdílnými	motivy	-	s	rozhlednou	Slunečná	a	
s	pestrobarevnými	sklípky	pod	Starou	Horou,	
malé	pastelky	s	pěti	základními	barvami	a	in-
formační	letáček,	to	vše	zabaleno	do	úhledné-
ho	celofánového	balíčku,	je	pouhopouhých	40	
Kč.

Pohlednice	jsou	prvořadě	určeny	k	tomu,	aby	
byly	rozesílány	do	světa.	Ale	mohou	posloužit	

také	jako	skvělý	dárek	z	Velkých	Pavlovic	na-
šim	nejmenším.	Proto	neváhejte	a	přijďte	si	je	
na	velkopavlovické	infocentrum	zakoupit.

těšíme se na Vás a radost Vašich dětí!

Jak představuje KREATIVNÍ POHLEDNI-
CE sám výrobce, firma ADART, spol. s r.o. 
Praha?

Když	nám	v	období	konce	školního	roku,	tedy	
v	 závěru	 měsíce	 června,	 oznamovatel	 pro-
střednictvím	mobilního	telefonu	na	služebnu	
Městské	 policie	 Velké	 Pavlovice	 oznámil,	 že	
se	 na	 ulici	 Bří	 Mrštíků	 od	 bytů	 pro	 seniory	
ozývají	 podivně	 zoufale	pípající	 zvuky,	netu-
šili	jsme,	k	jak	kurióznímu	zásahu	za	moment	
vyrazíme.

Na	místě	jsme	shledali,	že	se	uvnitř	kanálu	se	
nachází	hned	11	malých,	dle	odhadu	den	sta-
rých,	kachňátek.	Vzhledem	k	tomu,	že	se	naše	
odchytové	oko	do	kanálu	nevešlo,	přinesl	pan	
Zbyněk	Bílek	 svoji	 síť	 na	 rybičky,	 díky	 které	
byla	káčátka	„co	by	dup“	venku.	Z	místa	byla	
zoufalá	mláďata	převezena	v	odchytové	kleci	
o	kousek	dál,	kde	si	je	už	vyzvedla	starostlivá	
máma	kačice.

Je	 chvályhodné,	 že	 lidem	 osud	 zvířátek	 není	
lhostejný	 a	 všímají	 si,	 co	 se	 děje	 kolem	nich.	
Kdyby	takových	nebylo,	bylo	by	nyní	bohužel	
o	11	malých	káčátek	méně...	Děkujeme!!!

iva rathouská,  
strážnice Městské police Velké Pavlovice

Znáte	 to...,	 vždy	 ve	 střehu.	 Nemyslím	 si,	 že	
by	měl	 být	místostarosta	 z	 Velkých	 Pavlovic	
terčem	 nějakých	 investigativních	 novinářů.	
Potom	 ještě	 existují	 různé	pořady,	 něco	 jako	
skrytá	kamera	apod.	Anebo?

Možná	 nějaké	 hnutí	 mladých	 lidí,	 kteří	 če-
kají	 na	 reakci	 a	 potom	 vše	 zveřejní	 na	 něja-
kém	zeleném	a	možná	ještě	zelenějším	webu.	
Všechny	 tyto	 myšlenky	 se	 mně	 prohnaly		
11.	srpna	hlavou.

Chápete,	když	přijde	někdo	do	kanceláře	mís-
tostarosty	s	tím,	že	chce	něco	uklidit	a	zase	jít	
dál...,	 že	chce	 třeba	vyčistit	někde	obecní	zá-
honek	a	zase	 jít	dál...,	 to	 je	prostě	podezřelé.	
Povídám	jim:	„Vy	jste	z	nějakého	Brontosaura	

pRckOvé  
v kanále

pOčítám se vším...,  
s tímto jsem nePoČítal

kReativní pOZdRav aneb dokresli si sám!

nebo	nějací	aktivisti?“	Prej,	že	ne,	že	jen	pro-
chází	 a	 tak	 se	 zastavili,	 zda	není	 něco	 třeba.		
Po	 krátkém	 rozhovoru	 jsem	 jim	 předal	 pár	
pytlů	 na	 odpadky,	 reflexní	 pásky	 na	 ruku,	
reklamní	 vývrtky	 a	 vybavil	 jsem	 je	 mapkou	
s	 trasou,	 kde	 je	 pravděpodobné,	 že	 odpad-	
ky	budou.

Když	„s	díky“	odcházeli	(děkovali	jsme	si	tak	
nějak	 navzájem),	 tak	 chtěli	 ještě	 udělat	 spo-
lečnou	fotku...,	no	říkám	si,	tak	to	je	jasné,	to	
budu	někde	viset.	Uvidíme...,	v	každém	přípa-
dě	mě	mrzí,	že	jsem	k	těm	vývrtkám	nepřidal	
alespoň	láhev	vína...,	já	jsem	jim	fakt	nevěřil.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

Nikdy	nevíte,	na	co	se	vám	může	hodit	
síťka	na	rybky	ze	zahradního	jezírka.		
Třeba	na	odchyt	káčátek,		
která	se	rozhodla	naučit	se	plavat.		
Bohužel	v	kanálu.

Tak	tito	mladí	lidé	prostě	dorazili	na	radnici	a	ptali	se	po	práci,	za	kterou	nic	nechtěli…		
To	zní	jako	sci-fi	!	Moc	děkujeme!
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Po	roční	odmlce	se	zdatní	cyklisté	a	milovníci	
Moravy	mohli	opět	projet	KRAJEM	ANDRÉ.	
Čekala	na	ně	téměř	čtyřicet	kilometrů	dlouhá	
trasa,	víno	a	devět	pohostinných	a	 laskavých	
jihomoravských	obcí.

Mezi	 těmito	 obcemi	 samozřejmě	 nechyběly	
ani	 VELKÉ	 PAVLOVICE,	 se	 zastávkou	 pro	
razítko	 ve	 výrobní	 hale	 Šlechtitelské	 stanice	
vinařské,	 a.s.	 Velké	 Pavlovice.	 Účastníci	 ex-
pedice	 se	 každoročně	 speciálně	 do	 Velkých	
Pavlovic	velmi	těší.	Čeká	je	zde	totiž	příjemné	
vytržení	 ze	 stereotypu	 v	 podobě	 ochutnávky	
naprosto	originálního	vzorku	vína.	Sice	 také	
odrůdy	André,	jak	jinak	na	akci	s	názvem	Ex-
pedice	Krajem	André,	avšak	svěží	lahodné	na-

vyjeli kRajem andRé  
a PodPořili nedaleké obce Postižené tornádem

sládlé	alternativy,	konkrétně	André	Rosé	roč-
níku	2019.	Obsluha	nestačila	točit	vývrtkami,	
typický	 dutý	 korkový	 zvuk	 doprovázející	 od-
zátkování	láhve	jen	potrhoval	dychtivý	zájem.	
Vypilo	se	takřka	všechno,	co	nám	"Šlechtitel-
ka"	připravila.	Až	 jsme	měli	 obavy,	 aby	nám	
zásoba	 nedošla!	 Nezletilí	 účastníci	 namísto	
vína	 dostali	 na	 tolik	 potřebné	 dobití	 baterek	
sladkou	oplatku	či	balíček	sušenek.	

Všichni	účastníci	i	obsluha	razítkovacího	mís-
ta	 byli	 naprosto	 spokojeni.	 Proto	 posíláme		
za	všechny	ŠSV,	a.s.	obrovské	a	upřímné	po-
děkování	za	zázemí,	servis	a	hlavně	za	skvost-
né	víno!	Děkujeme,	děkujeme,	děkujeme	:-)!

EXPEDICE	 KRAJEM	 ANDRÉ	 je	 událost		
s	 téměř	 dvacetiletou	 tradicí.	 I	 touto	 akcí	 po-
chopitelně	 otřásly	 události	 spojené	 s	 živelní	
pohromou	na	Břeclavsku	a	Hodonínsku,	a	tak	
se	 nabízela	 otázka,	 zda	 ji	 vůbec	 uskutečnit.		
„V	 posledních	 dnech	 nás	 samozřejmě	 ovliv-
nilo	tornádo,	které	se	objevilo	kousek	od	nás.	
Nás	se	díkybohu	nedotklo,	a	tak	jsme	se	roz-
hodli,	 že	 akci	 uskutečníme,	 navzdory	 tomu,	
co	 se	 stalo.	Solidaritu	 s	 těmi	obcemi	chceme	
vyjádřit	 tím,	 že	 celý	 výtěžek	 z	 akce	bude	po-
skytnut	 právě	 do	 postižených	 obcí,“	 nechala	
se	 slyšet	 paní	 Radka	 Raflová.	 Kromě	 toho	
byly	 po	 celém	 regionu	 rozmístěny	 kasičky,	
do	 kterých	 se	 na	 tornádem	 postižené	 obce	
také	 vybíralo.	 Pořadatelé	 také	 často	 připo-
mínali	zřízený	transparentní	účet,	kam	může		
kdokoliv	přispět.

Pro	 některé	 stálé	 návštěvníky	 akce	 Krajem	
André	mohlo	být	překvapením,	že	start	nebyl	
klasicky	 v	 areálu	 autokempu	 na	 Formance.	
„Tentokrát	jsme	na	ulici	Vinařská.	Cílem	bylo	
zapojit	víc	tu	vinařskou	lokalitu,	aby	lidé	měli	
tu	možnost	se	podívat,	kde	vinaři	vlastně	mají	
své	sklepy,“	vyjádřila	se	pořadatelka	Raflová.	
Program	na	ulici	Vinařská	pokračoval	i	večer,	
kdy	 na	 akci	 Krajem	 André	 navázal	 tradiční	
Hustopečský	Slunovrat.

Vše	 ostatní	 zůstalo	 při	 starém.	 Akce	 už	 má	
téměř	 dvacetiletou	 tradici	 a	 trasa,	 přibliž-
ně	 čtyřicet	 kilometrů	 dlouhá,	 ani	 průjezd-
ní	 obce	 se	 nemění.	 „Je	 to	 koncipováno	 tak,	
že	 lidé	 na	 trase	 se	 zastavují	 na	 konkrétních	
razítkovacích	 místech,	 tam	 sbírají	 razítka,		
a	na	 tom	 je	 založená	 celá	 soutěž,	 že	 se	 snaží	
těch	 razítek	 nasbírat	 co	 nejvíc,	 minimálně	
sedm,	s	těmi	se	vrátí	sem	do	Hustopečí	a	mo-
hou	 být	 zařazeni	 do	 dalšího	 slosování,“	 vy-
světlila	celý	proces	Raflová.

Netradiční	pozdrav	z	Velkých	Pavlovic,	
malovaný	Vaším	dítkem.	Babičky	určitě	
taková	pohlednice	potěší!

Z našicH akcí

Expedice	Krajem	André?	Čím	že	si	připijeme?	Odrůda	André	to	jistí,		
v	lehké	svěží	letní	„rosé“	alternativě.

*	Kreativní	pohlednice	 jsou	zábavné	pohled-
nice	s	motivem	Vašeho	města	a	s	prostorem,	
na	 které	 děti	 nakreslí	 jakýkoliv	 vlastní	 ob-
rázek,	 čímž	 si	 sami	 vytvoří	 svůj	 originál-	
ní	pohled.

*	 Ten	 můžou	 poté	 poslat	 nebo	 darovat	 jako	
pozdrav	z	vašeho	města	svým	rodičům,	babič-
ce,	dědovi,	nebo	kamarádovi,	a	udělat	jim	tak	
radost	vlastnoručně	nakresleným	pozdravem.

*	K	pohlednicím	jsou	v	setu	k	dispozici	i	pas-
telky,	 takže	 děti	 nepotřebují	 nic	 víc,	 než	 jen	
trochu	místa	pro	tvorbu.	Tím	může	být	třeba	
lavička	v	parku,	nebo	místní	cukrárna.

A	 věřte,	 že	 takový	 pohled	 přinese	 obdarova-
ným	hned	dvojitou	radost.

Vzpomínku,	 a	 vlastnoručně	 zhotovené	 dílo	
vašim	dítětem.

karolína Bártová,  
referentka turistického informačního centra 

Velké Pavlovice



VelkopaVloVický zpraVodaj

10

4

2021

V	 sobotu	 7.	 srpna	 2021	 proběhl	 III.	 ročník	
akce	 s	 příznačným	 názvem	 „Velkopavlovic-
ká	 lávka“.	 V	 hlavní	 soutěži	 přejezdu	 lávky		
přes	rybník	na	kole	se	v	letošním	roce	zúčast-
nilo	14	 soutěžících,	 z	 toho	 tři	do	15	 let.	Dal-
ších	pět	dvojic	se	zapojilo	do	soutěže	o	přejezd		
lávky	na	kolečku.

Pořadatele	–	velkopavlovické	dobrovolné	ha-
siče,	potěšil	velký	zájem	diváků	o	akci	a	 také	
počet	zúčastněných	soutěžících.	

velkOpavlOvická lávka baví
U	rybníku	Zahájka	bylo	 tak	veselo,	 že	 se	ani	
nepodařilo	dochovat	přesné	výsledky	a	tak	jen	
krátce	-	hlavní	soutěž	vyhrál	s	nejpomalejším	
časem	Radim	Popovský,	stříbrná	medaile	byla	
zavěšena	na	krk	Jirkovi	Skýpalovi	ml.	a	bron-
zová	 Stanislavovi	 Prátovi	 nejml..	 Kategorii	
dětí	do	15	let	vyhrál	klučina	z	Vrchlabí.	A	kte-
ré	dvojici	 se	podařilo	přejet	 lávku	nejrychleji		
na	kolečku?	Martinovi	Valentovi	a	opět	Radi-
movi	Popovskému.	

I.	 ročník	této	akce	byl	pořádán	nejen	pro	po-
bavení	 návštěvníků	 akce,	 ale	 i	 pro	 pobavení	
samotných	 hasičů,	 kteří	 akci	 pořádají.	 Je	
úžasné,	 že	 ani	 třetí	 ročník	 soutěže	 na	 tomto	
nic	nezměnil.	Za	rok	na	„rozplavbách“	AHOJ!	

Petr Hasil

Může	se	to	zdát	jako	nic,	přejít	suchou	nohou	lávku…,	jen	dokud	si	to	sami	nevyzkoušíte!

Slavností	předání	zasloužených	cen		
těm	nejlepším.

Přesně	takto	vypadá	nefalšovaná		
a	spontánní	radost	z	vítězství!		
Blahopřejeme	a	za	rok	zase.	

Do	prvních	cen	patřil	pobyt	pro	dva	s	ochut-
návkou	 vína	 v	 regionu,	 ochutnávka	 vína		
ve	sklepě	nebo	poukaz	na	nákup	sportovního	
vybavení.	 Návštěvníci	 mohli	 kromě	 razítko-
vacích	míst	navštívit	také	jiné	zajímavé	lokace	
v	 daných	 obcích,	 například	 rozhlednu,	 nově	
otevřené	arboretum	v	Němčičkách	a	další.

Vlivem	událostí	posledních	dnů	bylo	pro	po-
řadatele	 těžké	odhadnout,	kolik	účastníků	se	
letošního	 ročníku	 Krajem	 André	 zúčastní.	
„Minulý	 rok	 jsme	 cyklo-akci	 kvůli	 pandemii	
nekonali,	ale	víme,	že	průměrná	účast	se	po-
hybuje	kolem	tří	až	tři	sta	padesáti	návštěvní-
ků.	Věříme	tomu,	že	účast	bude	hojná,	zvlášť	
proto,	 že	 výtěžek	 bude	 věnován	 na	 ty	 účely,		
na	 jaké	 bude	 věnován,	 aby	 byl	 efekt	 co	 nej-
větší,“	 zadoufala	 před	 samotným	 zahájením		
akce	Radka	Raflová.

Efekt	 nakonec	 velký	 byl.	 Na	 kolo	 nasedlo	
téměř	 350	 cyklistů	 a	 výtěžek	 z	 pokladniček	
rozmístěných	 po	 Hustopečsku	 brzy	 budeme		
znát	také.	

Zdroj: www.hustopece.cz;  
doplnění textu: karolína Bártová

Kraj	okolo	Velkých	Pavlovic	je	přenádherný,	nových	dimenzí	se	mu	dostává		
při	pohledu	skrze	orosenou	skleničku	lahodného	vinného	moku.
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Po	 nedobrovolné	 odmlce	 se	 v	 sobotu	 3.	 čer-
vence	2021	uskutečnil	další	ročník	Velkopav-
lovického	meruňkobraní,	tentokrát	s	podtitu-
lem	 „Uzrálo	 ve	 Velkých	 Pavlovicích“.	 I	 když	
Covid	19	nepříznivě	ovlivnil	 stavy	personálu	
na	ekocentru,	díky	šikovnosti	stávajícího	per-
sonálu	a	partnerům	je	za	námi	velmi	úspěšná	
akce,	která	předčí	předcházející	ročníky.

Brány	Ekocentra	Trkmanka	se	otevřely	v	de-
set	hodin	a	přes	dvě	pokladny	celý	den	proudili	
návštěvníci,	kteří	neodolali	pochutinám	z	me-
runěk	a	připravenému	programu.	V	letošním	
roce	jsme	překročili	tisícovku	v	návštěvnosti,	
bohužel	díky	dvěma	pokladnám	nevíme,	kdo	
byl	ten	„první“	tisící.	Nádvoří	zámečku	a	pod-
zámčí	 TJ	 Slavoje	 bylo	 zaplněno	 návštěvníky,	
stánky	 s	 různým	 sortimentem.	 I	 přes	 velkou	
návštěvnost	se	udržel	vysoký	hygienický	kom-
fort	a	dbalo	se	na	dodržení	platných	hygienic-
kých	nařízení.

Největší	 poptávka	 v	 letošním	 roce	 byla	 po	
domácích	 beleších	 s	 meruňkovou	 marmelá-
dou,	 na	 druhém	 místě	 vedl	 vepřový	 guláš	 s	
meruňkami.	 Někteří	 návštěvníci	 jako	 před-
cházející	 roky	 přišli	 vybaveni	 krabičkami	 na	

uZRálO ve velkých Pavlovicích
domácí	 kynutí	 knedlíky	 s	 meruňkami.	 Sor-
timent	 jsme	 v	 letošním	 roce	 doplnili	 o	 obří	
palačinky.	Novinkou	byla	kavárna	s	kávovary		
a	 kávou	 od	Café	 Jordán	 s	 desertem	 z	 Pekař-
ství	 Pešák	 &	 Křivka	 a	 vynikající	 meruňko-
vou	 zmrzlinou.	 Všechny	 meruňky,	 která	
byly	 použity	 uzrály	 ve	 Velkých	 Pavlovicích.	
Domácí	 marmeláda	 připravená	 na	 ekocen-
tru	v	 loňském	roce	a	čerstvé	meruňky	přímo		
ze	 stromů	 od	 sadaře	 Jana	 Krejčiříka.	 Sorti-
ment	 doplnila	 meruňkovice	 ze	 Šlechtitelské	
stanice	vinařské	Velké	Pavlovice.

V	první	polovině	dne	se	nádvořím	a	podzám-
čím	 linuly	 tóny	 cimbálu	 s	 lidovými	 písněmi	
v	 podání	 Cimbálové	 muziky	 LAŠÁR,	 která	
vznikla	 ve	 Velkých	 Pavlovicích.	 V	 druhé	 po-
lovině	 dne	 vystoupil	 Tomáš	 KOČKO	&	 OR-
CHESTR,	kapela,	která	má	svou	hudbu	pevně	
ukotvenou	v	moravské	tradici.

V	průběhu	dne	proběhly	pro	návštěvníky	hod-
ně	zajímavé	a	 inspirativní	 tři	 vstupy	Michala	
Vlkolenszkiho	 ze	 Zámecké	 restaurace	 Aus-
terlitz	a	Ing.	Pavla	Laciny	z	Vinařství	Lacinovi		
z	 Velkých	 Pavlovic	 na	 téma	 snoubení	 vybra-
ných	 pokrmů	 s	 víny	 a	 marhulovým.	 Ve	 sta-

rém	 zámeckém	 sklepě	po	 celý	 den	probíhala	
ochutnávka	vín	Velkopavlovických	vinařů.

Nezapomnělo	 se	 ani	 na	 soutěže.	 Děti	 sou-
těžily	 v	 pojídání	 čerstvých	 půlek	 meruněk,	
dospělí	 vyplňovali	odborný	kvíz	 samozřejmě	
na	 téma	 meruňky.	 Hlavním	 bodem	 soutě-
ží	 byla	 výzva	 Maxijedlíka	 Jaroslava	 Němce.		
Pro	každého	z	pěti	 soutěžících	byl	připraven	
tác	 se	 dvaceti	 beleši	 s	 meruňkovou	 marme-
ládou	 a	 voda	 na	 zapití.	Maxijedlík	 byl	 v	 naší	
soutěži	 poprvé	 pokořen,	 na	 vítěze	 se	 čekalo	
dlouhých	18	minut.

Letošní	 meruňkobraní	 jsme	 na	 Ekocentru	
Trkmanka	 využili	 k	 přivítání	 a	 představení	
dalšího	obyvatele	a	to	mláděte	Sysla	Richard-
sonova.	 Syslí	 slečna	 dostala	 oficiálně	 jméno	
Sissi	a	od	září	bude	doprovázet	lektora	a	děti	
v	 environmentálním	 vzdělávacím	 programu		
o	syslech.

V	průběhu	celé	akce	probíhala	sbírka	na	pří-
mou	pomoc	vybrané	rodině	s	pěti	dětmi	v	obci	
Moravská	Nová	Ves,	která	díky	tornádu	přišla	
o	střechu	nad	hlavou.	Dárci	si	také	mohli	po-
řídit	krásné	krojové	vývazky	od	Lucie	Wikky	

Ani	na	letošním	Meruňkobraní	nechyběla	soutěž	v	pojídání		
„kdečeho“	z	meruněk.	Děti	se	ládovaly	napůlenými	plody.

Dospěláci	soutěžili	v	pojídání	pravých	velkopavlovických	belešů		
s	meruňkovou	marmeládou.	Nebudeme	daleko	od	pravdy,		
když	budeme	tvrdit,	že	jim	lezly	i	ušima!

Neholdujete	sladkému?	Nevadí!	Na	Meruňkobraní		
si	můžete	dát	třeba	i	meruňkový	guláš,	samozřejmě	naslano.

Kávička	sice	meruňková	nebyla,	ale	líbezný	sladký	úsměv		
pohledné	obsluhy	vše	vynahradil.	Navíc,	když	si	děvčata	oblékla	
oranžový	stejnokroj.	
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Ani	 v	 letošním	 roce	 nám	 nic	 nezabránilo		
v	tom,	věnovat	se	v	létě	táborovým	aktivitám.	
Léto	 nově	 akčně	 nastartoval	 umělecký	 tá-
bor	 s	 přesahem	 pro	 děti	 a	 teenagery	Drama	
camp	z	Brna,	na	něj	navázal	již	tradiční	Tanec		
&	 Jóga	 Anety	 Pavliňákové.	 Další	 novinkou	
byly	příměstské	tábory	Ivany	Tesařové	zamě-
řené	na	výtvarné	techniky	spojené	s	pohybem		
a	 relaxací	 dětí.	 Nechyběl	 tradiční	 fotbalový	
tábor	 manželů	 Dvořákových.	 Posledním	 tá-
borem	na	konci	srpna	byl	na	ekocentru	nový	
klient	a	to	taneční	skupina	Sneaker	Brno.	

V	 červenci	 realizovalo	 ekocentrum	pobytový	
tábor	 s	 názvem	SURVIVAL,	 kde	 kromě	 růz-

létO a pRáZdniny na ekocentru trkmanka
ných	zajímavých	aktivit,	bylo	připraveno	pro	
děti	i	přespání	v	našem	meruňkovém	sadu	ve	
vybavení	 zapůjčeném	 od	 Vlků.	 Počasí	 nám	
přálo	 a	 tak	 děti	 prožily	 krásnou	 a	 pohodo-
vou	 noc	 pod	 hvězdami.	 Prvních	 čtrnáct	 dnů		
v	měsíci	srpnu	jsme	realizovali	za	úplatu	pří-
městské	 tábory	 pro	 děti	 z	 mateřských	 škol		
a	 vzhledem	 k	 tomu,	 že	 se	 ekocentru	 podaři-
lo	zařadit	se	mezi	žadatele	v	projektu	MŠMT		
–	 MAS	 Hustopečsko	 a	 MAP	 Hustopečsko	
-	„Kempy	s	Mapíkem“	realizovalo	se	pět	pří-
městských	 táborů	 pro	 děti	 školou	 povinné	
zdarma.	V	rámci	tábora	byly	realizovány	jed-
nodenní	 výlety	 do	Domu	 přírody	 v	 Blansku.	

Na	prvním	výletě	se	děti	věnovaly	netopýrům	
a	na	druhém	hrátky	se	zvířátky.

Letošní	 léto	 je	 téměř	 za	 námi,	 připravujeme	
se	 na	 podzimní	 školy	 v	 přírodě	 a	 adaptační	
programy	a	věříme,	že	se	bude	vše	vracet	s	mi-
nimálními	omezeními	do	normálu	a	dětí	bude	
na	ekocentru	stále	plno.

Bc. Zita dvořáková, MSc,  
ředitelka p. o. ekocentrum trkmanka  

Velké Pavlovice

V	rámci	letních	prázdninových	pobytů	se	
děti	od	místních	hasičů	naučily,	kterak	
správně	poskytnout	první	pomoc.

Už	jste	někdy	nocovali	v	meruňkovém	sadu,	ve	vlastnoručně	postavených	stanech?	Děti,	
které	prožily	své	prázdninové	dobrodružství	na	Ekocentru	Trkmanka	ano!	

cO děti, mají si kde hrát?
Na	 tuto	 otázku,	 tak	 známou	 z	 refrénu	 písně	
Až	od	Katapultu,	zní	z	naší	knihovny	nadšené	
ANO!	Nakonec	jsme	„hrací“	koutek	s	interak-
tivními	 hračkami	 stihli	 zařídit	 dva	 dny	 před	
prázdninami,	 takže	 ho	 nadšeně	 otestovali	
následující	den	jak	dětští	sběrači	malovaných	

kamínků,	kteří	je	přinesli	ukázat	do	knihovny,	
tak	děti,	které	si	přišly	navečer	29.	června	pře-
vzít	ceny	v	online	recitační	soutěži.

„Mamíííí,	my	ale	ještě	nechceme	jít	domů...“,	
zní	 teď	 stále	 častěji	 z	 koutku	 v	 přední	 části	

knihovny.	Tak	jsou	děti	nadšené	ze	svého	mís-
tečka	s	kobercem	a	hrami	na	zdi.	Ať	už	z	laby-
rintu	Motýl,	díky	kterému	mohou	děti	potré-
novat	motoriku	rukou	ale	i	nohou,	nebo	ze	hry	
na	prostorové	myšlení	nazvanou	Tři	v	řadě.	Ta	
jim	potrápí	mozkové	závity,	aby	dostaly	barev-

kULtUra

Frodlové.	Výtěžek	ve	výši	23.000	Kč	bude	pře-
dán	v	nejbližších	dnech.

Partnery	 letošního	 ročníku	 byli:	 Vinařství	
Lacinovi,	 Zámecká	 restaurace	 Austerlitz		
ze	Slavkova.

Velkopavlovické	 meruňkobraní	 podpořili:	
Město	Velké	Pavlovice,	Vinařský	fond,	Tomáš	
Kočko,	 Lomax,	 Café	 Jordán,	 Obec	 Bořetice,	
JSDH	 Velké	 Pavlovice,	 TJ	 Slavoj,	 Vinařství	

Mezi	 horami,	Vinařství	 Lubomír	Zborovský,	
Vinařství	 Řádkovi,	 Šlechtitelská	 stanice,	 Vi-
nařství	Mikulicovi,	Vinařství	V&M	Zborovští,	
Liga	lesní	moudrosti	Kmen	Vlci.

Velké	 poděkování	 patří	 sponzorům,	 partne-
rům,	 kolegům	 z	 ekocentra,	 zaměstnancům	
města,	 všem	 zúčastněným	 z	 Kmene	 vlků,	
všem	 dobrovolníkům,	 všem	 návštěvníkům	
a	 velký	 dík	 posíláme	 všem,	 kteří	 podpořili		

naši	sbírku	pro	rodinu	postiženou	tornádem.

Srdečně	 se	 na	 všechny	 těšíme	 na	 dalším	
ročníku	 Velkopavlovického	 meruňkobraní		
v	roce	2022	a	to	v	sobotu	2.	července.

Bc. Zita dvořáková, MSc,  
ředitelka p. o. ekocentrum trkmanka



VelkopaVloVický zpraVodaj

13

 

4

2021

Takový	pohled	 se	naskytnul	 všímavějším	dě-
tem	či	mládeži	v	den	vysvědčení…	Nebo	těm,	
které	už	dopředu	věděly,	že	Městská	knihovna	
nachystala	na	29.	června	2021	akci	kamínky 
na prázdniny – hledej, vyfoť, poznej knihu  
a pošli!

A	 zajímavý	 pohled	 museli	 zažít	 také	 kolem-
jdoucí,	 když	 viděli	 v	 tom	 obrovském	 horku,	
které	 ten	 den	 panovalo,	 pobíhat	 rozdovádě-
né	menší	 i	 větší	 děti	 s	 očima	 dokořán,	 které	
vylézaly	 z	 houští,	 zpoza	 laviček,	 nakukovaly	
do	 předzahrádek,	 květináčů	 nebo	 na	 značky		
a	nadšeně	křičely:	„Mám	další!“

Výhodou	bylo,	že	i	děti,	které	o	akci	náhodou	
nevěděly,	 o	 ni	 mohly	 tak	 říkajíc	 zakopnout.	
A	aby	ne,	malovaných	kamínků	s	 ilustracemi	
z	 dětských	 knih	 bylo	 po	 městě	 rozmístěno		
rovných	500	kusů!

Rozhodně	 nejrychlejší	 byla	 čtveřice	 dívek	
Anežka,	Barbora	a	dvě	Natálky,	z	nichž	trojice	
z	nich	přinesla	32	úlovků	již	před	11	hodinou	
rovnou	do	knihovny.	A	s	rozpoznáním	obráz-
ků	neměly	téměř	žádný	problém.	Dvojice	sou-
rozenců	zase	donesla	jako	Karkulka	v	košíčku	
svých	 úctyhodných	 38	 kamínků	 v	 podvečer.	
Poté	chodily	dva	týdny	spousty	emailů	s	fotka-
mi	kamínků	včetně	popisků.

kamínky kam se Podíváš
A	 co	 se	 týká	 slíbeného	 ocenění	 pro	 nejlepší	
sběrače	 a	 rozpoznávače	 ilustrací?	 Nejpilněj-
šími	sběrateli,	kteří	zároveň	i	zařadili	 i	nejví-
ce	obrázků	 se	 stali	 bráchové	Jakub a Lukáš 
Hlávkovi.	Vypátrali	neuvěřitelných	48	kamín-
ků	a	zdaleka	to	nebylo	proto,	že	by	vystartovali	
extra	brzy	ráno,	ale	spíše	byli	hoši	obdivuhod-
ně	 vytrvalí.	 Jak	 mi	 napsala	 jejich	 maminka		
do	 emailu:	 „Ještě	 dopoledne	 byl	 Kuba	 mr-
zutý,	 že	 má	 jenom	 3	 kamínky,	 tak	 se	 aspoň	
chvilku	proběhl	a	pohrál	s	dětmi	v	lesoparku.	
A	 pak	 to	 přišlo.	 Cestou	 domů	 jich	 našel	 víc		
a	 vypukla	 zlatá	horečka.	Domů	 jsme	se	 cho-
dili	 jen	osvěžit	a	namazat.	Veškeré	zdržování	
se	 zúžilo	 na	 nejnutnější...	 najíst	 se,	 vyzved-
nout	 bráchu	 ze	 školky...	 Hledali	 jsme	 celý	
den.	 S	 těžkým	 srdcem	 jsme	ukončili	 hledání	
po	 osmé	 hodině	 večer.“	 Poslední	 tři	 kamín-
ky	 kluci	 objevili	 dokonce	 až	 o	 pár	 dní	 poz-
ději.	 Takže	 uznejte,	 že	 tahle	 výhra	 je	 oprav-	
du	zasloužená.

Lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Jako	dvě	Karkulky	s	košíčkem	plným	
nalezených	kamínků	–	sourozenci		
Matyáš	a	Miriam	Hádlíkovi.

Nepočítejte,	je	jich	rovná	pětistovka		
–	ručně	malovaných	kamínků	plus	jedna	
ale	úplně	živá	Barunka!

Nejpilnější	hledači	kamínků		
a	vítězové	soutěže	–	sourozenci	Jakub		
a	Lukáš	Hlávkovi.	Blahopřejeme!

Vyluštit	hlavolam?		
Tak	to	chce	nejen	čas,	ale	hlavně	fištróna…	

né	knoflíky	na	správné	místo.	Koutek	opravdu	
nezabírá	téměř	žádný	prostor	a	přesto	ho	hoj-
ně	 využívají	 děti	 širokého	 věkového	 rozmezí	
–	 od	 dvouletých	 capartů	 až	 po	 13leté,	 kteří	
neodolají	 magnetické	 hře	 ze	 dřeva	 Tetrolino	
inspirované	slavnou	hrou	Tetris.

Za	zbytek	peněz	 jsme	pořídili	 koberec,	mag-
netickou	abecedu	a	deset	barevných	dětských	
podsedáků,	 aby	 si	 měly	 děti	 kam	 sednout,	
když	 přijdou	 ve	 větším	 počtu	 do	 knihovny.	
Děti	už	ale	našly	jejich	využití	dle	své	fantazie,	
takže	z	nich	po	zemi	staví	barevné	housenky.	
A	rodič	nebo	i	prarodič	má	tak	chvíli	volného	
času	na	to	si	nerušeně	vybrat	knihy	podle	své-
ho	gusta.	Takže	koutek	slouží	přesně	tak,	jak	
jsem	si	přála.	Děti	šťastné	a	dospělí	také.

Připomínám,	 že	 peníze	 na	 pořízení	 hraček	
jsme	získali	díky	Programu	firemního	dobro-
volnictví	 komUNIta	 litvínovské	 společnosti	
ORLEN	Unipetrol	RPA	s.r.o..	A	to	díky	man-
želům	 Sadílkovým,	 kteří	 o	 projekt	 zažádali,	
získali	 ho	 a	 postarali	 se	 i	 o	 montáž	 herních	
prvků	na	zeď,	což	bylo	podmínkou	pro	udělení	
komunitní	dotace.	

Lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Jé,	to	je	paráda…,		
tady	si	dnes	budeme	hrát!	Jo?
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Již	popáté	se	poslední	červencová	sobota	roku	
2021	ve	Velkých	Pavlovicích	nesla	ve	zname-
ní	country.	Dne	31.	července	od	osmé	hodiny	
večerní	hrála	v	areálu	pod	rozhlednou	country	
kapela	Amulet	z	Moravské	Nové	Vsi,	kterou	si	
organizátoři	 každoročně	 zvou	 právě	 na	 tuto	
letní	kulturní	akci.

Na	 přípravě	 večera	 se	 podílejí	 město	 Velké	
Pavlovice,	městská	knihovna	a	velkopavlovic-
kým	občanům	dobře	 známá	 taneční	 skupina	
Přátelé	country.	Letos	si	všichni	organizátoři	
museli	silně	držet	palce,	neboť	zrovna	v	sobo-
tu	 hrozilo	 náhlé	 zhoršení	 počasí,	 až	 po	 silné	
přívalové	 bouřky.	 Naštěstí	 se	 ohlášený	 liják	
celý	večer	stále	posunoval	vždy	o	2	hodiny	až	
do	 nočního	 času,	 takže	 stoosmdesátka	 ná-
vštěvníků	se	těšila	z	dobré	muziky,	z	dobrého	
vína,	z	romantického	západu	slunce	a	vlahého	
letního	večera.

Muzikanti	 si	 sice	 dělali	 starosti	 o	 své	 drahé	
hudební	 nástroje,	 ale	 nakonec	 začalo	 pršet	
přesně	 ve	 chvíli,	 kdy	 Amulet	 sbalil	 celé	 své	
vybavení	 a	 poslední	 diváci	 z	 areálu	 odešli.	
Kdybychom	 si	 takovýto	 večer	mohli	 předem	
objednat,	 nemohli	 jsme	 si	 lépe	 vybrat.	 Měli	
jsme	také	velkou	radost,	že	se	pod	rozhlednou	
bavilo	 společně	 s	 turisty	 také	 mnohem	 více	
domácích	návštěvníků,	než	bývá	obvyklé.

sObOtní večeR pOd ROZhlednOu  
slunečná, v country rytmu

Kromě	 města	 Velké	 Pavlovice	 nás	 výraz-
ně	 podpořili	 a	 naše	 poděkování	 si	 zaslou-
ží	 za	 pomoc	 s	 organizací	 také	 pan	 Koubek		
z	restaurace	Sport	Velké	Pavlovice,	T.J.	Sokol	
Velké	 Pavlovice	 a	 paní	 Pláteníková,	 která	 se	
starala	o	všechny	gastronomické	požitky	ná-
vštěvníků.	Vždyť	 dobrá	 kultura	 a	 dobré	 jídlo		
a	pití	vždycky	patří	k	sobě.

Mgr. dana růžičková,  
za všechny pořadatele a spokojené účastníky

Americký	divoký	západ	na	jihovýchodě	
Moravy,	to	byl	už	pátý	taneční	Country	
večer	pod	rozhlednou	Slunečná.

Předávání	cen	dětem	za	online	recitační	sou-
těž	pořádanou	pěti	knihovnami	se	uskutečni-
lo	na	dvorku	knihovny	v	úterý	29.	června	2021	
v	podvečer.	Chtěli	jsme	to	stihnout,	než	se	děti	
rozutečou	o	prázdninách	na	všechny	strany.	

Každé	 z	 oceněných	 dětí	 nedostalo	 jako	 cenu	
knihu,	jak	by	se	u	soutěže	v	recitaci	tak	trochu	
očekávalo,	ale	deskovou	hru,	která	byla	vybrá-
na	adekvátně	k	 jejich	věku.	A	k	 tomu	drobné	

Úspěch místních dětí v online recitaČní soutěži
propagační	předměty	s	motivy	z	našeho	měs-
ta	–	kreativní	pohlednici	a	puzzle	magnetky.

Natočené	 recitace	 do	 soutěže	 hodnotila	 od-
borná	porota	ve	složení	Mgr.	Hana	Matulová,	
Mgr.	Kateřina	Martinkovičová	 a	 protože	 ne-
bylo	vůbec	lehké	vybrat	z	natočených	videí	ty	
nejlepší,	často	porotkyně	udílely	sdílená	mís-
ta	 více	dětem.	Snahou	bylo	ocenit	 co	nejvíce		
děti,	které	se	zapojily	do	soutěže.

A	 jak	 tedy	 naše	 velkopavlovické	 děti	 dopad-
ly?	V	nejmladší	nulté	kategorii	získal	1.	místo		
Jan Sadílek,	 žák	 první	 třídy,	 s	 básní	 Vyš-
ší	 ceny.	 První	 kategorie,	 která	 byla	 společ-
ná	 pro	 děti	 2.	 a	 3.	 tříd,	 se	 umístily	 společně	
na	 prvním	 místě	 Aneta Daňhelová	 a	 Filip 
Schäffer.	 Aneta	 si	 vybrala	 pro	 přednes	 bá-
seň	Dobrá	zpráva	a	Filip	báseň	Paleček.	Tře-
tí	 místo	 získal	 Adam Pláteník	 s	 přednesem		
básně	Duben.

Nejúspěšnější	recitátoři	z	první	věkové	kategorie,		
zleva	–	Adam	Pláteník,	Aneta	Daňhelová	a	Filip	Schäffer.

Nejúspěšnější	recitátoři	z	druhé	věkové	kategorie,	zleva	–	Adéla	
Paštiková,	Pavel	Lacina,	Miriam	Hádlíková	a	Veronika	Holacká.

Známé	 rčení	„Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal“	
platilo	 začátkem	 července	 v	 naší	 knihovně	
zřejmě	naruby.	Silný	vítr	nám	přes	noc	na	1.	
července	ze	střechy	vzal	desítky	kusů	křidlice.

S	 hrůzou	 z	 předpovědi	 dešťů	 a	 s	 dírami	 ve	
střeše	jsem	začala	shánět,	jestli	v	Pavlovicích	
nemá	někdo	 tento	 starý	 typ	 tašek.	A	na	moji	
výzvu	 na	 Facebooku	 se	 mi	 ozval	 do	 zprávy	
náš	pan	farář,	který	mě	mimochodem	osobně	
nezná.	Poslal	mi	 fotku	křidlice	 i	 s	 rozměry	 a	
že	nám	ji	nabízí.	Měl	ji	uschovanou,	co	kdyby	
náhodou	ji	potřeboval.	A	byl	to	přesně	ten	typ	
tašky,	který	byl	potřeba!

Proto	 bych	 panu faráři PaedDr. Markovi 
Slatinskému touto formou ještě jednou 
opravdu moc ráda poděkovala,	že	nám	střeš-
ní	tašky	ochotně	daroval.	Jen	díky	němu	byla	
střecha	knihovny	do	dvou	dnů	v	pořádku	a	do	
knihovny	nezateklo!	Bohu	díky.

Lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

pOděkOvání  
Panu Faráři
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V	 sobotu	 17.	 července	 2021	 uspořádala	 vel-
kopavlovická	 chasa	 tradiční	 Zahrávky	 hodů,	
které	 se	 konají	 každoročně	 vždy	 čtyři	 týdny	
před	 samotnými	 krojovanými	 hody.	 Zahráv-
kami	 tak	 byla	 zahájena	 dlouhá	 šňůra	hodov-
ních	zábav	roku	2021.	

Kromě	 taneční	 zábavy	 s	 dechovou	 kapelou	
Zlaťulka	 proběhla	 i	 oficiální	 volba	 stárků		

ZahRávky hOdů 2021
a	sklepníků.	Tímto	byly	pomyslně	odstartová-
ny	náročné	hodovní	přípravy	počínaje	úklidy,	
pokračujíce	pečlivým	chystáním	krojů	a	kon-
če	pečením	výborných	hodovních	koláčů.

Velkopavlovická	 chasa	 děkuje	 všem	návštěv-
níkům	Zahrávek	za	podporu	a	účast.

Pro letošní rok byly zvoleni…
Stárci a stárky
Filip	Češek,	Sabina	Hovězáková
Viktor	Bednařík,	Michalea	Jaborníková
Ondřej	Sláma,	Karolína	Zborovská
Miroslav	Zborovský,	Sarah	Horáková

Sklepníci a sklepnice
Matyáš	Fůkal,	Natálie	Šefránková
Filip	Hicl,	Klára	Zborovská
David	Hájek,	Aneta	Pleskačová
Tadeáš	Huličný,	Eliška	Konečná

Novopečení	stárci	se	s	celou	krojovanou	cha-
sou	 již	 nyní	 těší	 na	 vaši	 hojnou	 podporu	 a	
účast	o	Velkopavlovických	hodech	2021!

Věra Procingerová

Rituál	volby	stárků	je	ve	Velkých	
Pavlovicích	velmi	specifický.	Napít	se	
hlavou	nahoru,	to	dokáže	kde	kdo,		
ale	potom	i	hlavou	dolů?	A	z	juchačky?	
Schválně	si	to	zkuste	a	zjistíte,		
že	to	prostě	nejde!

Na	Zahrávky	hodů	nechodí	jen		
„krojovaní“,	ale	i	„civil“,	zářící		
do	všech	stran	rozdávanými	úsměvy.		
No	nemáme	krásné	holky?

Za první…	 Hody	 jsou	 křesťanská	 slavnost	
na	oslavu	svátku	světce,	kterému	je	zasvěcen	
místní	 kostel?	 Ve	 Velkých	 Pavlovicích	 je	 to	
svátek	Nanebevzetí	Panny	Marie,	takže	hody	
by	se	měly	konat	1.	neděli	po	15.	srpnu.

Za druhé…	 Zavádka,	 starobylý	 obřadní	 ta-
nec,	který	je	dnes	součástí	pondělního	odpo-
ledne,	 se	 dříve	 tančila	 již	 v	 neděli	 na	 zaháje-	
ní	hodů?

Za třetí…	 Tanec	 třasák,	 který	 se	 tančí		
i	na	hody,	se	také	kdysi	nazýval	hopkaná,	drb-
kaná	nebo	trampolka?

byly hOdy. a věděli jste, že…?
Za čtvrté…	 Úvaz	 červeného	 šátku	 (tzv.	 tu-
rečáku),	 pokrývky	 dívčí	 či	 ženské	 hlavy,	
se	 ve	 Velkých	 Pavlovicích	 a	 okolí	 nazývá		
„na	 záušnice“,	 kdežto	 od	 Brumovic	 výše	 na	
sever	„na	rožky“?

Za páté…	Fedro,	 jeden	z	atributů	stárka,	bý-
valo	vyrobeno	z	 třásní	vyřezaných	z	brslenu,	
jemuž	 se	 připisuje	 magická	 ochranná	 moc,	
která	odpuzuje	tajemné	síly?

Za šesté…	Začátkem	20.	století	pořádaly	vel-
kopavlovické	hody	různé	spolky	v	 jeden	čas?	
Hody	se	konaly	v	sokolovně,	ale	i	v	orlovně?	

Za sedmé…	Boční	stužka	na	dívčích	sukních,	
dnes	uvazovaná	na	polovinu	u	pasu	na	pravém	
boku,	se	nazývá	„lítačka“	a	ještě	v	1.	polovině	
20.	 století	 se	 nosila	 vlevo	 a	 je	 pozůstatkem	
zdobnějších	šňůrek	od	zástěr?	

Za osmé…	 Ještě	 v	 19.	 století	 se	 u	 nás	místo	
tance	 vrtěná,	 jejíž	 dnešní	 podoba	 pochází	
z	 Podluží,	 tancovala	 tzv.	 hanáckoslovácká	
skočná,	 při	 které	 se	 chlapci	 snažili	 vyskočit	
co	nejvýše?	„Kdo	nejvýše	vyskočí,	toho	čest	je	
největší.“	Říkávali	naši	praprastařečci.

Za deváté…	Ráhýnko,	v	současnosti	opentle-

O	 druhou	 kategorii	 byl	 největší	 zájem	 mezi	
velkopavlovickými	dětmi	z	4.	a	5.	tříd	a	všich-
ni	dosáhli	na	umístění.	O	první	místo	 se	do-
konce	 podělili	 čtyři.	 A	 to	 Adéla Paštiková, 
Pavel Lacina, Miriam Hádlíková a Veronika 
Holacká.	 Adéla	 si	 vybrala	 báseň	Škvrdibrdi,	
Pavel	 báseň	 Křivatec,	 Miriam	 recitovala	 bá-
seň	Zajíc	a	osel	a	Veronika	báseň	Krasohled.	
Tím	 ale	 ocenění	 našich	 dětí	 v	 této	 kategorii	
neskončilo,	 další	 tři	 se	 umístily	 na	 druhém	
místě	 neboli	 ve	 stříbrném	 pásmu:	 Anežka 
Julinková, Tadeáš Pítka a Adéla Prokešová.	
Anežka	 recitovala	Nesedejte	 na	 ježka,	 Tade-
áš	si	vybral	báseň	Vlastní	podobizna	a	Adéla		
Šípková	Růženka.

Nejvyšší	 hodnocená	 kategorie	 byla	 třetí,		
ve	 které	 se	 umístili	 oba	 studenti	 primy	 na-
šeho	 gymnázia	 Velké	 Pavlovice.	 Ti	 měli		
za	úkol,	kromě	básně	dle	vlastního	výběru,	také	
přednést	i	jednu	Seifertovu	báseň.	První	mís-
to	 získala	 za	 svou	 recitaci	básní	 Jarní	 sonáta		
od	 Oldřicha	 Damborského	 a	 druhé	 Seifer-
tovy	 básně	 Šípková	 růže	 studentka	 Adéla 
Robošová.	Adéla	je	sice	z	Podivína,	ale	vzhle-
dem	k	tomu,	že	navštěvuje	naše	gymnázium,		
kde	se	o	 soutěži	dozvěděla,	podala	přihlášku	
v	naší	knihovně.	A	tedy	i	pro	ocenění	si	přišla	
k	nám.	Za	ní	na	druhém	místě	skončil	Maty-
áš Hádlík s	básněmi	Růže	z	 lásky	od	Miloše		
Kratochvíla	a	Seifertovy	Píseň	o	jarní	louce.

Ještě	 jednou	 bych	 chtěla	 poděkovat	 dětem	
za	 jejich	účast	a	snahu	a	také	 jejich	rodičům,	
dále	 mým	 čtyřem	 kolegyním,	 knihovnicím	
ze	 Zaječí,	 Velkých	 Pavlovic,	 Šakvic,	 Podi-
vína,	 se	 kterými	 jsme	 soutěž	 spolupořádali.		
A	v	neposlední	 řadě	děkuji	 za	 skvělou	spolu-
práci	učitelům	místní	základní	školy	a	gymná-
zia,	díky	kterým	se	většina	dětí	o	soutěži	do-
zvěděla.	Účast	tak	díky	nim	byla	větší,	celkem	
se	 z	Velkých	Pavlovic	přihlásilo	15	dětí,	 tedy	
více	než	1/3	všech	přihlášených.	

Lucie gawlová,  
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice
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Září,	 začátek	 školního	 roku.	 Ač	 se	 to	 nezdá,	
září	uběhne	velmi	rychle	stejně	jako	další	mě-
síce	a	pro	mnohé	žáky	9.	ročníků	opět	nastane	
období,	 kdy	 budou	 vypisovat	 své	 přihlášky		
k	dalšímu	vzdělávání.	

Dovolím	si	tedy	poskytnout	nějaké	informace	
a	odkazy	k	oblasti	volby	povolání,	které	třeba	
pro	někoho	budou	pomocnými.	Jistě	se	na	ně	
mohou	zaměřit	již	i	žáci	8.	ročníků.

existuje řada aplikací, zde tedy přikládám 
některé, které mohou pomoci při rozhodování 
kam dál:

vOlba pOvOlání, jak na ni a co možná ještě nevíte…
•	www.atmoskop.cz	 –	 aplikace,	 kde	 lze	 vy-
bírat	 povolání	 podle	 zadání	 kritérií	 (napří-
klad,	 jestli	 chcete	 volnou	 pracovní	 dobu,	
práci,	 kde	 mu	 „klid“,	 práci	 s	 „kariérním		
růstem“	atd.)

•	www.mujzivotposkole.cz	–	aplikace,	kde	si	
lze	vyzkoušet,	jak	by	to	vypadalo	v	konkrét-
ním	povolání

•	www.remeslojecool.cz	 –	 videa,	 kde	 jsou	
představena	jednotlivá	řemesla

•	www.testmojeplus.cz	–	 test	SCIO	zaměře-
ný	na	vaše	silné	stránky

Obecně	doporučuji	navštívit	dny otevřených 
dveřích	na	vybraných	školách,	zjistit	si	obsah	
vzdělávacího	 programu	 (vyučované	 před-
měty)	a	předměty	maturitní	 zkoušky	 (pokud	
nejde	o	učební	obor),	vyzkoušet	si	u	učebních	
oborů	 některé	 montáže,	 manuální	 aktivity,	
které	škola	umožní	–	třeba	právě	tyto	okamži-
ky	budou	mít	vliv	na	rozhodnutí,	zda	by	hleda-
ný	obor	Vaše	dítě	bavil.	

Nesmím	zapomenout	na	každoroční	podzim-
ní veletrhy středních škol	 (v	 naší	 lokalitě),	
které	 se	 zpravidla	 konají	 ve	 městě	 Břeclav		

PraktickÉ rady PrO kaŽdÉHO

Město	Velké	Pavlovice	a	spolek	Velkopavlovic-
ké	tradice	uskutečnily	pro	občany	a	návštěvní-
ky	města	v	sobotu	10.	července	2021	setkání	
s	 cimbálovou	 muzikou	 Husaři	 z	 Josefova		
s	primášem	Stanislavem	Pavkou.

Kdo	přišel,	nelitoval	a	užil	si	příjemné	dvě	ho-
diny	 krásných	 písniček	 a	 obdivoval	 vysokou	
profesionalitu	muzikantů.	V	tomto	neformál-
ním	vystoupení	si	spolu	s	muzikanty	cimbálky	
zazpívali	 i	 členové	 našeho	Presúzního	 sboru		
a	přidali	se	i	mnozí	kolemjdoucí.

Děkujeme	cimbálové	muzice	Husaři	za	velmi	
příjemné	setkání	s	krásnými	lidovými	písnič-
kami	uprostřed	města	ve	stínu	stromů	u	hřiště	
a	kavárny	Zborovských.

ing. Marie šmídová,  
za všechny pořadatele akce

kultuRní létO s cimbálovou muZikou husaři

Cimbálová	muzika	Husaři	z	Josefova	zahrála	místním	i	přespolním		
v	rámci	akce	Velkopavlovické	kulturní	léto.

ná	tyčka	na	stárkově	či	sklepníkově	klobouku	
(šmukáči),	 vznikla	 vyztužením	 opentleného	
rozmarýnu,	který	na	klobouku	nosili	 chlapci	
v	dřívějších	dobách?

Za desáté…	 Zdobená	 a	 úředně	 zapečetěná	
dřevěná	pokladnička,	do	které	se	dříve	dávaly	
stárkům	peníze	při	zvaní	na	hody	a	jiné	platby,	
se	 nazývala	 „šulařka“?	 Dnes	 už	 přispíváme	
jen	do	talířka…

A	 snad	 vám	 o	 letošních	 hodech	 dali	 stárci	
zavdat	 ze	 své	 juchačky!	 Pokud	 vám	 to	 nešlo	
a	 polili	 jste	 se,	 zkuste	 to	 příště	 na	 pavlov-
ských	 hodech	 ještě	 jednou	 a	 lépe.	 1.	 stárka		
z	 roku	2019	Štěpánka	Veverková	vám	názor-	
ně	ukazuje,	jak	na	to.	

Zuzana Martinková

Napijte	se	z	juchačky	a	pozor,	ať	se	nepogecáte?	Že	nejste	„malé	děcko“?	No,	tak	to	zkuste…
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Z FarnOSti

Viditelným	symbolem	pro	náš	zrak	 je	v	křes-
ťanské	 krajině	 hojně	 rozšířený	 kříž.	 Pro	 náš	
sluch	 je	 to	 neméně	 tradiční	 znamení	 kostel-
ních	 zvonů.	 Odlévané	 zvony	 s	 uvnitř	 zavě-
šeným	 srdcem	 jsou	 specifickým	 vynálezem	
katolických	 klášterů,	 takže	 vedle	 časového	
signálu	jsou	rovněž	náboženským	rozlišením.	
Sám	 jsem	 při	 své	 první	 návštěvě	 Florencie	
hledal	kostel,	kde	by	byla	nedělní	mše	–	když	
jsem	měl	 ještě	 chabé	 znalosti	 italštiny	–	 tak,	
že	jsem	cestou	přes	město	poslouchal,	odkud	
zazní	zvon…

Každá	 malá	 kaplička	 i	 velký	 klášter	 mívaly	
alespoň	 jeden	 či	 dva	 zvony,	 kostel	 dokonce	
minimálně	tři,	protože	přes	nemalé	výdaje	se	
mohlo	 rozlišit	 jednotlivé	 zvonění	 a	 zároveň	
dosáhnout	nejkrásnějšího	souladu	při	zvoně-
ní	ideálně	pěti	zvony	zároveň.	Vždyť	celá	sta-
letí,	kvůli	neexistenci	rádia	a	televize,	bylo	vy-

Podle	 křesťanského	 kalendáře	 se	 slaví		
29.	června	svátek	svatých	Petra	a	Pavla.	Tito	
dva	 apoštolové-mučedníci	 jsou	 hlavními	 pa-
trony	 naší	 brněnské	 diecéze.	 Stalo	 se	 pravi-
dlem,	 že	 na	 jejich	 počest	 otec	Marek	 Slatin-	

kOstelní ZvOny. co nám jejich Zvuk Zvěstuje?

ZahRadní slavnOst na faRním dvOře
aneb krásné Poutnické PráZdniny!

zvánění	jedinou	veřejnou	hudební	produkcí.

Zvony	 se	 všeobecně	 odlišovaly	 podle	 funkce	
a	jednotlivě	„křestním“	jménem	podle	někte-
rého	 významného	 světce.	 I	 samotný	 obřad	
zasvěcení	 nového	 zvonu	 se	 lidově	 označoval	

ský	 pořádá	 na	 farním	 dvoře	 zahradní	 slav-
nost.	Ne	jinak	tomu	bylo	i	letos.	

Děti	 navštěvující	 místní	 základní	 školu	 si	
dopoledne	 převzaly	 vysvědčení	 a	 není	 lepší	
zahájení	 prázdnin,	 než	 hrami	 a	 grilováním.		
Od	čtvrté	hodiny	odpolední	tedy	děti	přichá-
zely	 na	 faru.	 Nejdříve	 měly	 za	 úkol	 vyplnit	
kvíz	 z	 cest	 apoštola	 Pavla.	 Když	 vyluštily	
názvy	měst,	 které	 apoštol	 Pavel	 navštívil	 na	
svých	misijních	cestách,	čekal	děti	další	úkol.		
Z	jezírka	vylovit	řasy.	

Po	náročném	úkolu	v	horkém	odpoledni	přišla	
vhod	zmrzlina.	Jedna	maminka	upekla	dezert,	
některé	přinesly	 špekáčky,	otec	Marek	dodal	
vše	ostatní.	Děti	se	do	všeho	s	chutí	pustily,	že	
na	pozdě	příchozí	nezbylo.	

Slunné	odpoledne	nastartovalo	prázdniny,	jak	
se	patří.	Dětem	zbývalo	už	 jen	popřát,	aby	si	

za	křtění.	Stejně	jako	při	křtu	dítěte	se	k	němu	
užívalo	požehnané	vody	a	posvěceného	oleje.

Zvon	nazývaný	Klampáč	je	určený	ke	zvonění	
večerního	„klekání“.	Na	podnět	sv.	Františka	
z	 Assisi	 se	 od	 roku	 1241	 po	 slovech	 „Anděl	
Páně	 řekl	Marii…“	 třikrát	 opakovalo	 „Zdrá-
vas	 Maria“.	 Podle	 tradice	 došlo	 k	 andělovu	
zvěstování	večer,	když	se	Panna	Maria	modli-
la	v	tu	dobu,	kdy	se	v	jeruzalémském	chrámě	
konaly	 večerní	 obřady.	 Proto	 toto	 zvonění	
mělo	tři	části	a	z	úcty	k	počátku	Ježíšova	živo-
ta	se	prožívalo	vkleče.

Poledňák	je	zvon	vyzývající	k	polední	modlit-
bě.	U	nás	je	písemný	záznam	z	roku	1386,	že	
za	 Václava	 IV.	 se	 jím	 v	 poledne	 připomínalo	
Ježíšovo	 ukřižování.	 K	 tomu	 navazuje	 pá-
teční	 zvonění	 ve	 tři	 hodiny	 odpoledne,	 tedy	
v	 den	 a	 čas	 jeho	 smrti	 ukřižováním.	 Papež		

celé	dva	měsíce	užily	ve	zdraví	a	radosti.	Třeba	
na	svých	prázdninových	cestách	a	putováních	
navštívily	i	nějaké	kostely,	ve	kterém	ještě	ne-
byly	a	po	prázdninách	si	o	nich	mohou	společ-
ně	povídat	při	výuce	náboženství.

Stanislava Bílková

Se	školním	rokem	se	děti	rozloučily		
na	faře.	Své	mozkové	závity	roztočily		
nad	zajímavým	kvízem.

Víte,	že	mozek	spotřebovává	nejvíce		
energie?	Tak	rychle	ji	doplnit!	Mňam!

Zvony	ve	věži	velkopavlovického	kostela	
Nanebevzetí	Panny	Marie.

a	Hodonín,	a	to	již	brzy	(často	v	říjnu).

Co je dobré vědět?	 Pokud	 se	 žák/	dítě	hlásí	
na	umělecké	obory,	podává	se	přihláška	dříve	
(na	podzim).	Pokud	se	hlásí	na	ostatní	obory,	
pak	 typicky	 na	 jaře.	 Bližší	 a	 přesné	 termíny	
naleznete	zpravidla	na	webech	daných	střed-
ních	 škol/	 učilišť,	 podá	 Vám	 je	 také	 výchov-
ný	 nebo	 kariérový	 poradce	 na	 Vaší	 základ-	
ní	škole.

Zajímavá	 informace	 je,	 že	 př.	 pokud	 se	Vaše	

dítě	 hlásí	 na	 podzim	 na	 2	 umělecké	 obory,	
může	podat	ještě	2	přihlášky	i	na	obory	„běž-
né“	 na	 jaře	 (celkem	 si	 tedy	 může	 podat	 při-
hlášky	4	–	obvyklé	je	pouze	2	na	jaře).	

Procvičovat na přijímací zkoušky,	které	jsou	
realizovány	 na	 státní	 úrovni	 lze	 na	 odkaze:	
https://procvicprijimacky.cermat.cz

Pokud	Vám	informace	nedostačují,	lze	využít	
ještě	 kariérové	poradenství	 školních	psycho-
logů	 na	 školách,	 kde	 tito	 specialisté	 působí,	

dále	kariérové poradenství v rámci Pedago-
gicko-psychologické poradny	 nebo	 Úřadu 
práce.	 Zde	 Vám	 podají	 také	 další	 informace	
pomocné	při	Vašem	rozhodování.

Přeji	všem	dobrou	volbu!

Bc. Jana Pláteníková
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Kalixt	 III.	 potom	 v	 roce	 1456	 žádal,	 aby	 se	
v	 poledne	 jedenkrát	 modlitbou	 Otčenáš		
a	třikrát	modlitbou	Zdrávas	prosilo	o	ochranu	
před	tureckým	vpádem.

Při	ranním	zvonění	se	zase	modlilo	na	památ-
ku	 Ježíšova	 zmrtvýchvstání,	 k	 němuž	 došlo	
na	úsvitu	nového	dne.	Ovšem	každé	zvonění	
mělo	 i	profánní	účel.	Při	 ranním	zvonění	bý-
valo	 nařízeno	 vyjít	 před	 dům	 a	 pozametat,		
v	 poledne	 se	 při	 zvonění	 odcházelo	 z	 pole	
domů	na	oběd	a	večer	se	ohlašovalo	uzavření	
městské	brány.	Časy	zvonění	se	proto	na	jed-
notlivých	místech	 lišily.	Pokud	se	hradby	za-
víraly	v	deset	hodin	večer,	začínalo	pětiminu-
tové	zvonění	 ve	už	deset	minut	před	desátou	
večerní.	U	poledního	zvonění	se	lze	ve	velkých	
městech	setkat	s	časem	jedenáct	hodin	dopo-
ledne,	což	nejrůznější	legendy	vysvětlují	všeli-
jak,	ale	šlo	o	svolávání	kanovníků	k	modlitbě,	
tzv.	hodinek	do	katedrálního	chrámu.	Mimo-
to	 se	 večerní	 zvonění	 posunovalo	 při	 mlze,		
aby	 pocestní	 našli	 cestu	 domů.	 Roku	 1783	
bylo	 zakázáno	 zvonit	 před	 bouřkou,	 protože	
blesk	zabil	několik	zvoníků.	Toto	praktické	vy-

užití	bylo	důvodem,	proč	někde	zvonice	stály	
samostatně	a	také	hodiny	pro	veřejnou	službu	
pořizovali	obecní	představitelé.	Dodnes	 stojí	
některé	věže	mimo	kostel	(třeba	v	nedalekém	
Kobylí)	nebo	 jsou	dokonce	majetkem	města,	
jak	se	můžete	přesvědčit	např.	v	Třebíči.

Zvon	 Nedělňák	 je	 velký	 zvon	 ke	 svolávání		
na	 nedělní	 bohoslužbu.	 Účelem	 zvonů	 totiž	
nebylo	jen	oddělit	části	dne,	ale	také	svolávat	
do	 chrámu,	 jelikož	 vlastní	 hodiny	 byly	 luxu-
sem.	Na	mši	se	nezvonilo	jen	v	době	interdik-
tu	 a	 při	 zákazu	mše	mezi	Zeleným	čtvrtkem		
a	velikonoční	Vigílií.

Umíráček	 je	 malý	 zvon	 pro	 oznámení	 úmrtí	
farníka,	 jak	 stanovují	 normy	 biskupa	 Vojtě-
cha	Cirkle	z	roku	2006	a	 jak	velkopavlovický	
farář	Jakub	Procházka	ve	své	knize	o	zvonech	
vysvětloval,	 že	 se	 posvěcenými	 zvony	 nevy-
zvání	 ani	 takovým	 zemřelým,	 kteří	 se	 stali	
nehodnými	 církevního	 pohřbu.	 A	 to	 když	
spáchali	s	úplnou	rozvahou	sebevraždu,	ane-
bo	 veřejně	 tupili	 křesťanské	 náboženství,	 či		
do	smrti	úmyslně	setrvali	v	nekajícnosti.	Zvo-

ní	se	jím	pomalu	na	připodobnění	slabého	tlu-
čení	umírajícího	srdce.	Původně	se	při	ručním	
zvonění	hrany	daly	odlišit	přesné	údaje	(stejně	
jako	u	hodinového	odbíjení)	–	 jeden	úder	byl	
pro	muže,	dva	pro	ženu	a	poté	následoval	po-
čet	úderů	podle	 věku.	A	než	 se	 začalo	užívat	
tištěného	 parte,	 psával	 zvoník	 křídou	 na	 ta-
bulku	u	zvonice	jméno	zesnulého.

Pozdvihovánek	 býval	 zvonek	 v	 samostatné	
věžičce	 situované	 nad	 oltářem.	 Uprostřed	
latinské	 bohoslužby	 se	 jím	 zazvonilo	 při	 po-
zdvihování	do	vnějšího	okolí,	 zatímco	uvnitř	
ministrant	 upozorňoval	 věřící	 k	 soustředění	
na	nejdůležitější	část	mše.

V	našem	kostele	 jsou	4	 zvony	 -	Maria,	 Josef,	
Václav,	 sanktusník	na	 zvonění	 při	 pozdviho-
vání	 a	 jeden	 umíráček.	 Když	 uslyšíte	 jejich	
hlas,	 vzpomeňte	 si,	 že	 slouží	 celým	 genera-
cím.	Denně	pomáhaly	našim	předkům	a	ještě		
i	nás	zvou	do	kostela.

kněz farnosti Velké Pavlovice  
Marek Slatinský

Z VinnÉHO SkLíPkU

Noční	otevřené	sklepy,	známější	pod	názvem	
VÍNO	V	ORANŽOVÉM,	 již	 tradičně	navště-
vuje	menší	množství	návštěvníků	než	Májové,	
anebo	Svatomartinské	otevřené	sklepy.	

V	 letošním	 roce	 se	 vinaři	 rozhodli	 finanč-
ně	 pomoci	 tornádem	 postižené	 vinařské	

vínO v ORanžOvém. největší Zájem byl o rosé a FriZante

Pekelné "putOvání vinicemi Za víny vOc"

obci	Hrušky,	a	 to	 tím,	 že	obci	 věnují	 výtěžek		
ze	 vstupného.	 Zároveň	 také	 zrušili	 půlnoč-
ní	 ohňostroj	 a	 sumu,	 za	 kterou	 by	 ohňostroj		
pořídili	přidali	k	věnované	částce.

Dobrou	náladu	návštěvníkům	 zajišťoval	mu-
žácký	 pěvecký	 Presúzní	 sbor,	 jehož	 členové,	

O	pekelně	horké	megatropické	sobotě	s	datem	
19.	června	2021	se	mezi	vinicemi	v	trati	Nad-
zahrady	 ve	 Velkých	 Pavlovicích	 uskutečnil	
nultý	ročník	vinařské	akce	PUTOVÁNÍ	VINI-
CEMI	ZA	VÍNY	VOC,	a	to	v	náhradním	termí-
nu,	jelikož	Covid	nám	neumožnil	ji	uspořádat	
v	původním	jarním	březnovém	termínu.

Přes	nezprostředkovatelně	šílené	vedro,	které	
onoho	dne	v	našem	městě	panovalo,	se	účast-
níci	(nebo	lépe	řečeno	odvážlivci	a	dobrodru-
zi?)	určitě	dobře	zabavili,	pokochali	krásnými	
pohledy	do	okolí	Velkých	Pavlovic,	ochutnali	
spoustu	kvalitních	vín	a	užili	si	krásný	sluneč-
ný,	i	když	díky	spalujícímu	horku	velmi	nároč-
ný,	den.	Celá	akce	byla	zakončena	posezením	
s	cimbálovou	muzikou	Kyjovsko	ve	stínu	roz-
hledny	Slunečná.

Rádi	 bychom	 touto	 cestou	 poděkovali	 všem	
účastníkům	 za	 návštěvu	 naší	 akce	 a	 podpo-
ru	 pořádajícím	 vinařstvím,	 dále	 pak	 městu	

za	vydatného	a	neúnavného	zpěvu,	postupně	
obešli	všechny	otevřené	sklepy	a	v	každém	vy-
stoupili	 s	 několika	 typickými	 jihomoravský-	
mi	písněmi.	

Jako	žhavá	novinka	bylo	do	vinařského	spolku	
Víno	z	Velkých	Pavlovic	nově	přijato	Vinařství	

Velké	 Pavlovice	 za	 zapůjčení	 setů	 a	 stánků.	
A	 také	všem,	kteří	nám	pomohli	při	přípravě		
a	úklidu.

Budeme	 se	 těšit	 na	 další	 ročník,	 snad	 již		
v	daném	termínu	26.	března	2022!

eva Buchtová,  
VOc Vinice Velké Pavlovice

Když	na	Moravě,	tak	moravské	motivy!		
Na	skvělý	originální	stejnokroj	vsadili		
v	Rodinném	vinařství	Krejčiřík.		
Účel	splněn,	jsou	zapamatovatelní!		
Nejen	díky	svému	skvělému	vínu.

Velkopavlovická	vinná	topka	v	kolébce	
nových	odrůd,	ve	Šlechtitelské	stanici	
vinařské.	Na	zdraví!
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Před	třemi	 lety	se	Velkopavlovičtí	vinaři	 roz-
hodli	 obnovit	 jedinou	 soutěž	 červených	 vín		
v	České	republice,	která	měla	vždy	„zvuk“	ne-
jen	mezi	samotnými	vinaři,	ale	i	mezi	milovní-
ky	červených	vín.	Nová	éra	soutěže	byla	hned	
od	začátku	připravována	tak,	aby	mezi	vinaři	
rezonoval	zájem	vína	do	soutěže	přihlásit.	

Důležitým	krokem	bylo	oslovení	Unie	Enolo-
gů	ČR	jako	garanta	nad	hodnocením	Členové	
unie	jsou	sklepmistři,	enologové	ale	i	ředitelé	
či	someliéři	z	předních	vinařství	napříč	celou	
Českou	 republikou.	 Při	 hodnocení	 kladou	
velký	 důraz	 na	 kvalitu	 velkých	 suchých	 vín.	
Championem	 Promenády	 se	 tak	 může	 stát	
pouze	 víno	 nejméně	 2	 roky	 staré	 s	 obsahem	
zbytkového	cukru	do	4	g/l.

Na	 nádvoří	 Ekocentra	 Trkmanka	 ve	Velkých	
Pavlovicích	se	v	 sobotu	7.	 srpna	2021	ochut-
návalo	víno	od	vinařů	z	Modrých	Hor,	rozzá-
řené	 a	 letním	 sluncem	 prohřáté	 počasí	 bylo	
skvělým	společníkem.	

Milovníkům	vín	se	zde	představilo	278	vzorků	

sOutěž pROmenáda čeRvených vín  
Pomůže ZniČeným hruškám

srPnová výstava vín certiFikované soutěže
30 vín mOdRých hOR & festival vinařů vOc mOdRé hORy

Velké	 degustační	 sklo,	 hodnocení	 po	 „flig-
tech“,	 čisté	 prostředí,	 jasné	 světlo	 a	 hlavně	
dostatek	 času	 pro	 každý	 vzorek,	 takové	 jsou	
ideální	 podmínky	 pro	 precizní	 hodnocení	
červených	 vín.	 Přesně	 toto	 profesionální	 zá-
zemí	 poskytuje	 Centrum	 Excelence	 Národ-
ního	vinařského	centra	ve	Valticích,	kde	se	již		
22.	dubna	2021	hodnocení	uskutečnilo.

Díky	špatné	epidemiologické	situace	se	výsta-
va	několikrát	přesunula	až	na	konečný	termín	
16.	 července	2021.	Skvělé	místo	pro	 výstavu	
jsme	již	potřetí	za	sebou	našli	v	naší	Sokolov-
ně	 ve	 Velkých	 Pavlovicích,	 která	 po	 rekon-
strukci	 nabízí	 příjemné	 prostředí	 a	 dostatek	
místa	pro	hosty.	Během	večera	byla	předána	
ocenění	 všem	 vinařům,	 kteří	 získali	 zlatou	
medaili,	 velkou	 zlatou	medaili	 a	 samozřejmě		
tři	hlavní	ocenění.

vín	prestižní	 regionální	 soutěže	30	vín	Mod-
rých	Hor,	které	hodnotili	v	květnu	certifikova-
ní	degustátoři	i	hodnotitelé	z	řad	erudovaných	
modrohorských	 vinařů.	 Šest	 nejlépe	 hodno-
cených	vín	z	každé	modrohorské	obce,	která	
byla	 vybrána	 klíčem	 dle	 statutu	 soutěže	 tak,	

Cenu	 Unie	 Enologů	 si	 po	 loňském	 úspěchu	
i	 letos	 odnáší	 Šlechtitelská	 stanice	 vinařská	
Velké	Pavlovice,	a.s..

Ocenění	 Mladá	 perspektiva	 byla	 udělena	
„mladému“	 vínu	 z	 ročníku	 2019	 s	 obsahem	
zbytkového	 cukru	 do	 4	 g/l.	 Cenu	 si	 odnesl	
Štěpán	Maňák	ze	Žádovic	za	své	víno	Merlot	
Oak	aged	2019.	 Je	nutno	podotknout	 že	 toto	
skvělé	 vinařství	 vyhrálo	Mladou	perspektivu	
již	 po	 třetí	 v	 řadě.	 Titul	 Championa	 vyhrálo	
Vinařství	 Bystřický	 se	 svým	 Dornfeldrem		
z	ročníku	2018.

Velké	 poděkování	 patří	 městu	 Velké	 Pavlo-
vice	 a	 Vinařskému	 fondu,	 kteří	 nám	 s	 usku-
tečněním	 výstavy	 dlouhodobě	 pomáhají.		
Děkujeme.

Organizátor	 soutěže	 VOC	 Vinice	 Velké	 Pav-
lovice,	z.s.	celý	výtěžek	ze	vstupného	věnoval	
obci	Hrušky,	 která	byla	 z	 velké	 části	 zničena	
nedávným	tornádem.	Jedná	se	o	krásnou	část-
ku	ve	výši	40.000	Kč.

Celý	večer	nám	ke	úžasným	červeným	vínům	
hrála	 cimbálová	 muzika	 Dúbrava	 z	 Dubňan	
a	 tak	 jsme	 se	 všichni	 mohli	 po	 dlouhé	 době	
opět	vrátit	do	vinných,	zpěvných	a	radostných	
večerů,	které	jsme	díky	pandemii	více	jak	rok	
nezažili.	 Už	 nyní	 se	 těšíme	 na	 další	 ročník,	
který	 se	uskuteční	opět	v	Sokolovně	Velkých	
Pavlovic	a	to	dne	5.	března	2022.

Libor Jestřáb, zakládající člen  
VOc vinice Velké Pavlovice, z.s.

že	50	%	vín	z	bílých	odrůd	a	50	%	vín	z	mod-
rých	odrůd	v	každé	obci	vytvořilo	třicítku	fa-
voritů	mikroregionu.	Každé	vinařství	se	těšilo		
na	 tuto	 výstavu,	 kde	 došlo	 i	 na	 veřejné	 pře-
dávání	 krásné	 skleněné	 sošky	 pro	 konkrétní	
vinařství	 s	 oceněným	 vínem	 tzv.	 „1	 z	 30“.	

Krásná	a	příjemná	obsluha	korunovaná	vynikajícími	víny,	toť	dokonalé	snoubení	ústící		
do	akce	známé	pod	názvem	Víno	v	oranžovém.	Doufáme,	že	jste	si	letní	svěží	vzorky		
patřičně	vychutnali	všemi	smysly.	

To	nejlepší	z	červených	vín	nabízí		
unikátní	soutěž	výhradně	červených	vín		
s	názvem	Promenáda	červených	vín.		
Jak	vidno,	červené	vzorky	dokáží		
vykouzlit	vynikající	náladu.

Není	nad	to	pochutnat	i	konkurenční		
vzorky.	To	patří	k	povinné	edukaci		
každého	vinaře.

KNOLL	 vinaře	 Stanislava	 Crháka	mladšího,	
které	 nabízelo	 své	 luxusní	 vinné	 vzorečky		
ve	výstavně	zrekonstruovaném	sklepě	za	pro-
dejnou	hospodářských	potřeb.

Vinaři	měli	v	nabídce	spousty	odrůd	a	druhů	
vín,	 nejvíce	 však	 v	 parném	 létě	 šlo	 na	 odbyt	
rosé	a	frizante.

Lubomír Zborovský,  
za vinařský spolek Víno z Velkých Pavlovic
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kulturním	 programem	 cimbálové	 muziky	
Lašár	 a	 krajovými	 specialitami	 proběhne		
na	blížící	se	akci	v	sobotu	4.	září	2021	na	ná-
dvoří	 sokolovny	ve	Velkých	Pavlovicích	s	ná-
zvem	Krajem	vína	2021	–	Putování	za	burčá-
kem	po	Modrých	Horách.	Již	nyní	jste	všichni	
srdečně	zváni	na	putování	 i	koštování.	Bližší	
program	na	tuto	akci	naleznete	na	webových	
stránkách	Dobrovolného	 svazku	obcí	Modré	
Hory	 pod	 adresou	 www.modrehory.cz	 v	 ka-
lendáři	akcí.	Budeme	se	na	Vás	těšit!	

Lukáš Stávek,  
manažer dSO Modré Hory

Gratulace,	 za	 nejlepší	 kolekci	 vín	 a	 také	 zá-
roveň	i	šampiona	výstavy	s	vínem	Frankovka	
(Rezerva)	 2018	 VH,	 putovala	 do	 Němčiček		
Janu	Stávkovi	do	vinařství	VÍNO	J.	STÁVEK.

Ruku	v	ruce	této	soutěže	se	ve	stejný	den	konal	
také	Festival	vinařů	VOC	Modré	hory,	jejichž	
šedesátka	červených,	rosé	i	bílých	vín	na	téma	
Frankovka,	 Svatovavřinecké	 a	 Modrý	 Por-
tugal,	 obohatila	 krásné	 odpoledne.	 Většina	
těchto	 vín	 byla	 ochutnávána	 ve	 své	 prestižní	
kvalitě	tzv.	víno	originální	certifikace	(VOC).	
Návštěvnická	 účast	 z	 řad	 široké	 veřejnosti	
byla	 opravdu	hojná,	 na	 čtyři	 stovky	 návštěv-
níků	 relaxovalo	 u	 skvělého	 vína	 a	 za	 posle-

chu	 tónů	a	melodií	 cimbálové	muziky	Vinica		
z	 Velkých	 Pavlovic	 v	 krásném	 prostředí	 ná-
dvoří	Ekocentra	Trkmanka.

Od	 ranních	 hodin	 byla	 součástí	 celého	 dne		
i	sportovně	turistická	akce	Krajem	vína	2021	
–	Letní	putování	okolím	Modrých	Hor	pořá-
daná	Nadací	 Partnerství.	 Cykloturisté	 i	 pěší	
turisté	 ochutnávali	modrohorská	 vína	 a	 kra-
jové	speciality	nejen	na	startu	a	v	cíli	nádvoří	
ekocentra,	 ale	 též	 po	 trase	 na	 razítkovacích	
místech	u	našich	vinařů.

V	 pořadí	 druhé	 představení	 certifikované	
výstavy	30	vín	Modrých	Hor	s	doprovodným	

Předání	cen	neúspěšnějším	modrohorským	vinařům,	kteří	se		
umístili	na	nejvyšších	příčkách	soutěže	30	vín	Modrých	Hor.

V	 sobotu	 dne	 24.	 července	 2021	 se	 v	 brněn-
ském	 Qaulite	 hotelu	 konalo	 finále	 prestižní	
soutěže	vín	KRÁL	VÍN	ČESKÉ	REPUBLIKY.	
Championem	výstavy	se	stal	Ryzlink	vlašský		
z	vinařství	ZD	Sedlec.

V	 letošním	 ročníku	 se	 představil	 úcty-
hodný	 počet	 vzorků	 vín,	 celkem	 1.370	 vín		
od	182	vinařů	z	Moravy	 i	Čech.	Při	oceňová-
ní	 a	 udělování	 medailí	 se	 drželo	 reglementu		
OIV	a	udělilo	se	30%	medailí	z	dodaných	vzor-
ků.	Porota	udělila	49	velkých	zlatých,	201	zla-
tých	a	200	stříbrných	medailí.

Moravští	 vinaři	 přihlásili	 do	 jedné	 z	 nej-
prestižnějších	 a	 nejrespektovanějších	 sou-
těží	 vín	 VINALIES	 INTERNATIONALES		
167	 vín	 a	 v	 konkurenci	 2.900	 přihlášených	
vzorků	 (z	 toho	 bezmála	 polovina	 byla	 fran-
couzských)	 z	 39	 zemí	 světa	 získali	 úctyhod-
ných	14	zlatých	a	35	stříbrných	medailí.	

Velmi	 se	 dařilo	 zejména	 vinařství	 Znovín	
Znojmo,	 které	 si	 odváží	 čtyři	 zlaté	 medaile,	
dvě	za	odrůdu	Pálava	a	dvě	za	Tramín	červený.	
Dvě	zlaté	medaile	přidalo	ještě	velkopavlovic-
ké	 Vinařství	 Baloun.	 Úspěch	 zaznamenalo	

velkoPavloviČtí vinaři kosili medaile na soutěži
O kRále vín české Republiky

mORavská vína  
oPět PřiPravila FrancouZe o medaile!

Do	 Velkých	 Pavlovic	 putovaly	 tyto	 medaile:	
Arte Vini Velké Pavlovice	–	1	stříbrná,	Vini-
um, a.s. Velké Pavlovice	–	2	stříbrné,	Vinař-
ství Baraque	 –	 2	 stříbrné,	 Vinařství Knoll		
–	 1	 velká	 zlatá,	Šlechtitelská stanice vinař-
ská, a.s. Velké Pavlovice	–	3	zlaté	a	2	stříbr-
né,	Vinařství Lubomír Zborovský	–	2	velké	
zlaté,	2	zlaté	a	3	stříbrné.	

také	vinařství	Krist,	které	porota	ocenila	jed-
nou	zlatou	a	čtyřmi	stříbrnými	medailemi.	

Oceněná vína Vinařství Baloun * Ryzlink 
rýnský, pozdní sběr 2016 (zlatá medaile) 
a Zweigeltrebe, pozdní sběr 2017 (zla- 
tá medaile).

Všem	 oceněným	 vinařstvím	 blahopřejeme,	
především	 však	 velkopavlovickému	 Vinař-	
ství	Baloun!

Zdroj: www.vinazmoravyvinazcech.cz

Více	 informací	 o	 soutěži	 KRÁL	 VÍN		
na	 www.kralvin.cz.	 Všem	 oceněným	 vinař-
stvím	 blahopřejeme	 a	 děkujeme	 za	 skvělou	
prezentaci	města!

karolína Bártová

Vinařství	Lubomíra	Zborovského		
na	soutěži	Král	vín	bodovalo,	
	domů	si	přivezlo	hned	sedm	medailí.		
Klobouk	dolů	a	velká	gratulace!

Na	akcích	Modrých	Hor	teče	vždy	víno	proudem…		
až	se	může	občas	zdát,	že	vidíte	dvakrát.	Nebo	ne?
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Na	 stráních	 v	 katastru	 města	 Velké	 Pavlo-
vice	 se	 syslům	 v	 posledních	 letech	 nevídaně		
a	k	naší	 radosti	velmi	dařilo.	Centrum	popu-
lace	se	nacházelo	v	Novosádech,	ale	sysli	byli	
viděni	 dokonce	 i	 v	 Nových	 horách,	 Starých	
horách,	Ostrovcích	a	Polštářích,	Bedřiškách,	
Išperkách	 a	 Lizniperkách.	 Žijí	 zde	 ve	 vini-
cích,	 sadech,	podél	 cest.	Odborný	odhad	 ve-
likosti	 populace	byl	 ještě	 pro	 rok	2019	okolo		
550	syslů.	Bohužel	během	dvou	let	se	situace	
dramaticky	změnila,	nyní	zde	zůstalo	jen	pár	
desítek	syslů.

Sysel	obecný	je	v	současnosti	kriticky	ohrože-
ný	druh	živočicha,	a	to	nejen	u	nás,	ale	nedaří	
se	mu	ani	v	ostatních	zemích,	kde	žijí,	a	 těch	
není	mnoho.	Sysel	je	totiž	endemit	pro	střed-
ní	 a	 východní	 Evropu,	 nikde	 jinde	 na	 světě	
se	 nevyskytuje.	 Nesvědčí	mu	 dnešní	 způsob	
hospodaření	v	zemědělské	krajině.	Velké	lány,	
ztráta	 remízků,	 pěstování	 kukuřice	 a	 řepky,	
používání	velkého	množství	různých	chemic-

pOsílení pOpulace syslů ve velkých Pavlovicích
kých	přípravků	včetně	rodenticidů	–	to	vše	je	
příčinou	toho,	že	z	krajiny	vymizel.	

V	 dnešní	 době	 se	 tak	 kolonie	 syslů	 nachází	
jen	na	malých	izolovaných	plochách	tam,	kde	
pro	ně	zůstalo	vhodné	prostředí.	Jedním	z	ta-
kových	výjimečných	míst	jsou	stráně	Velkých	
Pavlovic,	 kde	 najdou	 sečené	 travnaté	 plochy	
a	zároveň	množství	 různých	semínek,	plodů,	
ořechů	a	ovoce.	Bohužel	poslední	dva	deštivé	
roky	 s	 velmi	 proměnlivým	 počasím,	 výkyvy	
teplot	 a	 prudkými	 dešti	 způsobily,	 že	 se	 sys-
lům	v	Pavlovicích	přestalo	dařit.	

Během	pouhých	dvou	 let	 většina	 z	nich	uhy-
nula	a	zbyly	v	podstatě	 jen	malé	 roztroušené	
skupinky	či	jednotliví	opuštění	sysli.	Populace	
syslů	v	Pavlovicích	spadla	o	95	%.	Dříve	se	ko-
lonie	syslů	navzájem	doplňovaly,	podle	 toho,	
kde	 se	 jim	zrovna	dařilo	 či	nedařilo.	Dnes	 to	
bohužel	není	možné,	protože	jednotlivé	kolo-
nie	jsou	od	sebe	natolik	vzdálené,	že	sysli	mezi	
nimi	sami	migrovat	nemohou.

SPOLky a kOníČky

Jsou	 záležitosti	 dlouhodobě	 plánované	 a	 po-
tom	 jsou	 ty	neplánované	předvídatelné	a	ne-
plánované	 nepředvídatelné.	 Velkopavlovické	
hasiče	 potkaly	 během	 měsíce	 června,	 a	 to	
dokonce	během	pouhých	dvou	týdnů	všechny.

Mezi	 dlouhodobě	 plánované	 akce	 můžeme	
zařadit	 školení	 -	 přesněji	 kurz	 velitelů.	 Ten-
to	 kurz	 se	 uskutečnil	 od	 21.	 do	 25.	 června		
v	Tišnově	a	z	Velkých	Pavlovic	na	něj	byli	vy-
sláni	Martin	Buchta	a	Petr	Hlávka.	Další	ha-
sič	 měl	 od	 21.	 června	 naplánovaný	 lékařský	
zákrok	 a	 další	 dovolenou.	 Plánována	 byla		
i	asistence	vozidla	s	třemi	hasiči	na	automobi-
lových	závodech	konaných	v	pátek	18.	června		
a	v	sobotu	19.	června.

náROčné dny..., i to se musí Zvládnout
Do	 toho	 všeho	 se	 vmísilo	 neplánovaně	mezi	
naše	 kluky	 virové	 onemocnění.	 Bylo	 však	
předvídatelné,	že	se	bude	šířit	dál.

To	všechno	ovšem	není	konec.	Velkopavlovičtí	
hasiči	10.	a	13.	června	byli	přivoláni	k	resus-
citacím	 osob.…,	 neplánovaně	 nepředvídatel-
ně.	 Dne	 21.	 června	 dopoledne	 se	 zúčastnili	
plánovaného	cvičení	v	Popicích	na	letišti,	aby	
si	 procvičili	 plnění	 vaku	 vodou	 zavěšeného		
na	vrtulníku	a	také	plnění	speciálního	letadla	
na	hašení	lesních	požárů.

V	 pondělí	 navečer	 byla	 velkopavlovická	 jed-
notka	 neplánovaně,	 ale	 asi	 předvídatelně,	
povolána	 k	 odčerpávání	 vody	 do	 Bořetic	

(penzion	 Mlýn),	 v	 pondělí	 večer	 do	 Velkých	
Pavlovic	(sklep	pod	RD)	a	v	úterý	odpoledne	
opět	 do	Bořetic	 (vinný	 sklep).	Krušné	 chvíle		
pro	naše	hasiče.

Ty	krušnější	však	zažívali	lidé	i	hasiči	v	pondě-
lí	 21.	 června	 o	 16	 kilometrů	 vzdušnou	 čarou	
dál.…,	 v	 Dolních	 Bojanovicích,	 kde	 se	 voda	
valila	 ulicemi	 obce.	 Dle	 serveru	 Novinky.cz	
zde	 byl	 celkový	 úhrn	 srážek	 176	 mm	 (může	
být	 zkresleno	 krupobitím).	Na	 tak	 velký	 pří-
sun	vody	není	připraven	nikdo	a	nikde.	

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice

Zásah	po	přívalovém	dešti	v	sousedních	Bořeticích.		
Tentokrát	jsme	nehasili,	ale	vodu	čerpali.

Cvičení	hasičů	na	popickém	letišti.	Nechyběla	letadla	ani	vrtulník.	
A	ani	velkopavlovičtí	hasiči!

Sysel	obecný…	před	pár	lety	se	mu	u	nás	
moc	líbilo	a	dařilo.	Stačily	dva	roky		
a	spatřit	ho	se	rovná	se	zázraku.
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OHLÉdnUtí Za MinULOStí

Hutné,	 extraktivní,	 někteří	 someliéři	 hod-
notí	 André	 dokonce	 jako	 těžké.	 Speciální	
odrůdu	 vinné	 révy	 s	 jedinečnou	 chutí	 si	 mi-
lovníci	 vína	 v	 oblasti	 Velkých	 Pavlovic	 vy-
chutnávají	 již	 čtyři	 desetiletí.	 Od	 úmrtí	 pří-

Pojmenovali Po něm révu.
Od smRti chRistiana caRla andRéhO uplynulO 190 let

rodovědce	 a	 výzkumníka Christiana Carla 
Andrého,	po	němž	šlechtitelé	révu	pojmeno-
vali,	uplynulo	dne	19.	července	2021	v	pondělí		
přesně	190	let.

Střípky ze života  
významného šlechtitele…
Christian	 Carl	 André	 se	 narodil	 20.	 března	
1763	v	Hildburghausen	a	zemřel	ve	věku	68	let	
dne	 19.	 července	 1831	 ve	 Stuttgartu.	 Vystu-
doval	práva,	pedagogiku	a	hudbu	na	Univer-
zitě	v	Jeně.	V	roce	1798	přesídlil	do	Brna,	kde		
v	 letech	1798–1812	řídil	 luteránskou	evange-
lickou	školu.	Poté,	co	odešel	do	služeb	hraběte	
Salma,	 opustil	 v	 roce	 1821	Moravu	 a	 odešel		
do	 Stuttgartu,	 kde	 působil	 jako	 württenber-
ský	dvorní	rada.	

Během	svého	pobytu	v	Brně	patřil	mezi	hlav-
ní	 osobnosti	 Moravsko-slezské	 hospodářské	
společnosti	 pro	 zvelebení	 orby,	 přírodoznal-
ství	a	vlastivědy,	stal	se	jejím	prvním	sekretá-
řem.	Patřil	také	mezi	zakladatele	Františkova	
muzea,	 dnes	 Moravského	 zemského	 muzea	
v	 Brně.	 Od	 roku	 1800	 v	 Brně	 vydával	 novi-
ny	 Patriotisches	 Tagebuch,	 později	 vydával		
i	časopis	Hesperus	a	Nationalkalender	a	edi-
toval	 týdeník	 Oekonomische	 Neuigkeiten		
und	Verhandlungen.

Při	 pobytu	na	Moravě	 se	 zabýval	 se	 průzku-
mem	Moravského	krasu.	Napsal	dva	obsáhlé	
popisy	Moravského	krasu	 (1804,	1805),	 jako	
první	 pochopil	 podstatu	 hydrografického	
systému	Moravského	krasu	a	pokusil	se	podat	
vysvětlení	vzniku	jeskyň	a	závrtů.	Je	autorem	
průvodce	Moravským	krasem.

V	 roce	 1815	 vypracoval	 pro	 Moravsko-slez-
skou	 hospodářskou	 společnost	 výzkumný	
program,	 zdůrazňující	 potřebu	 základního		
a	 aplikovaného	 výzkumu	 v	 přírodních	 vě-
dách.	V	rámci	společnosti	pomohl	založit	sek-
ci	 chovu	 ovcí,	 první	 spolek	 chovatelů	 zvířat		
v	kontinentální	Evropě,	který	zkoumal	meto-
dy	umělého	výběru	a	přenosu	vlastností	vlny	
z	rodičů	na	potomky.	Často	je	proto	nazýván	
předchůdcem	Johanna	Gregora	Mendela.

„Na jeho počest vyšlechtil Jaroslav Horák  
na konci sedmdesátých let ve velkopavlovické 
vinařské šlechtitelské stanici novou odrůdu  
vinné révy, pojmenované v roce 1980 jako An-
dré,“	vysvětlila	kurátorka	valtického	Národní-
ho	zemědělského	muzea	Kamila	Svobodová.

Unikátní	 druh	 jihomoravského	 vína	 vznikl	
zkřížením	 Frankovky	 a	 Svatovavřineckého.	
Na	pěstování	je	však	netradiční	vinná	réva	vel-
mi	náročná,	hlavní	roli	hraje	poloha.	„Oproti 
ostatním odrůdám se André vyznačuje o dost 

Christian	Carl	André	ve	věku	56	let,		
kresba	zhotovená	roku	1819.

V	 České	 republice	 je	 pro	 sysla	 obecného	 re-
alizován	 záchranný	 program,	 v	 rámci	 kte-
rého	 jsou	 koordinovány	 různé	 akce,	 které	
mají	 syslům	pomoci.	Díky	 tomu	 bylo	možné	
rychle	 zorganizovat	 záchrannou	 akci	 a	 po-
pulaci	 syslů	v	Pavlovicích	posílit	a	uměle	 tak	
nahradit	dřívější	migrace.	U	Mladé	Boleslavi	
se	nachází	 kolonie	 syslů,	 které	 se	 velmi	dob-
ře	daří.	Tým	ALKA	Wildlife	a	AOPK	ČR	pod	
vedením	 Jana	 Matějů	 v	 Boleslavi	 odchytili		
40	 syslů,	 převezli	 je	 do	 Velkých	 Pavlovic		
a	vypustili	na	vhodné	ploše,	kde	mají	vše,	co	
potřebují.	Sysli	z	Boleslavi	pomůžou	aktuálně	
navýšit	celkový	počet	syslů	ve	Velkých	Pavlo-
vicích,	i	když	k	původním	počtům	je	to	velmi	
daleko.	 Do	 budoucna	 také	 pomohou	 zlepšit	
tzv.	 genetickou	 diversitu	 místní	 populace.	
„Cizáci“	 z	 Boleslavi	 zamezí	 příbuzenskému	
křížení	velkopavlovických	syslů.	

Na	závěr	chci	poděkovat	za	skvělou	spoluprá-
ci	vedení	města	a	vinařům	z	Velkých	Pavlovic.	
Doufejme,	že	se	syslům	začne	u	nás	opět	dařit.

Mgr. kateřina Poledníková,  
aLka Wildlife, o.p.s.

Místo	pro	vypuštění	syslů	„záchranářů“	bylo	potřeba	nejprve	pracně	a	pečlivě	připravit,	
včetně	vyvrtání	„umělých	nor“,	aby	si	noví	jedinci	zvykli	na	nové	prostředí.	
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bujnějším růstem, hodně plodí. Často dává 
opravdu velké výnosy, přes sezónu proto děláme 
probírky,“	 poznamenal	 jihomoravský	 enolog	
Libor	Jestřáb.

Výrazná chuť 
Nejvíce	se	révě	daří	na	jižních	a	jihozápadních	
prosluněných	vinicích	ve	Velkých	Pavlovicích.	
Podle	 pěstitelů	 je	 André	 určeno	 především	
k	 výrobě	 červeného	 vína,	 chuťově	 je	 plné		
a	 výrazné.	 Rád	 si	 jej	 vychutnává	 například	
Ivan	Budín	z	Havraníků	na	Znojemsku.	„Mám 
tu odrůdu rád hlavně pro krásně ovocitý buket, 
který při pití cítím,“	podotkl	Jihomoravan.

Nahlédnout	do	tajů	vinařství	mohou	zájemci	
prostřednictvím	 několika	 výstav	 pořádaným	
Národním zemědělským muzeem ve Valti-
cích.	 Zajímavosti	 k	 původu	 vinné	 révy	 nebo	
vinohradnictví	zjistí	lidé	na	Národní expozici 
vinařství,	historii	 řemesla	 spojeného	s	 výro-
bou	vín	poznají	díky	Příběhu o poctivém ře-
mesle a hojnosti dobrého vína.	

Výstavu	 Příběh o poctivém řemesle a hoj-
nosti dobrého vína,	 která	 se	 zaměřuje	 se	
na	 historii	 řemesel	 pojící	 se	 s	 výrobou	 vína,	
mohou	 zájemci	 shlédnout	 až	do	konce	měsí-	
ce	října	2021.	

Návštěvníci	 se	 seznámí	 s	 profesemi	 jako	 je	
bednář,	 řezbář,	 košíkář	 a	 spoustou	 jiných,		
bez	kterých	se	vinař	v	minulosti	nemohl	obe-
jít	a	často	byl	na	jejich	práci	závislý.	Jsou	zde	

vystaveny	nástroje	 i	 výrobky	 související	 s	 vi-
nařstvím.	Návštěvník	 se	 tak	 dozví,	 že	 vinař-
ství	není	jen	o	samotné	práci	vinaře	na	vinici	
či	 ve	vinném	sklepě	při	 výrobě	vína,	ale	 také		
o	práci	dalších	řemeslníků,	bez	jejichž	výrob-
ků	by	víno	nemohlo	vzniknout.	Někdo	musel	

vyrobit	motyky,	nůžky	a	další	nářadí	potřebné	
na	vinici,	dále	pak	putny,	kádě,	sudy,	demižo-
ny	a	ostatní	vinařské	potřeby	do	vinného	skle-
pa.	Ani	samotné	lisy	na	hrozny	si	vinař	nevy-
ráběl	sám,	ale	zadával	tuto	práci	tesaři.

Pamětní deska  
na brněnském Zelňáku…
Těm	 z	 vás,	 kteří	 rádi	 pátrají	 po	 pamětních	
deskách	 významných	 osobností,	 ušetříme	
čas	 a	 námahu.	 Veškerou	 práci	 jsme	 udělali	
za	vás!	Christian	Carl	André	má	svou	pamět-
ní	 desku	 na	 Zelném	 trhu	 8/295,	 ve	 vstupní	
hale	 Dietrichsteinského	 paláce.	 Umístěna	
tam	byla	již	v	roce	1969,	letos	je	tomu	tedy	již		
dvaapadesát	let.

Je	 dílem	 umělců	 Dany	 Markové	 a	 Kamila	
Fuchse,	 písmo	 zhotovil	 Pavel	 Kryl.	 Jedná	 se	
o	 mramorovou	 desku	 obdélného	 tvaru	 po-
staveného	 na	 výšku,	 vsazenou	 do	 štukového	
orámování,	 v	 horní	 části	 se	 nachází	 plochý	
bronzový	portrétní	reliéf	a	pod	ním	si	můžeme	
přečíst	plastický	nápis	 tohoto	 znění:	„Chris-
tian Carl André; 1763–1831; významný 
přírodovědec a organizátor rozvoje vědy  
na Moravě. V roce 1806 dal podnět ke zříze-
ní Zemského muzea v Brně.“

terezie Sekáčová, Břeclavský deník; 

zpracovala a informace doplnila  
karolína Bártová

Myšlenka	využití	větru	k	usnadnění	lidské	síly	
je	stará	 již	od	pradávna.	První	využití	větrné	
energie	 pochází	 z	 Orientu	 oblasti	 persko-
-arabské,	několik	tisíc	let	před	n.	l.	Do	Evropy	
se	větrné	mlýny	dostaly	počátkem	12.	století.	
V	Čechách	se	objevil	větrný	mlýn	až	v	13.	sto-
letí.	Kromě	mletí	 obilí	 se	 začalo	 využívat	 vě-
trné	energie	také	k	pohonu	čerpadel	na	vodu.	
Větrná	čerpadla	zažila	největší	slávu	koncem	
19.	století	až	do	poloviny	20.	století.

Jedním	z	hlavních	výrobců	větrných	čerpadel	
na	Moravě	 byla	 firma	Antonín	Kunz,	Hrani-
ce	 na	 Moravě.	 Vyráběla	 celokovové	 turbíny	
(20–30	 lopatek),	 typu	 Eclipse.	 Ty	 nabízela		
v	devíti	velikostech	pod	obchodními	názvy:

1.	Ajax	–	průměr	kola	3	m
2.	Búr	–	průměr	kola	3,7	m
3.	Capric	–	průměr	kola	4,3	m
4.	Démon	–	průměr	kola	5	m	
5.	Excelent	–	průměr	kola	5,5	m
6.	Faktor	–	průměr	kola	5	m,		
					s	rotačním	pohybem	pro	2	pumpy
7.	Goliáš	–	průměr	kola	5,5	m
8.	Heros	–	průměr	kola	8	m,		
					s	rotačním	pohybem	pro	2	pumpy
9.	Samson	–	průměr	kola	10	m

U	 systému	 Eclipse	 je	 oběžné	 kolo	 spojeno	
kloubem	 buďto	 s	 dvojicí	 směrového	 a	 regu-
lačního	 kormidla,	 nebo	 výstředním	kloubem	
s	jedním	směrovým	kormidlem.	Vlastní	regu-
lace	 výkonu	 (otáček)	 se	 provádí	 pomocným	
regulačním	 kormidlem	 o	 menší	 ploše,	 než	
má	směrové	kormidlo.	Do	určité	rychlosti	vě-
tru	 udržuje	 turbínu	 v	 pracovní	 poloze	 jedna		
a	více	pružin	kolmo	ke	směru	větru	vzdušné-
ho	proudu.	Tím	se	docílí	maximálního	výkonu	
stroje.	Zvýší-li	rychlost	větru	nad	určitou	mez,	
danou	velikostí	odporu	pružiny,	moment	tla-
ku	 na	 regulační	 kormidlo	 převáží	 moment	
odporu	 pružiny,	 oběžné	 kolo	 turbíny	 se	 vy-
chýlí	z	kolmé	polohy.	Výkon	motoru	se	sníží.		
V	 krajním	 případě	 –	 při	 extrémním	 větru	 se	
postaví	 do	 polohy	 rovnoběžné	 s	 kormidlem	
směrovým	a	turbína	se	zastaví.	

Zjednodušeně	řečeno, u	systému	Eclipse	jsou	
otáčky	 větrného	 kola	 regulovány	 samočinně	
podle	síly	větru	pomocí	zvláštního	odstředivé-
ho	mechanizmu,	který	dokázal,	když	bylo	tře-
ba,	větrný	motor	při	extrémním	větru	odstavit	
z	provozu	a	zastavit.	

Na	pohlednicích	Velkých	Pavlovic	z	roku	1899	
je	vidět	větrné	čerpadlo,	které	stálo	vedle	ryb-
níka	 u	 cukrovaru.	 Nepodařilo	 se	 prozatím	
zjistit,	zda	větrné	čerpadlo	zásobovalo	vodou	

nedaleký	 cukrovar	 nebo	 statek.	 Kdy	 zanik-
lo	 není	 přesně	 známo,	 ale	 na	 pohlednicích		
po	roku	1905	 již	není	vidět.	Studna,	ze	které	
větrná	 turbína	 čerpala	 vodu	 na	 „Spodním	
dvoře“	u	rybníka	byla	v	roce	2020	zasypána.

Druhé	 čerpadlo	 pracovalo	 u	 Trkmanského	
dvora,	 kde	 stožár	 větrného	 čerpadla	 stojí		
do	dnešních	dnů	u	říčky	Trkmanky	a	pomalu	
chátrá.	V	publikaci	Václava	Buriana	–	Větrné	
mlýny	na	Moravě	a	Slezsku,	 se	autor	zmiňu-
je	 o	 větrném	 mlýnu	 severozápadně	 od	 sta-
rého	 Trkmanského	 dvora.	 Odvolává	 se	 jako	
zdroj	 informací	 na	 speciální	 mapu	 Göding		
u.	Lundenburg,	list	10-XVI,	z	roku	1884.

Tím	směrem	však	stálo	větrné	čerpadlo,	které	
sloužilo	 k	 čerpání	 vody	 do	 potoka	 Trkman-
ka	 za	 účelem	vysoušení	 dna	 rybníka	pomocí	
soustavy	 příkopů	 a	 vodních	 kanálů	 (melio-
račních	rýh).	Na	některých	mapách	je	použi-
ta	 značka	 „větrné	 čerpadlo“	 a	 na	 jiných	 jako	
„větrný	 mlýn“.	 Přítomnost	 větrného	 mlýna	
u	 Trkmanského	 dvora	 se	 v	 dostupných	 pí-
semných	 materiálech	 nepodařilo	 prokázat.	
Zřejmě	jde	o	chybné	zakreslení	značky	větrné-	
ho	čerpadla.

Dochoval	 se	 původní	 příhradový	 stožár		
bez	 větrného	 kola,	 zbytky	 mechanismu	 roz-

větRné čeRpadla Při velkoPavlovickém statku

Pamětní	deska.		
Najdete	ji	na	Zelném	trhu	v	Brně.
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vodu	 na	 dvojici	 čerpadel.	 Větrné	 čerpadlo	
KUNZ	 pracovalo	 od	 roku	 1916	 (jaké	 větrné	
čerpadlo	 bylo	 předtím	 zatím	 nevíme).	 Z	 do-
chované	 historické	 fotografie	 nám	 vychází,	
že	turbína	u	Trkmance	 je	velikost	6	–	Faktor,	
o	 průměru	 kola	 5	 m,	 s	 rotačním	 pohybem		
pro	 dvě	 pumpy.	 Čerpadlo	 typu	 Faktor,	 vy-
čerpalo	při	rychlosti	větru	4–5	m	za	sekundu		
do	výšky	dvou	metrů	40.000	litrů	vody	za	ho-
dinu.	Do	výšky	25	m	–	3.800	litrů	a	do	výšky	
100	m	–	900	litrů	vody	za	hodinu.

Čerpadlo	 bylo	 v	 provozu	 do	 roku	 1950,	 spo-
lu	 s	 větrným	 čerpadlem	 u	 Bořetic	 (smě-
rem	 ke	 Kobylí	 –	 stojí	 doposud)	 a	 čerpa-
dlem	 v	 Krumvíři	 (u	 statku	 –	 zaniklo).	 Ještě		
v	roce	1949,	přijel	vždy	po	určité	době	„servis-
man“	od	firmy	KUNZ	a	některý	z	mladých	za-

městnanců	Státního	statku	z	Velkých	Pavlovic	
s	ním	musel	větrné	turbíny	objet	a	promazat,	
to	 trvalo	 třeba	 i	 do	 večera.	 Později	 byl	 pro-
voz	 větrného	 čerpadla	 nahrazen	 čerpadlem		
elektrickým,	které	čerpá	vodu	doposud.

Elektrickým	čerpadlem	se	čerpá	voda	za	úče-
lem	 vysušit	 přilehlé	 pole.	Na	 tom	 se	 pěstuje	
kukuřice,	 která	 pohání	 „bioplynovou	 stani-
ci“	ve	které	se	vyrábí	elektrický	proud,	tím	se	
pohání	elektrické	čerpadlo,	které	čerpá	vodu		
za	účelem	vysušit	přilehlé	pole...

V	 blízkém	 okolí	 Velkých	 Pavlovic,	 bylo		
v	provozu	roku	1897	také	větrné	čerpalo	v	Ko-
bylí	 v	 cihelně.	 Větrná	 turbína	 a	 cihelna	 byla		
v	soukromém	majetku	J.	Blahy	z	Kobylí.	Osud	
turbíny	mi	není	znám.

Poblíž	 větrné	 turbíny	u	Trkmance	 (asi	 50	m)	
stával	 vodní	mlýn	 (o	 čtyřech	 složeních),	 kte-
rý	 patřil	 pod	 obec	 Velké	 Pavlovice.	 Měl	 čís-
lo	 popisné	 191.	 Majitelé	 mlýna:	 1788	 Josef	
Brázda,	1808	 Jakub	Šiška,	 v	 roce	1821	mlýn	
zdědila	vdova	Barbara	Šišková,	která	se	pro-
vdala	za	Josefa	Kornyšla	pocházejícího	z	Bo-
skovštejna	na	Moravskobudějovicku.	Od	roku		
1840	vlastnil	mlýn	její	syn	Eduard	Kornyšl.

V	roce	1848,	po	vypuštění	Trkmanského	ryb-
níka	a	přeložení	 toku	mlýnského	potoka,	ne-
měl	mlýn	pro	svůj	provoz	vody.	Proto	mlynář	
v	 roce	 1857	 prodal	 mlýn	 i	 s	 pozemky	 Vrch-
nosti,	 která	 mlýn	 používala	 jako	 ubytovnu		
pro	slovenské	čeledíny	(„Bačalandy“),	z	blíz-
kého	Trkmanského	dvora.	Eduard	Kornyšl	se	
odstěhoval	do	Rakvic.

V	 druhé	 polovině	 19.	 století,	 pavlovský	 farář	
pro	velkou	vzdálenost	farníků	z	mlýna	do	Vel-
kých	Pavlovic,	nechal	mlýn	i	s	farníky	převést	
pod	nedalekou	obec	Rakvice.	Vodní	mlýn	do-
stal	číslo	popisné	Rakvice	1.

Při	 osvobozujících	 bojích	 v	 roku	 1945	 mlýn	
vyhořel.	 V	 padesátých	 letech	 dvacátého	 sto-
letí	 byly	 zbytky	 mlýna	 odstraněny	 a	 náhon	
zasypán.	 Větrné	 čerpadlo	 a	 pozemek	 zanik-
lého	 vodního	 mlýna	 leží	 v	 katastru	 Velkých	
Pavlovic.	 V	 literatuře	 je	 však	 mylně	 řazeno		
k	nedaleké	obci	Rakvice.

Zdroj:	Ladislav	Hosák	–	Hustopečský	okres,	
1924;	 Ladislav	Hosák	 –	 Josef	 Skutil	 –	 Fran-
tišek	 Štambacher,	 Dějiny	 městečka	 Velkých	
Pavlovic;	Jiří	Jaroš	–	Větrné	motory	na	Mora-
vě,	1993

Ze	 vzpomínek	a	 vyprávění	Miloše	Krejčiříka		
z	Velkých	Pavlovic.

Stanislav Prát

V	 pondělí	 dne	 3.	 srpna	 1931	 v	 6	 hodin	 ráno	
odstartoval	 v	 Olomouci	 letoun	 A-11,	 patřící	
2.	 leteckému	pluku	7.	 letky.	Účelem	letu	byla	
spolupráce	 se	 sedmým	 jezdeckým	 plukem	
z	 Hodonína.	 Cvičení	 probíhalo	 v	 prostoru	
Hodonín	 –	 Klobouky.	 Kolem	 9.	 hodiny	 při-
létl	 nízko	 nad	 zemí	 z	 jihovýchodního	 směru	
k	 Velkým	 Pavlovicím	 vojenský	 letoun	 řízený	
pilotem	 svob.	 Josefem Pospíšilem	 (z	 Brna)		
a	 des.	 abs.	 leteckým	 pozorovatelem	 Štěpá-
nem Černým, rodákem z Velkých Pavlovic.	

Letoun	provedl	dva	nízké	průlety	nad	rodným	
domem	Štěpána	Černého.	Štěpán	se	vyklonil	
z	 letounu,	mával	 a	 volal	 na	 pozdrav.	 Letoun	
začal	náhle	prudce	stoupat	a	přitom	se	stočil	
doleva,	v	tom	motor	ale	přestal	pracovat.	Stroj	
se	převrátil	předkem	k	zemi,	dopadl	asi	50	m	

90 let od leteckého neštěstí ve velkých Pavlovicích,
živOtem Zaplatili Oba letci

od	domu	rodičů	Štěpána	Černého	a	po	dopadu	
začal	okamžitě	hořet.

Všechno	se	odehrálo	velmi	rychle	a	před	zraky	
rodičů	Štěpána.	 Šokovaný	 otec	 stál	 před	 do-
mem	a	zoufale	volal:	„Leť pryč! Leť pryč!“ Lidé	
se	sbíhali	s	 lopatami	a	rýči,	aby	oheň	uhasili.	
Pro	velký	žár	se	však	nemohli	k	letounu	přiblí-
žit.	Přinesli	i	hasící	přístroje	ze	školy.	Všechna	
snaha	byla	marná.	Oba	letci	zahynuli.

Zápis vyšetřovací komise:
„Po skončené úloze chtěl pozorovatel des. abs. 
Černý Š., rodák z Velkých Pavlovic, navštívit 
rodiče bydlící tamtéž. Ježto sám byl pilotem, 
zapnul nouzové řízení v sedadle pozorovatele, 
jak bylo zjištěno při prohlídce trosek, a pravdě-

podobně sám v prostoru Vel. Pavlovic letoun ří-
dil. Nad obec přiletěl ve 30–40 m, provedl z této 
výše dva nálety s ostrými zatáčkami na stavení 
svého otce až asi na 15 m nad zemí.

Přitom nad stavením přivřel plyn a volal dolů 
na pozdrav. Po druhém náletu provedl ostrou 
stoupavou zatáčku doleva. Ve výši asi 20 m mo-
tor přestal pracovat, pravděpodobně následkem 
zahlcení a přetížení, a letoun se ihned postavil 
na hlavu a tak dopadl. Pro nedostatek času 
nevypnula posádka zapalování ani nezastavi-
la přívod benzinu. Proto při dopadu se letoun 
ihned vzňal, nádrže explodovaly a rakety (sig-
nální) vybuchly. Příčinou nehody je podle názo-
ru komise ztráta rychlosti při prudké stoupavé 
zatáčce v nedostačující výšce letu. Kdo byl pří-
mým viníkem, nelze přesně konstatovat. 

Větřák	u	Trkmanského	dvora	dnes.Větřák	u	Trkmanského	dvora	v	roce	1948.
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V	 červnu	 jsme	 pasovali	 naše	 předškolácké	
děti	na	právoplatné	„školáky“.	Slavnostní	akci	
jsme	uspořádali	na	městské	radnici,	a	tak	jako	
každoročně,	 všechny	 dětičky	 byly	 pasovány	
vzácným	 mečem.	 Podařilo	 se	 nám	 tak	 slav-
nostně	rozloučit	s	dětmi,	které	od	září	nastou-
pí	do	základní	školy.	Usednou	zde	do	školních	
lavic	a	stanou	se	z	nich	velcí	školáci.

Měsíc	 červen	 proběhl	 u	 nás	 v	mateřské	 ško-
le	 tradičně	 „výletově“.	Každá	 třída	 se	 vydala	
na	 své	 vlastní	 putování	 po	 okolí	 města,	 kde	
děti	 plnily	 pod	 dozorem	 a	 za	 pomoci	 svých		
paní	 učitelek	 nejrůznější	 vědomostní	 i	 pohy-
bové	úkoly.	

Školní	rok	u	nás	končí	s	dětmi	až	v	měsíci	čer-
venci.	Přestože	školku	ještě	navštěvují	děti,	již	
se	začalo	s	rekonstrukcí	 terasy	před	školkou.	
Věříme,	 že	 se	 tato	 náročná	 oprava	 povede		
a	 již	 nebudou	 před	 vstupy	 školky	 obrovská	
vodní	 „jezera“,	 ze	 kterých	 zatékalo	 do	 sute-
rénních	prostor	školy.	Moc	se	těšíme,	že	bude	
terasa	bezpečnější	a	protiskluzová.

kolektiv zaměstnanců  
Mateřské školy Velké Pavlovice

pOlicejní kOmandO ve školce!

naše škOlka neZahálí ani v létě

Strážníci	 Městské	 policie	 Velké	 Pavlovice,	
slečna	 Iva	 Rathouská	 a	 pan	 Stanislav	 Pra-
chař,	 vtrhli	 jako	 pravé	 komando,	 za	 nepře-
slechnutelného	 houkání	 služebního	 vozidla,	
vyzbrojeni	 pouty	 a	 dalšími	 nezbytnostmi,		
do	naší	mateřinky!

Naštěstí	se	nejednalo	o	ostrý	zásah,	ani	o	cvič-
ný	poplach.	Dorazili	sem,	aby	si	s	dětmi	popo-
vídali	a	seznámili	je	svou	prací.

Děti	 se	 z	 úst	 nejpovolanějších	 dověděly,	 jak	
poznat	 pravého	 strážníka,	 prohlédly	 si	 vý-
bavu	 policisty,	 vyzkoušely	 si	 pouta,	 zkusily	
si	 kterak	 odchytnout	 psa	 a	 největším	 zážit-
kem	se	dle	očekávání	 stalo	 auto	 se	 sirénou	a	

vysílačkou,	 které	 dětičky	 patřičně	 prošmej-
dily.	 Díky	 vysílačce	 vybavené	 mikrofonem		
a	reproduktorem	se	každé	dítko	osobně	stráž-
níkům	jmenovitě	představilo,	nahlas	a	srozu-
mitelně!	Tak	 jak	 to	má	 z	 očí	 do	 očí	 pravému	
policistovi	být.	Žádné	kuňkání	a	huhňání	;-)!

O	 tom,	 že	 byli	 všichni	 školkaříci	 nadšení		
a	měli	 ještě	dlouho	o	čem	vyprávět,	není	po-
chyb	ani	debat!	Byl	to	prostě	skvělý	den.	Vše	
se	 událo	 v	 polovině	 měsíce	 června	 letošní-	
ho	roku.

karolína BártováNávštěva	strážníků	Městské	policie		
Velké	Pavlovice	v	místní	mateřince	se	stalo	
již	tradicí.	Děti	jsou	vždy	ve	svém	živlu!

A	je	to,	jsou	z	nás	školáci.	Tak	nám	držte	palce,	ať	to	zvládneme	na	jedničku!

škOLní OkÉnkO

Des. Abs. Černý, který seděl vzadu jako pozo-
rovatel, měl sice zapnuto řízení a dle zlome-
né nožní páky měl při havárii nohy v řízení,  
ale při náletech nad otcův dům mával ruka-
ma, takže v tuto dobu držel řídící páku pilot 
svob. Pospíšil. Střídání v řízení, resp. součas-
né řízení z obou míst při uvedených evolucích 
bylo asi hlavní příčinou vadného manévru  
a následovala havárie. Místo nehody bylo asi  
4 km západně hranice prostoru, v němž letoun 
pracoval. Posádka byla přenesena do márnice  
ve Velkých Pavlovicích.“

Pohřeb	 Štěpána	 Černého	 (nar.	 28.	 července	
1909),	 který	 byl	 absolventem	 reálného	 gym-
názia	 v	Hustopečích,	 se	 konal	 ve	 středu	 dne	
5.	srpna	1931	ve	3	hodiny	odpoledne	za	účasti	
vojenské	 setiny	 s	 hudbou	 a	 velikého	 množ-
ství	 lidu	 z	 místa	 i	 okolí.	 Za	 pohřbu	 kroužil		
nad	Velkými	Pavlovicemi	vojenský	letec,	který	
shodil	věnec	na	místo,	kde	se	neštěstí	stalo.

Data letounu A-11

Použití:	průzkumný	letoun	(vyráběný		
od	roku	1924	do	1928	ve	firmě	Areo)

Rozpětí:	12,8	m,	délka	8	m
Hmotnost	prázdného	letounu:	974	kg
Typ	motoru:	Walter	W-IV
Maximální	rychlost:	215	km/hod.
Cestovní	rychlost:	190	km/hod.
Dostup:	7.200	m
Dolet:	750	m

Stanislav Prát (příspěvek z knihy  
Město Velké Pavlovice z roku 2002)
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„na kdousov je cesta, jako žádná ze sta…“, 
tak	začíná	hymna	tábora.	V	letošním	roce	zně-
la	na	dvou	turnusech	během	měsíce	července.	
Celkem	 75	 dětí	 a	 několik	 desítek	 vedoucích		
i	 praktikantů	 soutěžilo,	 závodilo	 a	pracovalo		
v	dopoledních	výukách.

První	 turnus	 byl	 ve	 znamení	 „cesty kolem 
světa“.	 Děti	 formou	 her	 a	 kvízů	 procesto-
valy	 Čínu,	 Rusko,	 Egypt,	 Kanadu,	 Řecko	 a	
Itálii.	 Týmy	 –	 Zelení	 turisti,	 Rudí	 bojovníci,	
Slunečnice	na	cestách	a	Mořeplavci	–	se	sna-
žily	pro	sebe	získat	co	nejvíce	bodů	do	celotá-	
borové	 hry.	 S	 návštěvou	 jednotlivé	 země	 byl	
spojen	 i	 jídelníček.	Nejvíce	 zachutnaly	 ham-
burgery.	Kromě	soutěží	probíhalo	také	trošku	
méně	populární	bodování	pokojů,	uskutečni-	

na kdOusOvě se cestovalo a vynaléZalo
la	se	oblíbená	noční	a	strašidelná	stezka	odva-
hy,	táborák	a	na	závěr	už	tradiční	diskotéka.

Po	 celou	 dobu	 obou	 táborových	 turnusů	 se	
o	 naše	 chuťové	 buňky	 staral	 mistr	 vařečky		
–	kuchař	Milan	Škranc	a	o	naše	bolístky	sta-
rostlivá	 zdravotnice	 Lucie	 Folerová.	 Oběma	
za	skvěle	odvedenou	práci	děkujeme!

Druhý	 turnus	měl	název	Vynálezci.	 Jednotli-
vé	 týmy	–	Žlutí	 vědátoři,	Modří	Einsteinové,	
Červení	astronauti	a	Zelení	chemici	–	provět-
raly	své	znalosti	o	molekulách,	vodě,	hvězdách	
či	 robotice.	 Proběhlo	 noční	malování	 hvězd-
né	 oblohy,	 populární	 MasterChef	 ve	 vaření		
na	přírodním	ohništi.	Tentokrát	bylo	úkolem	
jednotlivých	 supin	 uvařit	 česnečku.	 Povedla	

se,	mňam!	V	závěru	týdne	proběhla	pro	Kdou-
sov	už	 také	 tradiční	 soutěž	 „Kdousov	má	 ta-
lent“.	A	že	se	jich	letos	sešlo!

Co	 víc	 dodat?	 Počasí	 nám	 přálo,	 bylo	 pravé	
prázdninové	–	 teplé	 a	prosluněné,	 jako	 stvo-
řené	 na	 táboření	 a	 koupání.	 Všichni	 jsme	 si	
všeho	 užili	 plnými	 doušky	 a	 do	 sytosti.	 Po-
děkování	 patří	 všem	 štědrým	 sponzorům,	
nadšeným	vedoucím	 a	 praktikantům	a	 řidiči	
autobusu	 panu	 Tihlářovi	 za	 zdárný	 průběh,	
šťastnou	 cestu	 i	 návrat	 domů.	 Před	 tečkou		
za	 tímto	 příspěvkem	 ještě	 nesmím	 zapome-
nout	zvolat:	„Za rok zase, táborníci!“

ing. Lenka Bukovská,  
vedoucí tábora kdousov

Táborníci	z	Kdousova	roku	2021.

Ve	školním	roce	2020/2021	proběhlo	celkem	
pět	kol	ve	 sběru	starého	papíru.	Soutěžilo	 se		
o	pořadí	třídních	kolektivů.	

Celkové hodnocení:

I. stupeň

1.	místo	–	3.A		
průměr 443,00 kg, celkem 8.404 kg

2.	místo	–	3.B		
průměr 209,90 kg, celkem 4.687 kg

3.	místo	–	5.A	
průměr, 177,00 kg, celkem, 3.504 kg

II. stupeň

1.	místo	–	7.A	
průměr 115,78 kg, celkem 2.795 kg 

2.	místo	–	6.A	
průměr 77,00 kg, celkem 1.230 kg

3.	místo	–	8.A	
průměr 72,82 kg, celkem 1.052 kg

Pořadí jednotlivců:

I. stupeň

vyhOdnOcení sběRu staRéhO papíRu
na Zš velké Pavlovice Za školní rok 2020/2021

1.	místo	–	Jan	Havránek	–	3.A, 3.566 kg

2.	místo	–	Štěpán	Svatoň	–	5.B, 1.904 kg

3.	místo	–	Viktor	Pulkrábek	– 5.B, 1.343 kg

II. stupeň

1.	místo	–	Nela	Buchtová	–	7.A, 815 kg

2.	místo	–	Viktorie	Zárubová	–	8.A, 805 kg

3.	místo	–	Michal	Huslík	–	6.A, 605 kg 

Celkem	 se	 podařilo	 za	 školní	 rok	 2020/2021	
nashromáždit	 a	 odevzdat	 36.797	 kg	 starého	
papíru,	 z	 toho	 I.	 stupeň	 odevzdal	 29.605	 kg		
a	II.	stupeň	7.192	kg.	V	soutěži	škol	se	ZŠ	Vel-	
ké	Pavlovice	umístila	na	3.	místě.

ing. Lenka Bukovská,  
pedagog Základní školy Velké Pavlovice

V	 uplynulém	 školním	 roce	 ukončilo	 své	 zá-
kladní	vzdělávání	v	Základní	škole	Velké	Pav-
lovice	celkem	třicet	žáků.	I	přesto,	že	se	museli	
během	školního	roku	připravovat	na	přijímací	
zkoušky	 převážně	 distanční	 formou,	 zhostili	
se	 jich	úspěšně.	Osmnáct	 z	nich	 se	 rozhodlo		
ve	své	další	vzdělávací	dráze	pokračovat	studi-
em	na	středních	školách	s	maturitou,	převáž-
ně	v	Břeclavi	a	v	Brně.	Dvanáct	žáků	si	zvolilo	
učňovské	školství,	a	to	v	Brně,	Břeclavi,	Hus-
topečích,	Mikulově,	Valticích	a	dalších.

kam půjdOu studOvat naši deváťáci?
V	pátých	ročnících	se	k	přijímacím	zkouškám	
na	 víceletá	 gymnázia	 přihlásilo	 celkem	 de-
vět	žáků,	z	nichž	byli	všichni	přijati	ke	studiu		
na	Gymnáziu	Velké	Pavlovice.

Všem	 budoucím	 středoškolákům	 přejeme	
hodně	úspěchů	ve	studiu.

Mgr. taťána Hanzálková,  
výchovná poradkyně Základní školy  

Velké Pavlovice
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nOvý tým histORiků Z velkOpavlOvickéhO gymnáZia  
PokraČuje ve vyšlaPané cestě do chebu

Město	Cheb	se	začátkem	roku	2021	stalo	cent-
rem	další	vlny	epidemie	covid-19.	Novinové	ti-
tulky	obsahovaly	slova	„krize“,	„smrt“,	„vlna	
epidemie“.	Přitom	pro	některé	studenty	Gym-
názia	 Velké	 Pavlovice	 je	 toto	 západočeské	
město	spojeno	především	se	slovy	„historie“,	
„dějepis“,	„soutěž“.

Už	 šestým	 rokem	 se	 přibližně	 touto	 dobou	
do	 města	 Cheb	 pomyslně	 přesuneme,	 pro-
tože	 se	 tříčlenný	 tým	 účastní	 krajského	 kola	
Dějepisné	 soutěže	 studentů	 gymnázií.	 Po-
kud	v	konkurenci	 kraje	obstojí,	 čeká	 je	 cesta		
přes	 celou	 republiku	 do	 Chebu,	 aby	 koncem	
listopadu	změřili	své	síly	v	konkurenci	dalších	
74	českých	a	slovenských	škol.

Jenže	 loni	 se	 uzavření	 škol	 dotklo	 i	 této,	 již	
téměř	 třicet	 let	 trvající	 soutěže,	 kterou	 or-
ganizuje	 se	 svým	 týmem	 Mgr.	 Stulák,	 jenž	
působí	 na	 Gymnáziu	 Cheb.	 Soutěž	 se	 loni		
na	jaře	dvakrát	odkládala,	třetí	termín	byl	sta-
noven	na	září,	ale	z	pochopitelných	důvodů	se	
on	neuskutečnil.

O	 to	 větší	 mám	 radost,	 že	 se	 v	 odloženém	
ročníku	 neztratil	 náš	 nový	 tříčlenný	 tým		

–	ve	složení	Vojtěch	Bystřický,	Martin	Straka	
a	 Adam	 Suchyňa	 –	 a	 s	 přehledem	 postoupil		
do	celostátního	kola,	které	–	doufejme	–	pro-
běhne	koncem	listopadu	v	Chebu.

Po	mnoha	letech,	kdy	se	téma	soutěže	soustře-
dilo	na	české	dějiny	20.	století,	zvolil	organi-
zátor	 s	 týmem	 českých	 a	 slovenských	 histo-
riků	téma	Evropa	v	krásných	časech,	v	bouři		
a	za	soumraku	(1900–1939).	Pro	vaši	předsta-
vu	museli	kluci	pojmout	nejen	fakta	politická,		
ale	rovněž	rozumět	událostem	z	kultury,	spor-
tu	a	obecně	ze	společnosti.	Aby	se	dostálo	le-
tošnímu	on-line	 roku,	 i	 tato	 soutěž	 proběhla	
prostřednictvím	videokonference.	

Studenti	 se	museli	 zavázat	 k	 soutěžení	 čest-
nými	 cestami,	 což	 skutečně	 dodrželi	 a	 po-
stup	do	celostátního	kola	 si	 zaslouží.	Přejme	
jim,	 ať	 do	 Chebu	 na	 konci	 listopadu	 skuteč-	
ně	odjedou.

Mgr. Pavla Míchalová,  
pedagog gymnázia Velké Pavlovice

Studenti	velkopavlovického	gymnázia		
se	zúčastnili	opět	po	roce	Dějepisné		
soutěže	gymnázií	v	Chebu.		
Jenomže	nebyla	v	Chebu,	na	otázky	
odpovídali	on-line,	ze	školních	lavic		
ve	Velkých	Pavlovicích.	

V	 pondělí	 21.	 června	 2021	 se	 na	 Gymnáziu	
Velké	 Pavlovice	 uskutečnily	 obhajoby	 roční-
kových	prací.	Šestým	rokem	se	studenti	sexty	
a	 2.	 ročníku	 čtyřletého	 studia	 vypořádávají		
s	tématem,	které	si	na	počátku	školního	roku	
zvolí	a	během	roku	toto	téma	zpracují	do	roč-
níkové	seminární	práce.

Myšlenka	psaní	této	práce	vychází	z	podnětů	
našich	 bývalých	 absolventů,	 studentů	 vyso-

ObhajOby ROčníkOvých pRací  
studentů sexty a druhých roČníků GymnáZia velké Pavlovice

kých	škol,	od	nichž	jsme	získali	zpětnou	vazbu	
o	omezené	příležitosti	seznámit	se	s	přípravou	
formální	a	obsahové	části	seminární	práce	již	
na	 střední	 škole.	Proto	 jsme	 se	 rozhodli	 roz-
šířit	 možnosti	 i	 pro	 naše	 současné	 studenty	
s	 tím,	 že	 někoho	 může	 zadané	 téma	 natolik	
oslovit	a	bude	chtít	pokračovat	v	jeho	zpraco-
vání	 v	 dalším	 ročníku	 v	 rámci	 středoškolské	
odborné	činnosti.

Studenti	zpracovali	 témata	z	 různých	oblastí	
přírodních	 a	 technických	 nebo	 humanitních	
věd.	 Některé	 témata	 byla	 přímo	 zaměřená	
na	 zmapování	 názvů	 viničních	 tratí,	 na	 tra-
dice	 a	 zvyky	 nebo	 například	 na	 významné	
osobnosti	 obce	 z	 trvalého	 bydliště	 studenta.	
Výsledky	 své	 ročníkové	práce	 studenti	 obha-
jovali	před	komisí	složenou	z	třídního	učitele		
a	 vedoucího	 práce.	 Přes	 počáteční	 nervozitu	
se	 všem	 studentům	 podařilo	 své	 ročníkové	
práce	obhájit.

Paedr. Vlastimil kropáč,  
ředitel gymnázia Velké Pavlovice

Studenti	tříd	sexta	a	2.A	obhajují	své	seminární	práce,	na	kterých	intenzivně	pracovali	celý	
školní	rok,	ve	ztížených	kovidových	podmínkách.

Obhajoby	–	komise,	složená	z	pedagogů,	
která	hodnotila	úroveň	studentských	
seminárních	prací.
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SPOrt

Ve	 dnech	 12.	 až	 15.	 srpna	 2021	 se	 v	 pol-
ském	městě	 Tarnowo	Podgórne	 uskutečnilo,		
za	 účasti	 34	 závodníků	 z	 5-ti	 států,	Mistrov-
ství	 světa	 juniorů	 v	 rybolovné	 technice,	 a	 to		
i	za	účasti	JULIE	ŠULOVÉ,	závodnice	Klubu	
sportovního	rybářství	Velké	Pavlovice.

Vlastní	šampionát	začal	v	pátek	a	Julie	do	něj	
vstoupila	 skvěle,	 když	 hned	 v	 první	 disciplí-

julie šulOvá mistRyní světa!
ně	muška	 terče	 získala	 v	 šestičlenném	finále	
bronz.	 Následovala	 disciplína	 muška	 dálka,	
kde	jí	finále	těsně	uniklo,	ale	hned	v	další	dis-
ciplíně	zátěž	Arenberg	vybojovala	stříbro.

V	sobotu	ráno	se	začínalo	zátěží	skish	a	Julie	
byla	 opět	 úspěšná,	 když	 získala	 další	 bron-
zovou	 medaili.	 Po	 obědě	 mistrovství	 světa	
pokračovalo	 poslední	 disciplínou	 zátěž	 dál-

ka.	 Julča	 v	 ní	 s	 jistotou	 postoupila	 do	 finále,	
kde	 to	přišlo.	Ve	druhém	pokusu	 se	do	hodu	
opřela	a	zátěž	dopadla	do	neuvěřitelné	vzdále-
nosti	66,76	metrů,	což	ji	poslalo	s	přehledem	
do	čela	závodu.	Žádná	z	dalších	pěti	účastnic	
finále	na	to	již	nedokázala	reagovat	a	Julie	se	
stala	mistryní	světa,	s	náskokem	více	jak	4	me-
try.	Radost	ji	ještě	umocnilo,	když	chvíli	po	ní	

Po	 zprávě	 o	 neskutečném	 řádění	 přírodních	
živlů	 se	 pedagogický	 sbor	 ZUŠ	Velké	 Pavlo-
vice	okamžitě	rozhodl,	že	uspořádá	benefiční	
koncert	na	podporu	postižených	obcí.	Všichni	
oslovení	žáci	i	se	svými	rodiči	nabídku	na	vy-
stoupení	přijali	a	za	to	jim	patří	velký	dík!

Koncert	 proběhl	 v	 úterý	 29.	 června	 2021		
v	podvečer	ve	velmi	srdečné	atmosféře.	Účin-
kující	 sólisté,	 soubory	 a	 také	 žáci	 se	 svými	
rodinnými	příslušníky	připravili	publiku	krá-	
sné	hudební	zážitky.

Na	 dobrovolném	 vstupném	 bylo	 vybráno	
43.410	 Kč.	 ZUŠ	 děkuje	 všem	 vystupujícím,	
žákům,	 jejich	 rodinám	 a	 pedagogům	 ZUŠ	
za	 realizaci	 koncertu.	 Děkujeme	 za	 spo-
lupráci	 Městu	 Velké	 Pavlovice	 a	 Ekocen-	
tru	Trkmanka.

Milena karberová,  
ředitelka Základní umělecké školy  

Velké Pavlovice

žáci Zuš ZahRáli na benefičním kOnceRtě,
Pomohli obcím Zdevastovaným tornádem

Na	benefičním	koncertě	ZUŠ	Velké	Pavlovice		
nemohla	nevystoupit	také	paní	ředitelka	Milena	Karberová.

Netradiční	spojení	sopránové	zobcové	flétny	a	kytary,		
v	podání	dědečka	a	vnuka	Podešvových.

Což	takhle	si	vyslechnout	klarinetový	kvintet?	
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vybojoval	 titul	mistra	světa	 i	 její	velký	kama-
rád	 a	 dlouholetý	 člen	Klubu	 sportovního	 ry-
bářství	Velké	Pavlovice,	Jan	Bombera	mladší.		
Pro	toho	to	bylo	v	16-ti	 letech	první	Mistrov-
ství	světa	a	hned	v	něm	získal	5	titulů	mistra	
světa	včetně	toho	nejcennějšího,	v	pětiboji.

Julie	 se	 v	 pětiboji	 ve	 vyrovnané	 konkurenci	
umístila	 na	 4.	 místě,	 když	 získala	 pěkných	

441	 bodů,	 před	 ní	 se	 umístila	 jen	 závodnice	
z	Polska	a	2	kolegyně	z	českého	týmu.	Navíc	
společně	s	Adélou	Buráňovou	vybojovala	titul	
mistryň	světa	 i	 v	 soutěži	družstev.	Celkem	si	
tedy	z	Polska	odvezla	5	medailí	ze	7	možných,	
což	je	jistě	skvělý	úspěch.

Krátce	bych	se	zmínil	ještě	o	předchozím	prů-
běhu	letošní	sezóny,	na	Mistrovství	ČR	junio-
rů	skončila	Julča	v	pětiboji	těsně	stříbrná,	zís-
kala	však	v	každé	disciplíně	medaili	a	s	Adélou	

zvítězila	 ve	 družstvech.	 Ve	 světovém	poháru	
skončila	v	celkovém	pořadí	2.,	když	v	jednom	
ze	4	závodů,	konaných	ve	slovenských	Nových	
Zámcích,	dokázala	zvítězit.

Julie	 se	 v	 letošním	 roce	 loučí	 s	 juniorskou	
kategorií	a	čeká	 ji	mnohem	tvrdší	konkuren-
ce	 v	 kategorii	 dospělých,	 popřejme	 jí	 ať	 se	 jí		
i	v	ní	daří	a	zažije	ještě	mnoho	radosti.

ing. Jiří šula, trenér

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: 
a.prinetti@seznam.cz, 

nebo telefonu:  
608 598 443

Za nabídky předem děkuji!

inZerce

Julie	Šulová,	členka	Klubu	sportovního	
rybářství	Velké	Pavlovice,	vybojovala	titul	
mistryně	světa.	Blahopřejeme!

Sladké	chvíle	triumfu	a	hrdosti	na	stupních	vítězů.
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DÍVČÍ VÁLKA
Pátek	27.	srpna	2021,	od	20:00	hodin

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

VINOHRANÍ VE VINIU 2021
Sobota	28.	srpna	2021

*	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
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
Pátek a sobota 17. a 18. září 2021,  
taneční plac za Sokolovnou

Program – pátek 17. září 2021

V	HNÍZDĚ	REJ	z	Kobylí

YO	YO	BAND

ARGEMA

Program – sobota 18. září 2021

DĚTSKÉ	SOUBORY

DH	SOKOLKA	ze	Šakvic

CM	LAŠÁR	z	Velkých	Pavlovic

FS	POHÁREK	z	Moravského	Žižkova

HANÁCKO-SLOVÁCKÝ	KRÚŽEK		
z	Velkých	Pavlovic

Scénka	ZARÁŽENÍ	HORY	v	podání		
velkopavlovických	ochotníků	a	chasy

Divadelní	vystoupení	SLOVÁCKO		
SA	NESÚDÍ	–	Divadlo	v	Celetné	Praha

WIND	BAND	z	Podivína

Vstupné

17.	září	–	150	Kč

18.	září	–	200	Kč

Dvoudenní	–	300	Kč

DĚTI	do	160	cm	výšky	vstupné	neplatí!

Výhodné	předplatné		
–	pouze	dvoudenní	vstupenka	200	Kč

(předprodej	zajišťuje		
TIC	Velké	Pavlovice)

Časový	harmonogram	bude	včas		
zveřejněn	na	www.velke-pavlovice.cz

*	www.velke-pavlovice.cz

PODZIMNÍ SLAVNOST  
& LÉTÁNÍ S DRAKY
23.	října	2021,	od	15:00	do	17:00	hodin

*	Pouštění	draků,	pečené	brambory	v	popelu	
*	Louka	u	rybníka	
*	www.ekocentrumtrkmanka.cz	
*	www.velke-pavlovice.cz

SVATOMARTINSKÉ  
OTEVŘENÉ SKLEPY
Sobota	13.	listopadu	2021,	od	11:00	hodin	

*	Vinné	sklepy	velkopavlovických	vinařů	

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

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Středa	17.	listopadu	2021,	od	17:00	hod.
*	Sraz	účastníků	na	Nám.	9.	května		
před	radnicí	
*	www.velke-pavlovice.cz

KALENDÁRIUM  
– FARNOST VELKÉ PAVLOVICE

tÁBOrÁk  
na ZaČÁtek škOLníHO rOkU
Čtvrtek	9.	září	2021,	od	18:00	hodin
*	Farní	zahrada	

UctíVÁní kŘíŽe
Úterý	14.	září	2021,	od	14:00	do	18:00	hodin
*	Kostel	Nanebevzetí	Panny	Marie

SVatOVÁcLaVSkÁ Mše
Úterý	28.	září	2021,	od	18:00	hodin
*	Kostel	Nanebevzetí	Panny	Marie

SVatOHUBertSkÁ Mše 
Sobota	30.	října	2021,	od	18:00	hodin	
*	Kostel	Nanebevzetí	Panny	Marie	

SLaVnOSt VšecH SVatÝcH  
ZakOnČenÁ dUšiČkOVOU  
POBOŽnOStí na HŘBitOVĚ 
Pondělí	1.	listopadu	2021,	v	18:00	hodin
*	Kostel	Nanebevzetí	Panny	Marie

KALENDÁŘ AKCÍ – září, říjen a listopad 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.

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 5/2021 – 6. října 2021
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 5/2021 – 22. října 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!


